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gESToRES do TRiBUNal dE JUSTiça paRa o BiêNio 
2015/2017 São ElEiToS poR aclaMação

Foram eleitos, no último dia 23, durante sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará, os 
desembargadores Maria Iracema Martins do Vale (presidente), Francisco de Assis Filgueira Mendes 
(vice) e Francisco Lincoln Araújo e Silva (corregedor-geral)

Juízas Fátima Loureiro e Helena 
Lúcia Soares tomaram posse como 
desembargadoras

Tribunal de Justiça começa a 
implantar selo extrajudicial digital 
nos cartórios de Fortaleza
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Magistrados e servidores participam 
da elaboração do Plano Estratégico 
2015/2020 da Justiça estadual
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Os trabalhos de elaboração 
do Plano Estratégico 2015-
2020 do Poder Judiciário 

cearense estão sendo conduzidos por 
Grupo Representativo composto de 60 
integrantes, entre desembargadores, 
juízes do Interior e da Capital e 
servidores das áreas Administrativa e 
Judiciária de 1º e 2º Graus.
 Foram realizados encontros 
durante as sextas-feiras do mês de 
outubro, na Escola Superior da 
Magistratura do Ceará (Esmec). 
A última reunião do grupo será 
no próximo dia 3 de novembro. 
O objetivo é definir a identidade 
organizacional (missão, visão e 
valores), os objetivos estratégicos, os 
indicadores, as metas e os projetos 
voltados à melhoria dos serviços nos 
próximos seis anos.
 “A elaboração do Plano 
está evoluindo muito bem. As ideias 
propostas são pertinentes e baseadas 
no dia a dia do trabalho. Se tudo for 
posto em prática, haverá um impacto 
positivo enorme para a sociedade, 
sobretudo para a população do 
Interior do Estado”, declarou a juíza 
Ana Cláudia Gomes de Melo, titular 
da 2ª Vara de Quixadá.
 A previsão é que o Plano da 
Justiça cearense seja formulado até 
dezembro deste ano. Os trabalhos são 
conduzidos pelo Comitê Estratégico, 
supervisionado pela desembargadora 
Maria Nailde Pinheiro Nogueira, e 
coordenado pela Secretaria Especial 
de Planejamento e Gestão do 
Tribunal.

CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA
 O TJCE deu início aos 
trabalhos de concepção do Plano 
Estratégico no dia 15 de setembro, 
com a primeira reunião de magistrados 
e servidores, da Capital e do 
Interior. Na ocasião, os participantes 
analisaram cenários, ou seja, o que 
colabora e o que compromete a 
atuação da Justiça.

 No dia 29 de setembro, 
houve encontro com representantes 
da sociedade, de órgãos do sistema 
judicial e entidades de classe do 
Judiciário. Entre os participantes 
estavam representantes do 
Ministério Público, da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Pastoral 
Carcerária, Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(Decon), Associação Cearense de 
Magistrados (ACM) e Sindicatos 
dos Servidores (SindJustiça) e dos 
Oficiais de Justiça (Sindojus).
 As sugestões colhidas junto 
ao público interno e externo serviram 
de subsídio para o desenvolvimento 
das etapas seguintes do Plano 
Estratégico, conduzidas pelo Grupo 
Representativo.
 Na primeira reunião com 
a equipe, a desembargadora Nailde 
Pinheiro  destacou a importância 
do envolvimento de todos. “A  
motivação para que se concentrem 
esforços na elaboração de um plano 
estratégico se dá pela crescente 
demanda da sociedade por serviços 
jurisdicionais transparentes, céleres 
e eficientes, o que enseja a adoção 
de técnicas que sejam aptas a guiar 

a gestão de recursos na busca por 
projetos e obter resultados efetivos 
por parte do serviço prestado pelo 
Poder Judiciário”.
 A secretária especial 
de Planejamento e Gestão do 
Tribunal, Diana Santos Pontes, 
explicou que o Plano contribuirá 
para o alcance das metas nacionais 
e das recomendações que virão nos 
próximos anos. “É um momento de 
construção participativa”.
 O Plano vai seguir os 
macrodesafios acordados para o 
Judiciário nacional, entre eles, o 
aprimoramento da gestão da Justiça 
criminal; celeridade e produtividade 
na prestação jurisdicional; adoção 
de soluções alternativas de conflito; 
gestão das demandas repetitivas e 
dos grandes litigantes, entre outros. 
Todo o trabalho de elaboração do 
plano é disciplinado pela Resolução 
nº 198 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).
 O Comitê Estratégico 
do TJCE disponibilizou hotsite 
para que magistrados, servidores 
e público em geral acompanhem 
os trabalhos, bem como enviem 
sugestões.

ElaBoRação do plaNo ESTRaTégico 2015-2020 do 
JUdiciáRio chEga à TERcEiRa ETapa

Grupo representativo é composto por 60 integrantes, entre magistrados e servidores
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A implantação do selo extrajudicial 
digital em cartórios de Fortaleza  
terá início no próximo dia 3 de 

novembro. Ele substituirá o selo atual 
(físico e em adesivo), promovendo maior 
agilidade, transparência e segurança na 
autenticação e validação de documentos.
 Outras vantagens serão a 
eliminação da possibilidade de extravio 
e o fim dos custos de distribuição. 
A população também poderá obter 
informações e verificar a autenticidade 
do selo no site www.tjce.jus.br/fermoju.
 A mudança ocorrerá 
inicialmente nos cartórios de 
Fortaleza, com exceção do registro de 
imóveis, que terá prazo até dezembro 
deste ano. Em seguida, o selo será 
implementado gradativamente nas 
demais regiões do Estado.
 A medida foi aprovada pelo 
Órgão Especial do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) no dia 5 de junho, 
por meio da Resolução nº 05/2014. O 
selo digital consiste em uma sequência 
de alfanuméricos que serão gerados 
e distribuídos automaticamente 
pelo sistema do Fundo Especial de 
Reaparelhamento e Modernização do 
Poder Judiciário do Estado do Ceará 
(Fermoju). A aquisição pelos cartórios 
se dará por meio de cota virtual. 
 A Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado e a Secretaria de 
Finanças do TJCE terão acesso virtual 
às informações, possibilitando maior 
efetividade na fiscalização das atividades 
dos cartórios.
 Desde junho de 2012, 
Comissão de Implantação do Selo 

Digital do TJCE vem se reunindo 
com cartorários de todo o Ceará para 
discutir o assunto. Cinco cartórios 
foram escolhidos para participar do 
projeto-piloto de implantação do selo: 
Cartório Morais Correia de Registro 
Civil, Botelho de Registro Civil, Barros 
Leal de Distribuição de Protestos e 
Escrituras, da 1ª Zona de Imóveis e 
Aguiar de Notas.
 Ao longo de 2013 e este 
ano, a Secretaria de Finanças e a de 
Tecnologia da Informação do Tribunal 
promoveram encontros com tabeliães 
para discussão sobre ambiente virtual e 
sistemas necessários à operacionalização 
do novo selo. No último dia 16 de 
outubro, o projeto do selo digital foi 
apresentado a entidades de classe e 
órgãos públicos.
 Na abertura do evento, o 
secretário de Finanças do TJCE, 

José Joaquim Neto Cisne, falou 
da importância do selo digital para 
aumentar a segurança dos documentos 
jurídicos e agilizar o trabalho dos 
cartórios. “O cidadão poderá validar 
a autenticidade do selo no site do 
Tribunal. O TJCE, nessa caminhada 
de modernização, adere à proposta que 
já existe em outros estados”, ressaltou.
 Na avaliação do gerente do 
projeto, Marcos Gil, essa tecnologia 
vai, cada vez mais, possibilitar ao 
cartório oferecer serviços de forma 
mais célere e de melhor qualidade para 
a sociedade.   A coordenadora da 
Comissão do Selo Digital, Rejane 
Felipe, reforça que este projeto é mais 
um esforço do presidente do TJCE, 
desembargador Gerardo Brígido, no 
sentido de oferecer mais transparência 
ao serviço prestado pelas serventias 
extrajudiciais.

caRTóRioS dE foRTalEza coMEçaM a iMplaNTaR
 SElo digiTal a paRTiR do dia 3 dE NovEMBRo

Novo sistema vai promover maior agilidade, transparência e segurança

Calendário:
Cartórios da Capital (exceto cartórios de Imóveis) 
Cartórios de Imóveis da Capital e Região Metropolitana de Fortaleza 
Demais cartórios da Região Metropolitana 
Cartórios Entrância final (interior/sede) 
Cartórios Entrância intermediária (sede) 
Cartórios Entrância inicial/vinculada (sede)
Cartórios de Distritos (interior)

03/11/14
01/12/14
01/12/14
02/02/15
04/05/15
03/08/15
03/11/15
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apRovadoS No coNcURSo paRa 
SERvidoR púBlico São coNvocadoS

 TJcE REcEBE SElo BRoNzE iNfâNcia 
E JUvENTUdE do cNJ CORAL DO PODER 

JUDICIÁRIO COMEMORA 19 
ANOS DE CRIAÇÃO
 O Coral do Poder Judiciário 
comemorou 19 anos de criação 
no dia 29 de setembro, quando os 
coralistas apresentaram um recital 
para servidores e magistrados, na 
sede do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE), no Cambeba.
 Na ocasião, foram 
interpretadas as músicas “Depois”, 
composta por Arnaldo Antunes, 
Carlinhos Brown e Marisa Monte; 
“Planeta Sonho”, de Flávio 
Venturini; e “Nos Bailes da Vida”, 
de composição e interpretação de 
Milton Nascimento. A regente 
Domízia Almeida destacou o 
fortalecimento e valorização do 
Coral do TJCE. “Pouquíssimos 
corais de empresas conseguem 
chegar aos 19 anos. Não poderíamos 
deixar de partilhar isso com todos 
vocês”, disse.
 O Coral foi criado em 
setembro de 1995 e teve as 
atividades regulamentadas em 25 
de abril de 2013 pelo presidente do 
TJCE, desembargador Luiz Gerardo 
de Pontes Brígido.

Notas

PRESIDENTE DO TJCE ASSUME 
INTERINAMENTE O GOVERNO 
DO CEARÁ
 O presidente do Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE), 
desembargador Luiz Gerardo 
de Pontes Brígido, assumiu 
interinamente, entre os dias 29 
de setembro e cinco de outubro, 
o Governo do Ceará, em virtude 
de licença do governador Cid 
Gomes. Durante a interinidade, o 
desembargador Gerardo Brígido 
despachou na sede do Palácio 
da Justiça. No mesmo período, 
o vice-presidente do Tribunal, 
desembargador Francisco Lincoln 
Araújo e Silva, respondeu pela 
Presidência do TJCE.

Prêmio é reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Justiça cearense

O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) convocou os 
candidatos aprovados no 

concurso público para servidor do 
judiciário estadual. A lista, por ordem 
de classificação, foi publicada no Diário 
da Justiça Eletrônico do dia 15 de 
outubro. 
 O certame foi homologado em 
sessão do Tribunal Pleno do dia 18 de 
setembro deste ano. Os aprovados têm 
30 dias para apresentar a documentação 
necessária  na Secretaria de Gestão 
de Pessoas, no Palácio da Justiça, 
Cambeba. A relação dos documentos 
está disponível no Portal do TJCE.
 A seleção ofertou 238 vagas 
e formação de cadastro reserva para 

os cargos de Analista Judiciário (áreas 
Judiciária e Administrativa) e Técnico 
Judiciário (áreas Judiciária e Técnico-
Administrativa), com lotação na 
Capital e no Interior. Ao todo, 59.163 
candidatos se inscreveram no concurso. 
As provas foram aplicadas no dia 11 de 
maio deste ano. 
 As avaliações objetivas e 
a discursiva para os cargos de nível 
superior tiveram duração de cinco 
horas e ocorreram no turno da manhã. 
As provas objetivas e a discursiva para 
os cargos de nível médio tiveram a 
mesma duração e foram aplicadas no 
período da tarde. Os salários ofertados 
variam de R$ 3.980,17 a R$ 8.937,28, 
com jornada de 40 horas semanais.

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) premiou o Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) com 

o Selo Bronze Infância e Juventude. O 
desembargador Francisco Darival Beserra 
Primo, responsável pela Coordenadoria 
da Infância e da Juventude (CIJ) da Corte 
cearense, recebeu a honraria do ministro 
Ricardo Lewandowski, em solenidade no 
plenário do CNJ, em Brasília, no dia 14 
de outubro. 
 “O prêmio é um 
reconhecimento ao trabalho no sentido 
de criar novos paradigmas com relação 
à Justiça da Infância e da Juventude do 
Ceará. Fomos muito bem recebidos e 

ficamos contentes com a premiação. 
Esperamos dar continuidade ao que 
vem sendo desenvolvido, pois criança 
e adolescente tem de ser prioridade 
absoluta”, disse o desembargador.
 O objetivo foi reconhecer 
boas práticas que priorizam a criação 
ou reestruturação de coordenadorias na 
área da infância e juventude. De acordo 
com o desembargador Darival Beserra, 
a reorganização da CIJ, implantação 
de nova infraestrutura, além da 
reformulação da competência das varas 
da Infância e Juventude do Fórum 
Clóvis Beviláqua, contribuíram para o 
reconhecimento.
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O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) abriu 
credenciamento de peritos, 

tradutores e intérpretes para 
atuar em perícias realizadas pela 
Justiça estadual, quando as partes 
forem beneficiárias da gratuidade 
judiciária. As inscrições começaram 
no dia 1º de outubro e o cadastro 
tem vigência de 12 meses. 
 Podem participar 
profissionais das seguintes 
áreas: médica, assistência social, 
fonoaudiologia, contábil, 
engenharia (ambiental, civil, 
elétrica, sanitarista), arquitetura, 
grafotécnica, tradução e 
interpretação. A especialidade deve 
ser atestada por meio de certidão do 
órgão profissional a que estiverem 
vinculados. De preferência, devem 
estar inscritos nos órgãos de classe 
competentes.
 Os profissionais deverão 
preencher requerimento no Portal do 
TJCE (www.tjce.jus.br) e entregar 

no Serviço de Protocolo do Palácio 
da Justiça (Centro Administrativo 
Gov. Virgílio Távora – Av. Gal. 
Afonso Albuquerque, s/n – 
Cambeba). É preciso levar também 
documentação especificada no 
edital. Recebidos os documentos, 
a Secretaria Judiciária procederá à 
análise da solicitação, confirmando 

ou não o credenciamento no 
Cadastro Geral de Profissionais.
 A medida consta no Edital 
nº 01/2014, publicado no Diário 
da Justiça Eletrônico do dia 29 
de setembro. Os credenciados 
receberão pagamento de honorários 
periciais, de acordo com Resolução 
nº 10/2012, do Órgão Especial.

O Pleno do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) aprovou 
resolução que transforma 

uma das Varas Criminais da Comarca 
de Fortaleza na 4ª Vara de Execução 
Penal. A unidade judiciária a ser 
transformada será uma das Varas 
criadas pela Lei nº 14.407, de 15 
julho de 2009, e que ainda não tenha 
sido instalada.
 Caberá ao presidente do 
Tribunal, desembargador Luiz 
Gerardo de Pontes Brígido, praticar 
os atos necessários à instalação da 4ª 
Vara de Execução Penal, repartindo 
as competências privativas atribuídas 
às unidades dessa especialidade.
 A resolução atende à 
recomendação do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), com base no 

resultado do III Mutirão Carcerário 
realizado no Estado do Ceará, entre 
os dias 6 de agosto e 13 de setembro 

de 2013. A medida foi aprovada 
durante sessão do dia 18 de setembro 
deste ano.

5

O cadastro tem vigência de 12 meses

Resolução atende à recomendação do CNJ

TRiBUNal cREdENcia pERiToS, TRadUToRES E 
iNTéRpRETES paRa aTUaR Na JUSTiça ESTadUal 

plENo do TJcE apRova RESolUção qUE cRia 
4ª vaRa dE ExEcUção pENal dE foRTalEza
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O Pleno do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) 
elegeu, no dia 23 de 

outubro, por aclamação, a Direção 
do Poder Judiciário estadual para o 
biênio 2015/2017.
 Foram escolhidos a 
desembargadora Maria Iracema 
Martins do Vale (presidente), 
Francisco de Assis Filgueira Mendes 
(vice) e Francisco Lincoln Araújo e 
Silva (corregedor-geral).
 Na ocasião, o presidente do 
TJCE, desembargador Luiz Gerardo 
de Pontes Brígido, entregou à 
desembargadora Iracema do Vale o 
relatório de transição da gestão. Ao 
felicitar os novos dirigentes, desejou 
sucesso e disse que “são três pessoas 
honradas que vão assumir, a partir 
de janeiro, todo o encargo de gerir 
os destinos deste Tribunal”. 
 Ao tomar a palavra, a 
presidente eleita assinalou que a 
nova gestão será de muito diálogo. 
“Vou trabalhar de braços dados com 
a magistratura de 1º Grau, com 

os desembargadores e servidores 
desta Casa, pedindo a Deus que 
me ajude”. Agradeceu ainda aos 
magistrados, familiares e servidores 
pela  confiança depositada.
 O desembargador Mendes 
lembrou que “será uma missão 
árdua”. Dentre as ideias que 
pretende defender, com o apoio da 
presidente, citou a motivação da 
carreira. “A magistratura tem que ter 
um planejamento de revigoramento. 

Temos que exaltar a meritocracia, 
temos que fazer da nossa Escola de 
Magistratura a imponência que ela 
sempre teve”.
 Na nova gestão, Francisco 
Lincoln prometeu “levar trabalho 
e seriedade para a Corregedoria, 
que já não é mais aquela que 
amedrontava juízes nas comarcas. 
Hoje, a Corregedoria serve mais como 
orientação e disciplinamento do que 
como órgão sancionador de condutas”.  
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plENo ElEgE poR aclaMação oS diRigENTES 
do TRiBUNal dE JUSTiça paRa o BiêNio 2015/2017

A presidente eleita assinalou que a nova gestão será de muito diálogo

Des. Gerardo Brígido entrega relatório de transição da gestão à desa. Iracema do Vale



Judiciário Notícias

MARIA IRACEMA 
MARTINS DO VALE

 É desembargadora do TJCE 
desde 28 de outubro de 2005, pelo 
quinto constitucional, representando 
o Ministério Público estadual (MP/
CE). Atualmente exerce o cargo de 
presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE/CE). Foi a primeira 
mulher eleita para a Presidência do 
Colégio de Presidentes dos Tribunais 
Regionais Eleitorais, em 11/04/2014; 
e a segunda a assumir a Presidência do 
TJCE.
 Formou-se em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela Universidade 
Federal do Ceará (1974) e em 
Administração Pública pela 
Universidade Estadual do Ceará 
(1980). Ingressou no Ministério 
Público em junho de 1982 e atuou 
nas Comarcas de Beberibe, Aracati, 
Acaraú, Sobral e Maranguape. Em 
1987, pelo critério de merecimento, 
foi promovida procuradora de Justiça, 
sendo eleita para o Conselho Superior 
do Ministério Público em 1998, 
1999, 2003 e 2004.
 No TJCE, integrou a 1ª 
Câmara Cível (2005 a 2007); foi 
ouvidora-geral do Poder Judiciário 
(2007 a 2009) e, desde 2009, é 
presidente da 4ª Câmara Cível. 

FRANCISCO DE ASSIS 
FILGUEIRA MENDES

 Desembargador do TJCE 
desde 6 de julho de 2006, é presidente 
da 2ª Câmara Cível, membro das 
Câmaras Cíveis Reunidas, do Órgão 
Especial e do Tribunal Pleno.
 É bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela UFC (1970). 
Ingressou na magistratura em 1974. 
Foi juiz titular das Comarcas de 
Saboeiro, Jardim, Jaguaruana, Sobral, 
Canindé e Fortaleza. Atuou como 
assessor da Secretaria de Cultura, 
Desporto e Promoção Social do Ceará 
e coordenador da Escola Superior da 
Magistratura do Ceará (Esmec), no 
biênio 1998-2000.
 Exerceu o cargo de juiz 
auxiliar da Presidência do Tribunal 
em 2003 e integrou a Comissão 
Especial para Estudos e Implantação 
de Súmulas e Jurisprudência 
Dominante do TJCE, em 2004.
 Também atuou como 
juiz coordenador do Centro 
de Treinamento Integrado e 
Comunicação do Fórum Clóvis 
Beviláqua (2005); membro da 
Comissão de Reforma do Código de 
Organização Judiciária do Estado e 
do Regimento Interno do Tribunal, 
em 2007.

FRANCISCO LINCOLN 
ARAÚJO E SILVA

 Tornou-se desembargador 
do TJCE em 26 de outubro de 
2006, quando ingressou pelo quinto 
constitucional, na vaga reservada ao 
Ministério Público. É o atual vice-
presidente do TJCE e membro do 
Conselho Superior da Magistratura, do 
Órgão Especial e do Tribunal Pleno. 
Já foi presidente da 8ª Câmara Cível e 
diretor da Esmec.
 Atuou como promotor de 
Justiça titular da Comarca de Orós, 
sendo promovido, por merecimento, 
em 1974, para Várzea Alegre. Em 1979, 
foi para a 1ª Promotoria de Justiça de 
Iguatu. Em seguida, para Comarca de 
Fortaleza, exercendo as atividades junto 
à 9ª Vara Criminal.
 Em 1995, foi promovido ao 
cargo de procurador de Justiça, atuando 
na 2ª Câmara Criminal do TJCE. 
De 2001 a 2004, foi coordenador da 
Procuradoria de Justiça dos Crimes 
Contra a Administração Pública 
(PROCAP). Por duas vezes, foi eleito 
por aclamação secretário executivo 
das Procuradorias Criminais, sendo 
também designado para coordenar 
o Núcleo de Recursos Criminais 
(NUCRIM). É bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela UFC (1970).
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Pleno do TJCE elegeu a nova direção no dia 23 de outubro



Judiciário Notícias

PROJETO DA ÁREA DE GESTÃO 
DE PESSOAS É APRESENTADO 
PARA GESTORES 
 O projeto Solução Integrada 
em Gestão de Pessoas, desenvolvido 
pelo Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) com a consultoria do 
Instituto Publix, foi apresentado 
a gestores do Poder Judiciário 
cearense no dia 26 de setembro, 
no Auditório Agenor Studart, no 
Fórum Clóvis Beviláqua.
 Inicialmente foi realizado 
um diagnóstico das políticas e 
práticas de Gestão de Pessoas 
vigentes no TJCE. O projeto, 
atualmente, encontra-se em fase 
de mapeamento de competências 
comportamentais, técnicas, 
gerenciais e estratégicas. Em seguida 
será realizado o desenvolvimento 
de uma sistemática de Avaliação 
e Gestão de Desempenho dos 
servidores e o aprimoramento do 
modelo de Ascensão Funcional. 
Ao final, haverá capacitação de 
multiplicadores para que o projeto 
seja disseminado em toda a Justiça 
estadual.

ENTRADA NO TJCE E FÓRUM 
CLÓVIS BEVILÁQUA PASSA A SER 
MEDIANTE USO DE CRACHÁ
 No início do mês de outubro, 
servidores efetivos, comissionados, à 
disposição, terceirizados e estagiários 
passaram a apresentar crachá ao 
ingressar nas dependências do 
Tribunal de Justiça do Ceará e 
anexos e no Fórum Clóvis Beviláqua.
  Os visitantes devem passar 
pelo portal detector de metais e fazer 
cadastro. A pessoa deve apresentar 
documento, tirar foto e informar o 
setor de destino. A entrada e saída 
dos prédios é feita por meio de 
catracas.
 O controle de acesso dos 
funcionários e visitantes faz parte 
do projeto de aperfeiçoamento da 
segurança nas unidades do Judiciário 
estadual.

Notas iSoNoMia SalaRial: SERvidoRES pRESTaM
 hoMENagEM ao pRESidENTE do TJcE 

iNScRiçõES paRa o "pRêMio cidadaNia 
JUdiciáRia" São pRoRRogadaS 
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Mais de 1.300 servidores foram beneficiados com a isonomia

O presidente do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), 
desembargador Luiz Gerardo 

de Pontes Brígido, recebeu homenagem 
do Sindicato dos Oficiais de Justiça do 
Ceará (Sindojus), no dia 23 de setembro, 
pela implantação da isonomia salarial. 
 Para o magistrado, o benefício 
foi fundamental no resgate da dignidade 
do servidor. “Os servidores do Interior 
tinham um certo sentimento de 
inferioridade em relação aos da Capital, 
apesar de exercer a mesma função e ter 
um trabalho tão dignificante quanto os 
servidores da Capital”. 

 Já o presidente do Sindojus, 
Mauro Xavier, definiu como um 
momento histórico. “Em 140 
anos de existência do Tribunal de 
Justiça do Ceará, sempre existiu essa 
diferenciação entre Capital e Interior. 
O desembargador Brígido, junto 
com sua equipe e com os sindicatos, 
assumiu o compromisso de resolver esse 
problema”. 
 A Lei nº 15.645, de 26 de 
junho de 2014, que trata da isonomia 
salarial, beneficia mais de 1.300 
servidores, especialmente os que têm 
lotação em comarcas do Interior. 

Seguem abertas, até o dia 15 
de novembro, as inscrições 
para o “Prêmio Cidadania 

Judiciária”. Interessados em 
participar devem enviar os trabalhos 
à Comissão Organizadora por 
e-mail (premiocidadaniajudiciaria@
fdr.com.br).   
 A ação é uma iniciativa 
do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE), em parceria com a Fundação 
Demócrito Rocha (FDR).
 A solenidade de premiação 
acontecerá no dia 3 de dezembro de 
2014, às 10h, no auditório principal 
do TJCE, Cambeba. Além de 
receber prêmios, os três primeiros 

colocados em cada subcategoria terão 
os trabalhos publicados na Revista 
Prêmio Cidadania Judiciária e no site 
da Fundação.
 O Prêmio é dividido em quatro 
categorias: Academia, Imprensa, Mídia 
Comunitária e Escola. O objetivo 
da ação é reconhecer e estimular a 
produção de textos, redações, trabalhos 
acadêmicos, matérias e reportagens 
sobre o acesso à Justiça, cidadania, 
direitos sociais, transparência, inclusão 
e responsabilidade social.
 Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (85) 
3255.6184 ou no site www.fdr.com.
br/premiocidadaniajudiciaria.
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O desembargador Fernando Luiz 
Ximenes Rocha, presidente da 
1ª Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Ceará (TJCE), recebeu 
homenagem pelos 20 anos de atuação 
no Judiciário cearense. A solenidade 
ocorreu no dia 22 de setembro, após 
sessão do órgão colegiado, na presença de 
desembargadores, familiares e servidores. 
 O desembargador Paulo 
Francisco Banhos Ponte, integrante da 
1ª Câmara, discursou em nome dos 
colegas. “Esta comemoração tem duas 
vertentes, a primeira é reconhecer seu 
valor como jurista e notadamente como 
desembargador, e a segunda é agradecê-
lo pelos relevantes serviços prestados 
a este Sodalício ao exercer sua função 
jurisdicional com a honradez de que é 
possuidor”.
 O presidente do TJCE, 
desembargador Luiz Gerardo de Pontes 
Brígido, disse que Fernando Ximenes 
é um exemplo de correção, dignidade 
e preparo jurídico. “Desejo felicidades 
e que continue nessa rota de sucesso, 
sempre nos iluminando com seu saber 
e sua decência”. 

 Francisco Alfredo da Silveira 
Fortuna, chefe de Gabinete do 
homenageado, ressaltou os valores 
do magistrado. “Inato humanismo, 
crença na liberdade de expressão, 
vocação e apreço pelas letras, retidão 
e firmeza moral”.
 Fernando Ximenes lembrou 
o período em que foi diretor de Escola 
Superior da Magistratura do Ceará 
e presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral do Ceará (TRE/CE) e do 

TJCE. “Sempre procurei cumprir 
com dignidade minha função como 
magistrado”. Também destacou o 
apoio da esposa, Marfisa Maria de 
Aguiar Ferreira Ximenes, e dos filhos, 
João Gabriel Laprovítera Rocha e 
Sofia Laprovítera Rocha. “Eles têm 
me servido de grande incentivo na 
vida”. 
 Em seguida, agradeceu aos 
servidores e desembargadores pela 
homenagem prestada. 
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O presidente do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), 
desembargador Luiz Gerardo 

de Pontes Brígido, participou, no 
dia 20 de setembro deste ano, da 
solenidade de entrega de 1.400 
registros de imóveis dos mutuários da 
Companhia de Habitação do Ceará 
(Cohab-CE). A iniciativa faz parte 
de convênio de cooperação firmado 
entre o Governo do Estado, Prefeitura 
de Fortaleza e o Poder Judiciário. 
 A solenidade foi realizada no 
Centro de Eventos do Ceará, com a 
presença do prefeito de Fortaleza, 
Roberto Cláudio, e de representantes 

do Governo estadual. A meta do 
programa é contemplar cerca de 20 
mil mutuários.
 O convênio de cooperação 
foi assinado em agosto de 2013 e tem 
como objetivo facilitar a liberação de 
escrituras para registro definitivo de 
imóveis. Entre os benefícios estão a 
suspensão da taxa administrativa da 
Cohab, remissão e isenção de tributos 
municipais, além da redução das 
quantias cobradas pelos cartórios para 
fins de registro imobiliário.
 O Tribunal de Justiça 
providenciou, por meio da lei estadual 
nº 15.381/2013, a redução em 70% 

dos valores dos emolumentos, das 
parcelas destinadas ao Fundo de 
Reaparelhamento e Modernização do 
Judiciário estadual (Fermoju) e dos 
selos de autenticidade. Em julho deste 
ano, o Pleno do Tribunal referendou 
a prorrogação desses benefícios por 
mais um ano.
 Emolumentos são taxas 
remuneratórias de serviços públicos, 
tanto notarial, quanto de registro, 
configurando uma obrigação pecuniária 
a ser paga pelo próprio requerente. A 
cobrança está fundamentada nos artigos 
98, parágrafo 2º; e 236, parágrafo 2º, 
ambos da Constituição Federal de 1988.

TJcE REdUz cUSToS doS EMolUMENToS paRa
 REgiSTRoS dE iMóvEiS a BENEficiáRioS da cohaB

dESEMBaRgadoR fERNaNdo xiMENES REcEBE 
hoMENagEM pEloS 20 aNoS dE MagiSTRaTURa 

Solenidade ocorreu no dia 22 de setembro, na presença de desembargadores, familiares e servidores
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COMARCA DE ACOPIARA 
REALIZA PRIMEIRA AUDIÊNCIA 
POR VIDEOCONFERÊNCIA
 A 2ª Vara da Comarca de 
Acopiara realizou, no último dia  8 
de outubro, a primeira audiência por 
videoconferência com a participação 
do detento Marcílio Alves Feitosa, 
que se encontra no Presídio Federal 
de Catanduvas (PR). Ele é acusado 
de integrar quadrilha especializada 
na aquisição e distribuição de cocaína 
oriunda do Paraguai. 
 A audiência foi presidida pelo 
juiz David Fortuna da Mata, titular 
do Juizado de Lavras da Mangabeira, 
em respondência pela 2ª Vara. O 
equipamento para a videoconferência 
foi disponibilizado pelo Presídio 
Federal de Mossoró (RN).

PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL 
ADERE  À CAMPANHA 
OUTUBRO ROSA
 A Justiça estadual aderiu 
à Campanha Outubro Rosa. As 
fachadas dos prédios do Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE), Fórum 
Clóvis Beviláqua, Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher 
da Comarca de Fortaleza e fóruns 
localizados no Interior do Estado 
ganharam iluminação especial na cor 
rosa durante o mês. O site e as redes 
sociais do Tribunal também aderiram 
ao movimento. 
 A participação na Campanha 
atende ao Ofício Circular nº 3/2014 
da Coordenadoria Estadual da 
Mulher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar, do TJCE, 
presidida pela desembargadora 
Francisca Adelineide Viana.

Notas TJcE E fóRUM aRREcadaM 1.237 
BRiNqUEdoS paRa caMpaNha

fóRUM clóviS BEviláqUa doa MaiS dE 
10 ToNEladaS dE MaTERial REciclávEl 

O Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) e o 
Fórum Clóvis Beviláqua 

arrecadaram 1.237 brinquedos para 
a 9ª edição da campanha “Sorriso 
Largo de Criança”. A entrega do 
material ocorreu no dia 9 de outubro, 
no 23º Batalhão de Caçadores do 
Exército (BC), em Fortaleza. Mais 
de 90 entidades da Capital e Região 
Metropolitana foram beneficiadas 
com a iniciativa. 
 O chefe da Assessoria de 
Cerimonial do TJCE, Silvio de Paiva 
Ribeiro, destacou a participação dos 
servidores. “A arrecadação superou as 
nossas expectativas. Essa mobilização 
é justa, solidária e nobre, porque leva 
alegria para quem mais precisa”.

 Além do Poder Judiciário 
cearense, também participaram a 
Companhia de Água e Esgoto do 
Ceará (Cagece), Caixa Econômica 
Federal, Corpo de Bombeiros, 
Federação das Indústrias do Estado 
(Fiec), 23º BC, Associação Cearense 
de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Acert), Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Fortaleza (CDL), Justiça 
Federal, Tribunal Regional Eleitoral 
do Ceará, Polícia Rodoviária Federal, 
entre outras instituições e empresas.
 No total, foram arrecadados 
cerca de 12 mil brinquedos novos e 
usados. A campanha teve início no 
dia 3 de setembro com a finalidade 
de comemorar o Dia das Crianças, 
festejado em 12 de outubro.

O Fórum Clóvis Beviláqua doou 
10.164 quilos de material 
reciclável à Associação dos 

Agentes Ambientais Rosa Virgínia 
no primeiro ano de parceria com a 
entidade. O trabalho de coleta teve 
início em 18 de setembro de 2013.
 A presidente da associação, 
Musa Mendes Pereira, destacou o 
trabalho de coleta realizado pelo 
Fórum. “Aqui há toda uma estrutura 
com contêineres apropriados para 
cada tipo de material. O local em 

que eles ficam é muito bom porque 
nosso caminhão tem acesso livre. 
Também somos atendidos com 
muita atenção”, disse.
 A iniciativa é coordenada pelo 
“Grupo de Apoio às Ações da Comissão 
de Responsabilidade Socioambiental do 
Poder Judiciário Estadual”. É resultado 
do termo de compromisso, firmado 
em julho de 2013, entre a Diretoria 
do Fórum e o Programa Nacional de 
Gestão Pública e Desburocratização 
(GesPública).Iluminação especial no TJCE

Mais de 90 entidades foram beneficiadas com a iniciativa
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O Pleno do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) empossou, 
no dia 15 de outubro, as 

juízas Maria de Fátima de Melo 
Loureiro e Helena Lúcia Soares como 
desembargadoras. Elas foram eleitas, 
respectivamente, por merecimento e 
antiguidade, no dia 18 de setembro. 
Familiares, amigos e autoridades 
participaram da solenidade conduzida 
pelo presidente da Corte de Justiça 
estadual, desembargador Luiz 
Gerardo de Pontes Brígido. 
 Representando o Tribunal, 
a desembargadora Lisete de Sousa 
Gadelha proferiu o discurso de boas-
vindas em nome da Corte e destacou 
a experiência das magistradas como 
“virtude que lhes garantiu ética 
bastante para assegurar à sociedade o 
direito e a cidadania”.  
 Em nome das novas 
integrantes, a desembargadora 

Fátima Loureiro agradeceu a Deus, 
à família, aos amigos e colegas e 
falou da honra em assumir o cargo. 
Disse ainda que assume com a 
sociedade o compromisso de “uma 
prestação jurisdicional célere e eficaz, 
trabalhando diuturnamente com 
este objetivo: dar uma resposta ao 
jurisdicionado com a brevidade e 
eficácia que anseia”.
 A desembargadora Helena 
Lúcia ressaltou que ascender à 
Justiça de 2º Grau é um momento 
único na vida profissional. Lembrou 
também que a responsabilidade não 
se deve medir pelo cargo e, sim, 
pela profissão escolhida. “Sempre 
fui uma profissional devotada, 
sempre procurei dar celeridade aos 
processos. Agora, junto aos meus 
pares, eu vim para somar”.
 Ao final da cerimônia, o 
cantor Waldonys homenageou as 

recém-empossadas com as músicas 
“Ave Maria” e “A Mais Bela”. O 
músico também abriu o evento com 
o Hino Nacional ao som da sanfona.

PERFIS
 Titular da 18ª Vara de 
Família de Fortaleza, Fátima 
Loureiro assumiu a vaga 
aberta com a aposentadoria do 
desembargador Váldsen da Silva 
Alves Pereira. Desde fevereiro de 
2013, desempenhava a função 
de ouvidora do Fórum Clóvis 
Beviláqua.
 Já Helena Lúcia, titular da 
15ª Vara Criminal do Fórum Clóvis 
Beviláqua, ocupa a vaga surgida com 
a aposentadoria do desembargador 
Francisco Suenon Bastos Mota. 
Desde março deste ano, atuava 
como juíza convocada do Tribunal, 
integrando a 7ª Câmara Cível.

JUízaS fáTiMa loUREiRo E hElENa lúcia SoaRES 
São EMpoSSadaS coMo dESEMBaRgadoRaS

Desa. Helena Lúcia destaca responsabilidade do cargo

Cantor Waldonys presta homenagem às nova desembargadoras

Desa. Fátima Loureiro ressaltou compromisso de uma Justiça célere e eficaz 

Desembargadores Lincoln Araújo, Fátima Loureiro, Helena Lúcia e Gerardo Brígido
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Des. Rômulo Moreira de Deus
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Des. Rômulo Moreira de Deus
Desa. Maria Iracema Martins do Vale
Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes
Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes
Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva
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Juiz Antonio Carlos Pinheiro Klein - Juiz Coordenador da Esmec
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Diana Santos Pontes - Secretária Especial de Planejamento e Gestão
Anco Márcio Guimarães Franco - Secretário de Administração
Vládia Santos Teixeira - Secretária de Gestão de Pessoas
José Joaquim Neto Cisne - Secretário de Finanças
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José Wilton Bessa Macêdo Sá - Secretário-executivo do Fórum Clóvis Beviláqua
Mailu de Oliveira Franco Alvarenga - Assessora Institucional interina
Ticiana Porfirio Pinto - Auditora-chefe de Controle Interno
Luís Lima Verde Sobrinho - Consultor Jurídico
Dalva Regina Luna Queiroz - Chefe da Assessoria de Comunicação
Silvio de Paiva Ribeiro - Chefe da Assessoria de Cerimonial
Major PM Lourival Cordeiro Lima - Assistente Militar em respondência
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As atividades em comemoração 
pelo Dia do Servidor Público 
(celebrado em 28 de outubro) 

incluíram palestras, manifestações 
artísticas e orientações sobre saúde, 
entre outras ações.
 O Coral do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) se apresentou 
no dia 30 de outubro, no Palácio 
Justiça e no Fórum Clóvis Beviláqua. 
O grupo, conduzido pela maestrina 
Domízia Almeida, entoou as canções 
“Planeta sonho”, “Sabiá” e “A vida 
do viajante”, interpretadas pela banda 
14 Bis, por Chico Buarque e Luiz 
Gonzaga, respectivamente.
 “É uma homenagem 
dos servidores aos colegas, como 
reconhecimento pelo trabalho e 
dedicação diários”, relatou Júlio 
César, coralista que trabalha no setor 
de Protocolo.
 O cronograma de 
comemorações incluiu ato ecumênico 
realizado no dia 29 do mesmo mês. A 
celebração ocorreu no 1º andar da sede 
do TJCE e contou com a presença do 
pastor Bruno Brandão, representando a 
comunidade evangélica; da presidente 
da Associação Peter Pan, Olga Freire, 
membro da Federação Espírita 
Brasileira; e do padre Sebastião Sá Lima, 
da Paróquia Nossa Senhora de Fátima.
 

Também foram distribuídas agendas 
aos servidores, com mensagens 
motivacionais alusivas à data, que é 
comemorada em 28 de outubro. As 
ações são uma parceria da Secretaria 
de Gestão de Pessoas e das assessorias 
de Cerimonial, de Comunicação, 
Institucional e Especial da Presidência 
do TJCE.

FÓRUM DE FORTALEZA
 A programação de 
homenagem incluiu ainda palestras 
sobre saúde, aulas de dança e ginástica 
para os servidores do Fórum Clóvis 
Beviláqua. As atividades ocorreram 
entre os dias 29 e 31 de outubro.
 Foram disponibilizadas  
vacinas contra gripe e sarampo. 
A nutricionista do TJCE, Cátia 
Ribeiro, realizou oficinas de sucos 
naturais e deu dicas sobre como os 
alimentos podem contribuir para a 
saúde. A programação contou ainda 
com prevenção de câncer bucal e 
massoterapia.
 No último dia do evento, 
houve palestra sobre o enfrentamento 
da depressão, explicações sobre o 
Instituto de Saúde dos Servidores 
do Ceará (Issec), exames de glicemia 
e pressão arterial, aulas de dança de 
salão e pilates.

podER JUdiciáRio pRoMovE 
hoMENagENS paRa o SERvidoR 

Os servidores receberam homenagem do Coral do TJCE no dia 30 de outubro


