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Exmo. Senhor Desembargador Washington Luís Bezerra de 
Araújo, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará; 
 
Exmos. Desembargadoras e Desembargadores; 
 
Exmo. Senhor Dr. Manuel Pinheiro, Procurador Geral de 
Justiça do Estado do Ceará; 
 
Exmo. Presidente da Associação Cearense de Magistrados, 
Dr. Daniel Carvalho Carneiro; 
 
Estimados Magistrados; 
 
Servidores e Colaboradores do Poder Judiciário; Um 
cumprimento especial à minha equipe da Vice-Presidência; 
 
Familiares e amigos que nos acompanham pela transmissão 
dessa sessão através da internet; 
 
Senhoras e senhores; 
  
Início minha fala agradecendo a Deus pelo dom da vida e 
pela possibilidade de estar hoje vivendo essa grande 
emoção. 
 
Agradeço à minha família, por todo apoio e presença em 
todas as etapas de minha História de vida na Magistratura 
cearense; 
 
Agradeço, particularmente, às Desembargadoras e aos 
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Desembargadores que colocaram em minhas mãos o 
privilégio de ocupar no biênio 2021 a 2023 a honrosa 
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 
 
 
Agradeço, também, a todos os juízes, servidores e 
colaboradores do Poder Judiciário cearense que 
diariamente tem se empenhado em ofertar à sociedade a 
melhoria da prestação jurisdicional, dedicando-se 
esforçadamente para apresentar trabalho de qualidade 
em conformidade à expectativa dos jurisdicionados. 
 
Muito me honra ocupar essa Presidência, tendo como 
Vice-Presidente o nobre Desembargador Abelardo 
Benevides, e na Corregedoria o também nobre 
Desembargador Paulo Airton, duas referências de 
competência do nosso Judiciário alencarino. 
 
Na Presidência do Tribunal de Justiça, terei a satisfação de 
suceder a gestão do Desembargador Washington Luís 
Bezerra de Araújo, que vem construindo uma 
administração focada no fortalecimento do Judiciário. 
 
Minha eleição para a Presidência do Tribunal de Justiça 
representa o compromisso com uma gestão aberta, 
transparente e participativa, voltada aos interesses de 
toda a sociedade cearense. 
 
 
Irei enfrentar, juntamente com os Desembargadores 
Abelardo Benevides e Paulo Airton, enormes desafios, e 
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somente com coragem, determinação e muito trabalho 
teremos condições de realizar uma gestão fundada na 
busca constante de níveis crescentes de eficiência, eficácia 
e efetividade. 
 
Tenho consciência, como cada integrante do Judiciário 
cearense, da importância na prestação dos serviços aos  
jurisdicionados, sem perder de vista a sensibilidade e o 
acolhimento àqueles que buscam a Justiça. 
 
Eleita para presidir essa Corte de Justiça, trago comigo 
uma rica experiência adquirida inicialmente no Cartório 
Miranda Bezerra, onde trabalhei durante sete anos; e, 
especialmente, nos 34 anos dedicados à Magistratura 
cearense, em que tive a oportunidade de vivenciar os mais 
variados e complexos aspectos da prática do ideal de 
Justiça. 
 
Desde os primeiros atos na Comarca do Marco, no ano de 
1986; aos dias atuais, no trabalho desenvolvido na Vice-
Presidência desta Corte, estive a serviço da sociedade, 
aplicando a Lei e, assim, contribuindo, muitas vezes, 
reconheço modestamente, para que nossa coletividade 
evolua na direção do bem sob o império da 
constitucionalidade e da legalidade. E na Presidência do 
Tribunal de Justiça, não será diferente. 
 
 
 
Gerenciar a coisa pública nos exige um conjunto de 
habilidades. O exercício da Vice-Presidência, da 
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Corregedoria e a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral 
constituem experiências a que certamente recorrerei em 
minha gestão. Desejo ressaltar a oportunidade de ter 
contribuído de maneira empenhada para o fortalecimento 
daquela instituição. E aquela vivência fortaleceu minha 
convicção quanto à necessidade de uma gestão voltada 
para garantir uma prestação jurisdicional com a qualidade 
que a sociedade cearense precisa e merece. 
 
Vislumbro, nesse sentido, o avanço que teremos no 
Judiciário cearense com a implantação do Programa de 
Modernização do Poder Judiciário, o Promojud. Serão 
investimentos em tecnologia que alçarão nossa Justiça à 
modernidade, dotando-a de instrumentos atualizados de 
gestão. 
 
Por fim, registro o compromisso de que minha gestão será 
pautada pela busca da harmonia com os demais poderes e 
pelo compromisso com um Judiciário forte. 
 

Encerro minha fala renovando meus agradecimentos a 
todos pelo apoio e confiança. 
 
E que Deus nos conduza nessa caminhada! 
 
Muito obrigada. 


