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 O peticionamento eletrônico possibilita rápida 
distribuição dos processos. Em até 24 horas, a ação chega 
à unidade judiciária. Desde 20 de agosto, passou a ser 
obrigatório o ingresso de petições por meio virtual nas Varas 
de Família e de Sucessões de Fortaleza. A obrigatoriedade 
seguirá cronograma de acordo com a especialidade.



A Biblioteca   Desembargador 
Jaime de Alencar Araripe, 
do Tribunal de Justiça do 

Ceará (TJCE), foi reinaugurada 
no dia 5 de julho deste ano. 
A solenidade teve à frente o 
desembargador José Arísio Lopes 
da Costa, presidente do Tribunal.
 Com acervo de 8.468 
livros, 183 periódicos e 482 

obras raras, a Biblioteca, agora 
localizada no térreo do Palácio 
da Justiça, oferece serviço de 
consulta e pesquisa ao público 
em geral. O local funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h, e o empréstimo domiciliar 
é exclusivo para magistrados, 
servidores, estagiários e 
terceirizados do Judiciário estadual.

 “As novas instalações vão 
beneficiar os usuários, que agora 
passam a contar com uma sala de 
leitura ampliada, além de terminais 
para pesquisa na internet. Outro 
serviço disponível é a Biblioteca 
Digital Jurídica, que armazena, 
preserva e divulga a produção 
bibliográfica do Judiciário 
cearense”, destacou a diretora 
da Divisão do Departamento de 
Gestão de Documentos, Ismênia 
Márcia Linhares Justino. 
 Na solenidade de 
reinauguração, o presidente da 
Comissão de Jurisprudência 
e Biblioteca do TJCE, 
desembargador Francisco de Assis 
Filgueira Mendes, fez a doação 
de obras raras que passaram por 
restauração em Brasília. Entre 
elas, os três volumes de “Traité 
Élementáre Droit Civil”, do 
francês Marcel Planiol.

BIBLIOTECA PASSA A ATENDER EM NOVO ESPAÇO

Judiciário Notícias 2

CONHECIMENTO

O acervo da Biblioteca é de 8.468 livros

Sala de leitura com terminais para pesquisa na internet
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JUSTIÇA ESTADUAL APRESENTA BOA PROGRESSÃO 
NA EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

2012

O Judiciário do Ceará 
apresenta boa progressão 
em 55% das metas 

estipuladas para 2012 no Plano 
Estratégico Institucional 2010-
2014. Os números mostram que, 
ao ser analisado o período de junho 
de 2011 a maio de 2012, a taxa de 
congestionamento diminuiu para 
35% no 2º Grau, 79% na 1ª Instância, 
51% nas Turmas Recursais e 60% 
nos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais (JECCs). 
 No final de 2011, as 
taxas de congestionamento eram 
de 54%, 87%, 62% e de 76%, 
respectivamente. Analisando, ainda, 
os dados atualizados até maio, 
foram atingidas metas referentes à 
divulgação do papel e funcionamento 
do Judiciário, à implantação de boas 
práticas de gestão administrativa, ao 
índice de utilização de banda larga e 
ao número de unidades com pessoal 
adequado.
 Segundo Ana Katarina 
Fonteles Soares, secretária Especial 
de Planejamento e Gestão do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), 
as metas estão alinhadas à Resolução 
nº 70/2009 do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Ela explicou 
que a Seplag é responsável pelo 
acompanhamento dos indicadores e 
coordenação do Comitê Estratégico, 
instituído pela Resolução nº 13/2011 
do Órgão Especial.
 A diretora do Departamento 
de Estratégia e Projetos da Seplag, 
Diana Santos, explicou que, “para 
viabilizar o cumprimento das metas, 
existem as propostas aprovadas pela 
Comissão Participativa do Orçamento 
e do Planejamento Estratégico, que 
seguem para aprovação do Órgão 
Especial. Já concluímos 24% das 
propostas e iniciamos outras 49%”.

 Depois de aprovadas, 
as iniciativas se transformam 
em projetos. Exemplo disso foi 
o “Justiça em Movimento – 2ª 
edição”, que teve o objetivo de 
atualizar informações do Sistema 
Processual (SPROC) e do Sistema 
de Automação da Justiça (SAJ) e de 
promover ações para o julgamento 
de feitos enquadrados nas Metas de 
litigiosidade do Judiciário Nacional.
 A 2ª edição do projeto 
possibilitou o inventário de 897.547 
processos e a baixa de 246.978 
autos, até o dia 24 de agosto de 
2012. Ainda de acordo com Ana 
Katarina Fonteles, o “Justiça em 
Movimento”, promovido em 
parceria com a Secretaria Judiciária, 
teve reflexo direto para o índice de 
redução do congestionamento.
 A diretora do Departamento 
de Otimização Organizacional da 
Seplag, Clara Leonor Távora, falou 
sobre outras iniciativas que estão 
permitindo cumprir os objetivos 
propostos. O “Justiça e Cidadania”, 
criado pela Resolução nº 5/2011 
do Órgão Especial do TJCE e que 
tem por finalidade criar canal com a 
sociedade para mostrar as atividades, 
funções e órgãos da Justiça, 
ultrapassou, já no mês de agosto de 
2012, a meta anteriormente traçada 

para este ano, a qual previa atender 
a 1.900 pessoas. Até o início deste 
semestre, o público atendido foi  de 
2.149 alunos.
 O programa consiste na 
disponibilização de atividades e 
material informativo com o objetivo 
de aproximar o Judiciário da 
sociedade. O “Judiciário na Escola e 
na Comunidade” promove palestras 
proferidas por magistrados em 
unidades de ensino e comunidades 
e o “Conhecendo o Judiciário e sua 
História” possibilita visitas orientadas 
de estudantes ao TJCE e ao Fórum 
Clóvis Beviláqua. Além disso, foi 
elaborada a cartilha “Conhecendo o 
Judiciário”, publicação em linguagem 
clara e acessível, que apresenta função 
e estrutura do Judiciário.
 O Comitê, supervisionado 
pela desembargadora Maria Nailde 
Pinheiro Nogueira, é formado 
também pelo juiz auxiliar da 
Corregedoria Geral da Justiça, 
José Tarcílio Sousa da Silva; 
secretário geral do Tribunal, Pedro 
Henrique Gênova de Castro; 
secretária Judiciária, Cleidinir 
Magalhães, e pela assessora 
especial da Presidência do TJCE, 
Juliana Cardoso Lima Borges. A 
coordenação das atividades é da 
titular da Seplag.

Reunião do Comitê Estratégico



O Grupo de Auxílio 
para Redução do 
Congestionamento de 

Processos Judiciais de Fortaleza 
iniciou, no dia 6 de agosto deste 
ano, o primeiro Mutirão do Júri. 
A ação, que segue até o dia 28 
de setembro, objetiva julgar 98 
processos das cinco Varas do Júri 
da Capital e realizar 200 audiências.

 Nas duas primeiras semanas 
de trabalho, foram realizados 
21 julgamentos e 76 audiências. 
Segundo a juíza Joriza Magalhães 
Pinheiro, coordenadora do Grupo, a 
iniciativa busca solucionar processos 
antigos, além de dar maior celeridade 
aos que estão em fase de oitiva de 
testemunhas ou interrogatório de 
réus. “É uma verdadeira maratona 

que exigirá de todos muito esforço 
e dedicação”.
 A magistrada ressaltou 
que o Mutirão foi idealizado pelo 
desembargador Haroldo Correia  
de Oliveira Máximo, do Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE), com 
apoio do diretor do Fórum Clóvis 
Beviláqua, juiz José Krentel Ferreira. 
Destacou também a parceria do 
Ministério Público do Ceará e da 
Defensoria Pública do Estado.
 A mobilização contribui 
para o cumprimento das Metas 3 e 
4 da Estratégia Nacional de Justiça 
e Segurança Pública (Enasp), 
que propõem, respectivamente, 
alcançar a fase de pronúncia em 
todos os processos ajuizados 
até 31 de dezembro de 2008 e 
julgar todos aqueles relativos a 
homicídios dolosos distribuídos 
até 31 de dezembro de 2007. O 
desembargador Haroldo Máximo 
é gestor das metas, no âmbito da 
Justiça do Ceará.

MUTIRÃO PERMITE MAIOR CELERIDADE

JÚRI POPULAR

Mutirão prossegue até o dia 28 de setembro

Solenidade de abertura do Mutirão do Júri
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 NOVA ESTRUTURA DO SETOR DE PRECATÓRIOS  
VIABILIZA PAGAMENTO DE DÍVIDAS ANTIGAS

O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE), na gestão 
do desembargador José 

Arísio Lopes da Costa, inaugurou, 
em novembro do ano passado, 
nova estrutura para o Setor de 
Precatórios. Na época, a Presidência 
do Tribunal solicitou o apoio do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
para implementar as mudanças de 
acordo com a Resolução nº 115 
do Conselho e com a Emenda 
Constitucional nº 62/2009.  
 O objetivo da medida foi 
agilizar o pagamento de débitos 
judiciais em que Estado, município 
e autarquias são partes vencidas. 
Na solenidade de inauguração, 
o desembargador José Arísio 
entregou os 13 primeiros alvarás de 
pagamento prioritário às partes que 
comprovaram problemas graves de 
saúde. “É um marco para a nossa 
administração porque o serviço vai 
tirar da aflição muitas pessoas que 
estão precisando desse dinheiro”, 
disse o presidente do TJCE.
 O processo de reestruturação 
do setor, coordenado pelo juiz auxiliar 

da Presidência, Francisco Eduardo 
Fontenele Batista, e pela consultora 
jurídica Chrystianne dos Santos 
Sobral, contou com a parceria do 
CNJ. A juíza auxiliar da Corregedoria 
Nacional de Justiça, Agamenilde 
Dias Arruda Vieira Dantas, 
acompanhou todo o processo desde 
as reuniões no TJCE com gestores 
municipais, em novembro de 2011, 
para esclarecer sobre a adequação 
ao regime especial de pagamento 
de precatórios, até o início dos 

pagamentos, em dezembro do ano 
passado.
 As providências adotadas 
pelo Judiciário cearense permitiram a 
retomada do pagamento de débitos 
judiciais. Foi organizada a lista para 
os pagamentos prioritários por 
doença e, em seguida, para pessoas 
a partir de 60 anos de idade. Além 
disso, foi publicada a relação dos 
credores no âmbito do Estado e 
dos Municípios na página eletrônica 
criada para oferecer aos usuários, 
credores e demais interessados mais 
informações sobre o pagamento das 
dívidas dos entes públicos no Ceará.
 A medida prestigia a 
transparência na forma com que o 
TJCE vem gerindo os pagamentos 
dos precatórios. O esforço da 
equipe do Setor de Precatórios tem 
sido recompensado pelos resultados 
que vêm sendo obtidos. No início 
de agosto, os municípios de Nova 
Russas, Cariús, Choró, Barroquinha 
e Tabuleiro do Norte regularizaram, 
por meio de depósitos nas contas 
especiais, o pagamento das parcelas 
atrasadas de dívidas dos precatórios 
referentes a 2010, 2011 e 2012. 

DÉBITOS JUDICIAIS

Des. José Arísio entrega alvará de pagamento prioritário de precatório

Juíza auxiliar do CNJ, Agamenilde Dantas, acompanhou o processo de reestruturação do setor
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PETICIONAMENTO ELETRÔNICO OBRIGATÓRIO
TEM INÍCIO NA COMARCA DE FORTALEZA

PROCESSO VIRTUAL

O Fórum Clóvis Beviláqua 
promoveu, durante 
o mês de agosto, 

importantes avanços para ampliar 
e aperfeiçoar o acesso ao processo 
eletrônico. Instalação de redes 
sem fio, entrega de notebooks 
institucionais a todos os juízes 
da Capital e obrigatoriedade do 
peticionamento eletrônico para as 
Varas de Família e de Sucessões 
foram algumas das medidas 
adotadas para dar maior celeridade 

ao trâmite judicial e otimizar 
o trabalho dos magistrados, 
servidores, promotores de Justiça, 
defensores públicos e advogados.
 Para o diretor do Fórum, 
juiz José Krentel Ferreira Filho, 
essas conquistas representam um 
momento histórico para a Justiça 
estadual. “Estamos dando passos 
de fundamental importância para 
finalizar o processo de virtualização 
da Comarca de Fortaleza e, assim, 
dar condições para que todos os 

que integram o Judiciário trabalhem 
melhor”, afirmou.
 As redes wi-fi, em 
funcionamento no prédio desde o 
início do mês, facilitam o acesso ao 
Sistema da Automação da Justiça – 
SAJ (software de gestão dos autos 
virtuais). Além disso, advogados 
e jurisdicionados podem fazer 
consultas aos processos eletrônicos 
por meio de dispositivos móveis.
 Uma das redes instaladas 
é destinada a usuários em geral 
e permite o acesso ao Portal do 
Tribunal de Justiça do Ceará (www.
tjce.jus.br) e a sites jurídicos e 
governamentais, sem necessidade 
de senha. Já os servidores do 
Judiciário contam com rede 
exclusiva, acessada somente por 
computadores institucionais, com 
o mesmo nome de usuário e senha 
já utilizados nos equipamentos de 
trabalho. 
                   Os  notebooks  institucionais, 
que começaram a ser entregues no 
dia 13, possibilitam que os juízes 
acessem as ações digitais mesmo 

TJCE disponibilizou treinamento para operadores do Direito

Rede wi-fi  possibilita acesso gratuito à internet
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não estando nas dependências da 
Vara. “Eles poderão continuar 
trabalhando nos autos eletrônicos 
mesmo durante viagens a trabalho 
ou eventos externos, por exemplo”, 
ressaltou, na ocasião, o secretário 
de Tecnologia da Informação do 
TJCE, Dilthey Forte. 

PETICIONAMENTO 
ELETRÔNICO
OBRIGATÓRIO

 Desde o dia 20 de agosto, 
o peticionamento eletrônico passou 
a ser obrigatório nas Varas de 
Família e de Sucessões. A medida, 
determinada pela Presidência do 
Tribunal de Justiça, por meio 
da Portaria nº 1.163/2012, será 
estendida às demais unidades 
judiciárias, conforme cronograma 
de acordo com a especialidade.
 Com a obrigatoriedade, as 
petições iniciais e intermediárias 
passam a ser feitas por meio do 
Portal de Serviços e-SAJ, não 
havendo mais necessidade de 
digitalização das peças entregues em 
papel. Somente no primeiro dia de 
implantação da medida, o Fórum 
recebeu 583 petições pela internet. 
Já no terceiro dia, o índice chegou 
a 55%, superando a quantidade 
protocolada em meio físico (papel).
 De acordo com o diretor do 
Departamento de Informática do 

Fórum, Gustavo Henrique Gondim 
Pereira, as petições eletrônicas são 
distribuídas para as unidades em até 
24 horas, acelerando o andamento 
das ações judiciais. Ele destaca 
que a ferramenta facilita também 
o trabalho dos operadores do 
Direito, evitando que tenham que se 
deslocar ao Fórum, e proporciona 
maior transparência e segurança ao 
trâmite processual.

TREINAMENTO PARA 
ADVOGADOS

 Para auxiliar na 
adaptação dos profissionais ao 
novo modelo, foram oferecidas, 
apenas em agosto, 30 turmas de 
treinamentos, totalizando 540 vagas 
disponibilizadas para advogados 
e multiplicadores da Ordem dos 

Advogados do Brasil – seccional 
Ceará (OAB/CE). Ao longo de 
toda a implantação do processo 
eletrônico, foram promovidos 
também cursos voltados para 
promotores de Justiça, defensores 
públicos e procuradores do Estado 
e do Município.
 Além disso, uma ilha de 
peticionamento, localizada próximo 
à entrada principal do prédio, foi 
disponibilizada para orientar e 
esclarecer eventuais dúvidas.

PETICIONAMENTO 
ELETRÔNICO - CALENDÁRIO 

DA OBRIGATORIEDADE 

20/08/2012
Varas de Família e de Sucessões
03/09/2012
Varas da Fazenda Pública, de 
Execuções Fiscais, de Execuções 
Penais e de Recuperação de Empresas 
e Falências
17/09/2012
Varas da Infância e da Juventude, de 
Delitos de Tráfico
de Drogas, do Trânsito, de Penas 
Alternativas, do Juízo Militar, do Júri 
e Juizado da Mulher
1º/10/2012
Varas Criminais e dos Registros 
Públicos
15/10/2012 
Varas Cíveis

Secretário de Tecnologia apresentou os benefícios do processo eletrônico

Solenidade de entrega dos notebooks para juízes



AUDIÊNCIA DIVULGA RESULTADOS 
PROVISÓRIOS DO CERTAME

CONCURSO PARA JUIZ

O resultado provisório da 
prova escrita da 2ª fase 
do concurso para juiz 

substituto do Estado foi divulgado 
no dia 2 de agosto, durante 
audiência pública no Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE). O 
desembargador Antônio Abelardo 
Benevides Moraes, presidente da 
Comissão do concurso, comandou 
a sessão.
 A divulgação foi feita 
por meio de leitor óptico, após a 
abertura do envelope lacrado. Um 
telão mostrou as informações para 
os presentes, enquanto as notas 
dos 82 candidatos eram lidas.
 O desembaragdor 
ressaltou que a Comissão tem 
conduzido o processo seletivo 
com total transparência, 
ficando à disposição dos 
candidatos para quaisquer 
esclarecimentos. Também 
presentes os desembargadores 
Carlos Alberto Mendes Forte e 
Francisco Suenon Bastos Mota, 

membros da Comissão, além da 
assessora especial da Presidência 
do TJCE, Juliana Cardoso Lima 
Borges.
 Segundo Jorge Amorim, 
coordenador de Tecnologia do 
Centro de Seleção e de Promoção 
de Eventos da Universidade de 
Brasília (Cespe/UnB), entidade 
responsável pela realização 
do certame, a sessão pública 
é uma forma de dar maior 
transparência ao processo. “É 
a confirmação de que todas as 
regras definidas pela Resolução 
nº 75 do Conselho Nacional de 
Justiça estão sendo plenamente 
cumpridas”.
 A próxima fase 
compreenderá inscrição 
definitiva, sindicância da vida 
pregressa e investigação social, 
além de exame de sanidade 
física, mental e psicotécnico.
 Essa etapa está prevista 
para os dias 7, 13 e 14 de outubro 
deste ano. O concurso oferece 

25 vagas, sendo 5% reservadas 
a portadores de deficiência. 
Será formado ainda cadastro de 
reserva, conforme prevê o Edital 
nº 01/2011.

Comissão orgaizadora do concurso

Candidato assina ata da audiência
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24º JUIZADO É INAUGURADO EM FORTALEZA

AMPLIAÇÃO

O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) inaugurou, 
no dia 17 de agosto deste 

ano, o 24º Juizado Especial Cível 
e Criminal (JECC) de Fortaleza. 
A unidade fica localizada no 
campus da Faculdades Nordeste 
(Fanor), no bairro Dunas.
 A solenidade foi 
conduzida pelo vice-presidente 
do TJCE, desembargador Luiz 
Gerardo de Pontes Brígido, 
que ressaltou a importância do 
convênio com a instituição de 
ensino. O magistrado também 
destacou interesse do Tribunal 
em estar mais próximo da 
sociedade e de valorizar a 
conciliação.
 O coordenador dos 
JECCs, desembargador Paulo 
Camelo Timbó, disse que a 
iniciativa é importante porque 
“o Judiciário está indo à 
universidade, atendendo aos 

jurisdicionados do bairro e aos 
alunos da instituição”.
 A titular da nova unidade, 
juíza Ijosiana Cavalcante Serpa, 
agradeceu ao presidente do 
TJCE, desembargador José 
Arísio Lopes da Costa, por 
não ter medido esforços para 
a concretização do projeto. 
Ela informou que pretende 
desenvolver trabalho voluntário 
e voltado à conciliação.

 Presentes à solenidade a 
desembargadora Maria Nailde 
Pinheiro Nogueira; os juízes José 
Krentel Ferreira Filho (diretor 
do Fórum Clóvis Beviláqua) 
Carlos Henrique Garcia de 
Oliveira e Joriza Magalhães 
Pinheiro, e a promotora de 
Justiça Lília Albuquerque de 
Lucena. Também participaram 
professores da Fanor e o diretor 
da instituição, Marcelo Adler.

Vice-presidente do TJCE, desembargador Gerardo Brígido, conduziu a solenidade

Juizado está instalado na Fanor
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JUDICIÁRIO CEARENSE PLANEJA DETALHES 
DA SEMANA DE CONCILIAÇÃO

ACORDOS

O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) planeja ações 
para a Semana Nacional de 

Conciliação 2012, que será realizada 
entre os dias 7 e 14 de novembro. 
A desembargadora Maria Nailde 
Pinheiro Nogueira, supervisora do 
Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos 
do TJCE, debateu o assunto com 
magistrados dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais (JECCs) da 
Comarca de Fortaleza.
 A reunião ocorreu no 
último dia 21 de agosto, quando a 
desembargadora ressaltou que todos 
os juízes renovassem compromissos 
de dar o melhor de si para o êxito 
do evento. O coordenador do 
Núcleo de Métodos Consensuais, 
juiz Carlos Henrique Oliveira, 
apresentou a programação da 
Semana de Conciliação.
 Será criado um grupo 
de trabalho em todos os JECCs 
da Capital, com o objetivo de 

conduzir as sessões conciliatórias. 
As audiências serão temáticas, 
ou seja, haverá dias específicos 
para processos relacionados à 
ações bancárias, planos de saúde e 
telefonia.
 A desembargadora Maria 
Nailde Pinheiro e o juiz Carlos 
Henrique Garcia também se 
reuniram com a coordenadora da 
Central de Conciliação de 1º Grau, 
juíza Jane Ruth de Queiroga, e 
com a coordenadora do Grupo 
de Auxílio para Redução do 

Congestionamento de Processos 
Judiciais de Fortaleza, juíza 
Joriza Magalhães Pinheiro, além 
de servidores do Fórum Clóvis 
Beviláqua.
 No dia 28 deste mês, 
representantes jurídicos de 
empresas com processos em 
tramitação na Justiça cearense 
receberam o cronograma com datas 
e locais de realização das audiências 
da VI Semana Nacional de 
Conciliação, iniciativa do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Desembargadora Nailde Pinheiro discute ações com magistrados dos Juizados Especiais de Fortaleza

Juiz Carlos Henrique Garcia entrega cronograma das audiências de conciliação a advogados
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NOTAS
TJCE seleciona associações para  

receber material de descarte
 As Associações Catadores 
do Jangurussu e Agentes Ambientais 
Rosa Virgínia, em Fortaleza, foram 
selecionadas para receber descarte 
do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE). O material é composto 
de petições iniciais e anexos que 
foram convertidos em arquivos 
digitais. Antes da doação, o Tribunal 
disponiliza no site (www.tjce.jus.br) a 
lista de documentos e os advogados 
têm o prazo de 45 dias para retirar 
os papéis. Caso não se manifestem, o 
material é encaminhado à reciclagem. 
O credenciameneto das entidades 
beneficiadas ocorreu no dia 17 de 
julho. O descarte está previsto no 
Provimento nº 18, publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico em 18 
de julho de 2011.

Magistrados cearenses realizam 
capacitação na Esmec 

 Ao todo, 60 magistrados do 
Judiciário estadual estão realizando o 
curso em “Administração Judiciária”, 
na Escola Superior da Magistratura 
do Ceará (Esmec). A capacitação 
teve início no dia 6 de agosto deste 
ano e segue até o dia 3 de setembro 
de 2012. O curso tem 40 h/a e é 
válido para fins de promoção por 
merecimento, conforme previsto 

pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). O treinamento é uma parceria 
entre a Esmec, Secretaria Especial de 
Planejamento e Gestão (Seplag) do 
Tribunal de Justiça do Ceará e Escola 
de Gestão Pública do Estado (EGP).

Projeto leva detentos à sala de 
aula em São Luís do Curu

 A juíza Ana Cláudia Gomes 
de Melo implantou o projeto “Sala 
de Aula Participativa”, na Comarca 
de São Luís do Curu, a 96 Km de 
Fortaleza. O objetivo é alfabetizar 
apenados e presos provisórios. O 
projeto funciona há um ano e meio 
e beneficia 14 pessoas com aulas 
três vezes por semana. A iniciativa 
é resultado da parceria entre a 
magistrada e a Prefeitura de São Luís 
do Curu, que cedeu a professora 
e ainda fornece merenda escolar. 
A medida faz parte do programa 
de Ressocialização dos Presos, do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Mutirão realiza 192 perícias 
médicas no Fórum de Fortaleza

 O Grupo de Auxílio para 
Redução do Congestionamento de 
Processos Judiciais da Comarca de 
Fortaleza promoveu 192 perícias 
médicas em ações de acidente de 
trabalho. A Defensoria Pública da 
União (DPU) disponibilizou três 
profissionais para realizar os exames. 
O mutirão contemplou ações do 
Instituto Nacional de Seguro Social 
(INSS), cujas partes não tinham 
condições de arcar com os custos 
da avaliação médica. O trabalho 
ocorreu de junho a 19 de julho, no 
Fórum Clóvis Beviláqua. 

Presos têm atendimento 
médico periódico   

 Médicos, enfermeiros, 
dentistas, psicólogos e assistentes 
sociais fazem atendimento periódico 
aos presos da Cadeia Pública de Santa 
Quitéria, a 222 km de Fortaleza. 
O objetivo é garantir dignidade, 
prevenir doenças e reduzir custos na 
manutenção dos detentos. O serviço 
teve início no dia  16 de julho, com 
a triagem dos presos. A medida faz 
parte do acordo firmado entre o juiz 
José Valdecy Braga de Sousa, da 1ª 
Vara da Comarca de Santa Quitéria, 
e a secretária municipal de Saúde, 
Quitéria Régia Tavares André.

Material fica disponível aos advogados por 45 dias antes do descarte

Juíza Ana Cláudia Gomes (ao centro) está à frente da iniciativa em São Luís do Curú
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Órgão EsPEcial

O Banco Nacional de 
Mandados de Prisão 
(BNMP) está disponível para 

todo o Interior do Ceará. No Estado, 
o programa conta com a parceria da 
Corregedoria Geral da Justiça (CGJ), 
que tem à frente a desembargadora 
Edite Bringel Olinda Alencar. 
 Até 29 de agosto de 2012, o 
projeto cadastrou 3.104 mandados. 
O Banco Nacional é uma ferramenta 
destinada ao armazenamento e 
consulta de ordens prisionais expedidas 
envolvendo a esfera penal. A previsão 
é que o sistema seja implantado na 
Capital até final de setembro deste ano.
 Segundo o supervisor do 
projeto, juiz corregedor auxiliar José 
Tarcílio Sousa da Silva, o principal 
objetivo é evitar que mandados de 
prisão sem validade continuem em 
aberto. “Com o cadastro é possível 
evitar o descontrole na expedição de 
novas ordens de prisão, bem assim a 
manutenção de mandados expirados”. 
 Outra vantagem é a rapidez 
na disponibilidade das informações, a 
atualização obrigatória no prazo de até 
24 horas e a abrangência nacional. As 
ordens prisionais cadastradas poderão 
ser consultadas por meio do site
www.cnj.jus.br/bnmp. 

 A iniciativa atende à 
Resolução nº 137/2011 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Conta 
também com a parceria das Secretarias 
de Tecnologia da Informação e 
Especial de Planejamento e Gestão do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Sistema deve ser implantado na Capital até final de setembro

BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO 
ESTÁ DISPONÍVEL  NO INTERIOR DO ESTADO

REGRAS
Todos os mandados expedidos após 
31 de julho de 2011 deverão ser 
cadastrados, independentemente da 
situação.

Caso a expedição seja anterior a 31 
de julho de 2011, deve ser incluída 
apenas se estiver em aberto.

O mandado expedido em caráter 
sigiloso só deverá ser cadastrado 
quando for cumprido.

O BNMP foi criado para armazenar 
os Mandados de Prisão expedidos 
exclusivamente na esfera Criminal. 
Desta feita, não devem ser 
cadastradas as ordens de prisão 
oriundas de ações civis alimentícias”.

Para o acesso à ferramenta, basta 
que o diretor de Secretaria acesse 
o Sistema Processual (SPROC), de 
acordo com a sequência “menu – 
ferramentas – permissões usuários”.
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