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TJCE abre concurso para servidores e 
juízes substitutos

Pórticos detectores de metais são 
instalados nas comarcas de Fortaleza, 
Região Metropolitana e Sobral

Judiciário cearense aprova a 
promoção de nove juízes e concede 
ascensão a 846 servidores

Imóveis do TJCE são cedidos 
para funcionamento de cartórios 
eleitorais em comarcas do Interior
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 As inscrições seguem até o dia 19 de março, para servidores, e 27 do mesmo 
mês, para juízes. Estão sendo ofertadas 238 vagas e formação de cadastro reserva 
para cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, com lotação na Capital e 
no Interior. Para juiz substituto são 80 vagas mais formação de cadastro reserva.
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GRUPO DE AUXÍLIO  MOVIMENTA
2.030 AÇÕES DA META 18 DO CNJ

Des. Inácio Cortez apresenta balanço da Meta 18  no Órgão Especial

O   Grupo de Auxílio, 
instituído pelo Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE) 

para agilizar o cumprimento da 
Meta 18 do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), examinou 
2.030 ações de improbidade 
administrativa e de crimes contra 
a administração pública em 2013. 
A equipe, que visitou 82 comarcas 
(incluindo Fortaleza), iniciou os 
trabalhos no dia 29 de julho e 
finalizou em 19 de dezembro.  
 No período, os juízes 
proferiram 411 sentenças, 94 
decisões (recebimentos de petição 
inicial/denúncia e diligências), 692 
despachos e 833 exclusões  (processos 
não faziam parte da Meta 18). 
Durante os trabalhos, 83 processos 
também foram vistoriados. Essas 
ações já estavam com audiências 
marcadas e diligências determinadas 
pelo juiz titular da Comarca, por isso 
não necessitaram de movimentação. 
 Os dados foram apresentados 
no dia 9 de janeiro pelo gestor 
da Meta no Judiciário cearense, 
desembargador Inácio de Alencar 
Cortez Neto, durante sessão do 
Órgão Especial. Para o magistrado, o 
Grupo  deu agilidade à movimentação 
dos processos, auxiliando os juízes 

das comarcas. Ele explicou que o 
trabalho não excluiu a atuação dos 
magistrados titulares, que também 
continuaram empreendendo esforços 
para julgar as ações.

EQUIPE 
 Os magistrados dividiram-se 
em dois grupos para atuar na Capital, 
Região Metropolitana e Interior. 
A equipe de Fortaleza e Região 
Metropolitana foi formada por 
Joriza Magalhães Pinheiro, Roberto 
Viana Diniz de Freitas, Daniela 
Lima da Rocha e Ana Cleyde Viana 
de Sousa. Já no grupo do Interior 
atuaram Luciano Nunes Maia Freire, 
Henrique Lacerda de Vasconcelos, 
Daniel Carvalho Carneiro, 
Edison Ponte Bandeira de Melo e 
Francisco Marcello Alves Nobre. 
Eles trabalharam nas comarcas sem 
prejuízo das funções. 
 Os servidores Lya 
Vasconcelos Lima Gomes, Geraldo 
Fernandes Santos, Bruno de 
Albuquerque Barreto, Jacira Maria 
Augusto Moreira Pavão Santana, 
Anna Marta Schimmelpfeng de 
Moura e Gilberto Silva Viana deram 
suporte aos serviços. Todos os 
trabalhos foram supervisionados pelo 
desembargador Inácio Cortez.

TJCE LANÇA NOVA EDIÇÃO DA 
REVISTA JUDICIÁRIO EM  FOCO
 O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) lançou, no dia 28 
de janeiro deste ano, a nova edição 
da revista Judiciário em Foco. A 
publicação mostra as principais 
realizações do primeiro ano de 
gestão do presidente da Corte de 
Justiça estadual, desembargador 
Luiz Gerardo de Pontes Brígido. 
Empossada em 28 de janeiro de 
2013, a atual gestão administrativa 
assumiu o compromisso de 
tornar o Judiciário estadual mais 
transparente e próximo do cidadão. 
Além da versão impressa, a revista 
também está disponível em formato 
PDF, no portal do Tribunal de 
Justiça (www.tjce.jus.br).

ASSISTÊNCIA MILITAR CONCLUI 
CURSOS DE BRIGADA DE 
INCÊNDIO
 
  

A Assistência Militar do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) concluiu 
cursos de Brigada de Incêndio nas 
Comarcas de Beberibe e Acaraú. A 
iniciativa teve o objetivo de minimizar 
os riscos de incêndios e acidentes 
nos estabelecimentos do Poder 
Judiciário estadual. Entre os dias 13 
e 17 de janeiro, foram capacitados 14 
servidores da Comarca de Beberibe, 
distante 83 km de Fortaleza. Já na 
Comarca de Acaraú, a 255 km da 
Capital, o curso iniciou no último 
dia 17 e teve o encerramento dia 21, 
com 22 servidores beneficiados. As 
capacitações foram ministradas pela 
equipe de militares da 8ª Seção de 
Bombeiros do TJCE.

Notas

Em Beberibe, 14 servidores foram capacitados
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TJCE PROMOVE ENCONTROS DE PREPARAÇÃO
 PARA SEMANA NACIONAL DO JÚRI

D   urante o mês de fevereiro, o 
Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) promoveu encontros 

com o objetivo de preparar a Semana 
Nacional do Júri, que ocorrerá de 17 a 
21 de março. O evento será realizado em 
todos os Tribunais de Justiça do país e 
contribuirá para o alcance da Meta de 
Persecução  Penal da Estratégia Nacional 
de Justiça e Segurança Pública (Enasp). 
 No Estado, a mobilização 
será coordenada pela desembargadora 
Maria Iraneide Moura Silva. A 
iniciativa pretende despertar nas 
instituições envolvidas a necessidade 
de agilizar o julgamento do maior 
número possível de processos relativos 
aos crimes dolosos contra a vida. A 
prioridade serão as ações da Meta de 
Persecução Penal (julgar todas as ações 
penais de homicídios dolosos que 
tenham recebido denúncia até 31 de 
dezembro de 2009).
 No dia 26 de fevereiro, foi 
realizada videoconferência com os 
responsáveis pela Semana nos Estados 
e o conselheiro Guilherme Calmon, 
representante da Enasp no CNJ. Do 
TJCE, participou o juiz auxiliar da 
Presidência, Emilio de Medeiros Viana. 
O encontro teve como objetivo ajustar os 
preparativos para a mobilização. No dia 
25 do mesmo mês, a desembargadora 

Iraneide Moura Silva se reuniu com 
defensores públicos para solicitar a 
colaboração deles na mobilização.
 Juízes que trabalharão na 
Semana também participaram de 
reunião no dia 14 de fevereiro. Na 
ocasião, receberam as orientações 
necessárias. A  magistrada pediu 
engajamento. “Temos mais de cinco 
mil processos de crimes dolosos contra a 
vida que estão pendentes de julgamento. 
Sabemos que o índice de criminalidade 
é grande, mas não podemos deixar de 
realizar o júri”, disse. 
 No dia 10 de janeiro, a 
desembargadora esteve reunida com o 
promotor de Justiça Humberto Ibiapina 

Lima Maia e o delegado Ricardo 
Romagnoli do Vale, gestores do 
Grupo de Persecução Penal da Enasp 
no Estado. O objetivo foi planejar 
a atuação de juízes, promotores de 
Justiça, defensores e servidores que 
irão trabalhar na Semana do Júri. 
Também participaram do encontro 
os promotores de Justiça Antonio Iran 
Coelho Sírio, ex-gestor da Enasp junto 
ao Ministério Público Estadual (MP/
CE), e Alice Iracema Melo Aragão, 
coordenadora das Promotorias das 
Varas do Júri da Capital. 

RECONHECIMENTO
 O Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) certificará pelo 
desempenho as unidades judiciárias 
que se destacarem durante a Semana 
Nacional do Júri. As unidades que 
realizarem pelo menos quatro sessões do 
Tribunal do Júri no período receberão 
o Selo Bronze. As que realizarem 80% 
do total, vão receber o Selo Prata. Já o 
Selo Ouro será entregue às que fizerem 
100% das sessões. Os Tribunais de 
Justiça que julgarem 80% da demanda 
receberão o Selo Diamante.
 Criada em 2010, a Enasp é 
uma parceria do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) com o Ministério 
da Justiça e o CNMP para integrar 
os órgãos responsáveis pela segurança 
pública e combate à violência.

Desembargadora Iraneide Moura coordena o evento no Ceará 

Juízes participam de encontro preparatório para a Semana Nacional do Júri
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NOVA ETAPA DO IV CURSO DE 
FORMAÇÃO TERÁ AVALIAÇÃO 
PRÁTICA NAS COMARCAS
 A Escola Superior da 
Magistratura do Ceará (Esmec) 
encerrou, no dia 22 de fevereiro, 
as aulas teórico-presenciais do 
IV Curso de Formação Inicial de 
Juízes Substitutos, com a disciplina 
“Jurisdição Eleitoral”. A próxima 
etapa será a avaliação da prática 
dos magistrados nas comarcas, com 
início previsto para o meio deste 
ano. Uma equipe multidisciplinar 
da Escola da Magistratura e da 
Corregedoria Geral da Justiça 
se deslocará até o Interior para 
avaliar o desempenho quantitativo 
e qualitativo dos juízes. Estão 
participando do curso de formação 
43 magistrados.

JUÍZA ESTABELECE REGRAS PARA 
PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES NA COPA 
 A juíza coordenadora das 
Varas da Infância e da Juventude 
de Fortaleza, Alda Maria Holanda 
Leite, assinou, no dia 15 de 
janeiro, a Portaria nº 2/2014, 
que dispõe sobre hospedagem e 
entrada de crianças e adolescentes 
em estádios durante a Copa 
do Mundo. O evento ocorrerá 
em junho e julho. Menores só 
poderão se hospedar em hotéis 
ou estabelecimentos similares, 
sem a presença dos pais ou do 
responsável legal, se estiverem 
acompanhados de maior de 18 
anos devidamente autorizado. 
Para a entrada nos estádios, 
ficou estabelecido que crianças 
com até 12 anos incompletos, 
sem a presença dos pais, só 
poderão ingressar acompanhadas 
de pessoa maior de 18 anos. A 
portaria atende à Recomendação 
nº 13/2013 da Corregedoria 
Nacional de Justiça e ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

Notas TJCE CEDE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO  
DA JUSTIÇA ELEITORAL 

TJCE e TRE-CE assinam convênios  para cessão de imóveis

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

Luiz Gerardo de Pontes Brígido, 
e a presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-CE), 
desembargadora Maria Iracema 
Martins do Vale, assinaram, no 
dia 10 de fevereiro, convênios 
para cessão de imóveis destinados 
à instalação e ao funcionamento 
de cartórios eleitorais. O 
vice-presidente do TJCE, 
desembargador Francisco Lincoln 
Araújo e Silva, também participou 
do ato solene no Gabinete da 
Presidência do Tribunal.
 Na ocasião foram 
assinados três convênios para 
cessão de imóveis nas Comarcas 
de Várzea Alegre, Iracema 
e Pacajus, pelo período de 
cinco anos. O desembargador 
Gerardo Brígido explicou que 
esses prédios, pertencentes 
ao Judiciário estadual, eram 
destinados à residência oficial de 
juízes, mas não estavam sendo 
ocupados e, por isso, estão sendo 
cedidos ao TRE-CE.
 A desembargadora 
Iracema do Vale agradeceu a 

iniciativa e defendeu o trabalho 
conjunto para melhor atender 
o eleitor. A magistrada disse 
que será feito levantamento 
das necessidades dos cartórios 
eleitorais em outras comarcas.
 De acordo com os 
convênios, o TRE-CE ficará 
responsável pelas obras e serviços 
necessários à utilização dos bens, 
além de conservá-los como se 
proprietário fosse. Preocupado 
com a destinação de residências 
oficiais sem uso nas comarcas, o 
presidente do TJCE também fará 
convênio com prefeituras que 
tiverem interesse nos imóveis.
 Participaram da 
solenidade o assessor especial 
da Presidência do TJCE, Luís 
Eduardo de Meneses Lima; 
o consultor jurídico Luís 
Lima Verde; e o secretário 
de Administração, Samuel de 
Melo Sousa. Também estiveram 
presentes o juiz auxiliar da 
Presidência do TRE-CE, Cléber 
Castro Cruz; o diretor-geral 
Humberto Mota; o secretário de 
Administração, Sérgio Coelho; 
e o secretário de Orçamento e 
Finanças, Iberê Comin.
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PÓRTICOS ADqUIRIDOS PELA JUSTIÇA CEARENSE 
REFORÇAM SEGURANÇA

O Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) iniciou a instalação de 
pórticos detectores de metais, 

com o objetivo de reforçar a segurança 
de magistrados, servidores e usuários dos 
serviços judiciais.
 O Palácio da Justiça recebeu 
os três primeiros portais no dia 14 
de janeiro. No mesmo mês, foram 
instalados sete pórticos no Fórum 
Clóvis Beviláqua, por onde passam 
diariamente cerca de cinco mil pessoas. 
“Os equipamentos são um marco e 
atendem aos anseios da magistratura, 
demonstrando a sensibilidade da gestão 
do desembargador Gerardo Brígido 
com a questão da segurança”, declarou 
o diretor do Fórum, juiz Francisco 
Luciano Lima Rodrigues.
 Ao longo de fevereiro, foram 
instalados mais 35 pórticos em Juizados 
Especiais da Capital e nas comarcas da 
Região Metropolitana de Fortaleza. O 
segundo lote de equipamentos atenderá 
às macrorregiões Sobral-Ibiapaba e 
Cariri-Centro Sul. A Comarca de Sobral, 
a 250 km de Fortaleza, foi a primeira do 
Interior a receber o equipamento, no dia 
24 de fevereiro. A previsão é de que todas 
as macrorregiões sejam contempladas até 
abril deste ano.
 Ao todo, foram adquiridos, 
por meio de licitação, 260 portais 

de segurança, destinados a todas as 
unidades da Justiça estadual.  O valor 
dos equipamentos está orçado em R$ 
1,19 milhão.
 Os portais têm sinais luminosos 
e sonoros, sendo capazes de distinguir 
revólveres ou punhais e objetos de uso 
pessoal. Após a verificação, os usuários 
dos serviços judiciais devem se dirigir à 
recepção, para realizar cadastro eletrônico. 

PLANO DE SEGURANÇA
 O Projeto de Segurança inclui 
ainda a instalação de 70 catracas eletrônicas 
de acesso pessoal, software de sistema 
de visitantes e aquisição e instalação de 
circuito fechado de TV. Também será 
instituído Sistema para Cadastro de 

Armas de Fogo do Poder Judiciário.
 Também foi concluída a 
entrega de 251 detectores portáteis 
de metais nas comarcas da Capital e 
do Interior. O tenente coronel César 
Campêlo, chefe da Assistência Militar 
do TJCE, informou que está sendo 
elaborada portaria para disciplinar o 
acesso de visitantes, advogados e partes.

RESULTADOS
 Os pórticos adquiridos pelo 
Judiciário cearense já apresentam 
resultados no reforço à segurança das 
unidades. Em 7 de fevereiro, Francisco 
das Chagas de Sousa Oliveira foi preso 
em flagrante ao tentar entrar no Fórum 
de São Gonçalo do Amarante portando 
uma faca de 10 polegadas e um punhal. 
Os objetos foram identificados por 
meio de sinais luminosos e sonoros 
acionados quando ele atravessou o 
portal. O sargento Francisco Alexandre 
Braga de Almeida, da 3ª Companhia 
do 12º Batalhão da Polícia Militar, 
encaminhou o infrator à delegacia, 
onde foi autuado. Consta, ainda, que 
portava uma pistola calibre 0.40, fato 
a ser apurado. Francisco das Chagas 
foi à Vara para cumprir determinação 
judicial de comparecer mensalmente 
em Juízo. Ele respondia em liberdade 
por posse ilegal de arma de fogo. No 
histórico de delitos também constam 
denúncia por ameaça e contravenção 
por posse de faca.

Palácio da Justiça recebeu três portais de segurança em janeiro

Ao todo, 260 pórticos foram adquiridos  para as unidades da Justiça estadual
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Presidente do TJCE anuncia concurso para servidores e magistrados

O   Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) 
publicou, no mês de 

fevereiro, editais referentes aos 
concursos para servidor e juiz 
estadual. São ofertadas 238 
vagas e formação de cadastro 
reserva para cargos de Analista 
Judiciário (áreas Judiciária 
e Administrativa) e Técnico 
Judiciário (áreas Judiciária e 
Técnico-Administrativa), com 
lotação na Capital e no Interior. 
Para juiz substituto são ofertadas 
80 vagas (quatro para pessoas 
com deficiência) e formação de 
cadastro reserva.

CONCURSO SERVIDOR
 As inscrições do concurso 
para servidor devem ser feitas 
no site do Centro de Seleção 
e de Promoção de Eventos da 
Universidade de Brasília (Cespe/
UnB), de 28 de fevereiro a 19 
de março deste ano. Para os 
cargos de nível médio, o valor é 

R$ 60,00, e para nível superior, 
R$ 100,00. As pessoas que têm 
direito à isenção devem preencher 
formulário disponível no site 
da organizadora, entre 28 de 
fevereiro e 19 de março de 2014.
 Os salários variam de R$ 
3.980,17 a R$ 8.937,28, para 
jornada de 35 horas semanais em 
vigor até 30 de junho de 2014, 
com implementação de 40 horas 
a partir de 1º de julho deste ano. 
Para os cargos de nível superior, as 
especialidades exigidas são direito, 
administração, arquitetura, 
ciências contábeis, ciências 
da computação, engenharia 
civil, engenharia de produção e 
engenharia mecânica. Para os de 
nível médio, desenho auxiliado 
por computador e edificações. 
Para as áreas judiciária e técnico-
administrativa, basta certificado 
de ensino médio. 
 As provas objetivas e a 
discursiva para os cargos de nível 
superior terão duração de cinco 

horas e serão aplicadas em 11 
de maio, no turno da manhã. As 
avaliações objetivas e a discursiva 
para os cargos de nível médio 
terão a mesma duração e serão 
aplicadas na mesma data, no 
período da tarde. A previsão para 
divulgação do resultado final nas 
provas objetivas e o provisório na 
prova discursiva é dia 3 de junho. 
 Durante sessão do Pleno 
do dia 13 de fevereiro, o presidente 
do TJCE, desembargador Luiz 
Gerardo de Pontes Brígido, 
agradeceu o empenho da 
Comissão do Concurso, presidida 
pela desembargadora Maria 
Iraneide Moura Silva. Também 
fazem parte a juíza auxiliar da 
Presidência, Miriam Porto Mota 
Randal Pompeu; a secretária 
de Gestão de Pessoas, Vládia 
Santos; e as servidoras Olívia 
Mary Paiva Torres; Cinara 
Marques Moreira; Ana Emília 
Noronha Chaves; e Patrícia 
Thatyane Nogueira Veras.

TRIbUNAL DE JUSTIÇA PUbLICA EDITAIS DE 
CONCURSO PARA SERVIDOR E JUIz SUbSTITUTO
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CONCURSO JUIZ SUBSTITUTO
 As inscrições do concurso 
para juiz substituto estadual 
devem ser feitas, exclusivamente, 
no site da Fundação Carlos 
Chagas (www.concursosfcc.com.
br), de 26 de fevereiro a 27 de 
março deste ano. O certame terá 
as seguintes etapas: uma prova 
objetiva; uma discursiva (sentença 
cível e criminal); inscrição 
definitiva; sindicância da vida 
pregressa e investigação social; 
exame de sanidade física e mental; 
prova oral e avaliação de títulos. 
 A prova objetiva, que 
deve ocorrer no dia 25 de maio, 
terá duração de cinco horas e 
consistirá em uma prova escrita 
contendo 100 questões objetivas 
de múltipla escolha, com cinco 
alternativas cada. As questões 
serão agrupadas por disciplina 
em três blocos. O bloco um 
conterá 40 questões de Direito 
Civil; Direito Processual Civil; 
Direito do Consumidor e Direito 
da Criança e do Adolescente. O 
bloco dois será composto por 

30 questões compreendendo as 
disciplinas de Direito Penal; 
Direito Processual Penal; 
Direito Constitucional e Direito 
Eleitoral. O último bloco, com 30 
questões, abrangerá as disciplinas 
de Direito Empresarial; Direito 
Tributário; Direito Ambiental e 
Direito Administrativo. 
 A divulgação do gabarito 
oficial da primeira prova está 
previsto para o dia 28 do mesmo 
mês. O prazo de validade do 
certame é de dois anos, prorrogável 
a critério do TJCE, por igual 
período. Um dos requisitos para o 
cargo é a comprovação da atividade 
jurídica pelo período mínimo de 
três anos.
 A última etapa (avaliação 
de títulos) está prevista para abril 
de 2015. O resultado final deve 
ser publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico no dia 15 de maio do 
ano que vem. 
 O valor da inscrição é 
R$ 227,00. As pessoas que têm 
direito à isenção devem preencher 
formulário disponível no site da 

organizadora do concurso, de 26 
de fevereiro a 6 de março de 2014. 
O candidato com deficiência que 
necessitar de condição especial 
para realização da prova deverá 
enviar solicitação até o último dia 
das inscrições à Fundação Carlos 
Chagas, organizadora do certame. 
Devem encaminhar laudo médico 
original ou cópia autenticada, que 
comprove a deficiência alegada, 
o grau ou nível da deficiência, a 
Classificação Internacional de 
Doenças (CID) e a provável causa. 
 A Comissão do Concurso 
tem à frente o vice-presidente do 
TJCE, desembargador Francisco 
Lincoln Araújo e Silva. Também 
fazem parte os desembargadores 
Maria Nailde Pinheiro Nogueira, 
Francisco Suenon Bastos Mota 
e Washington Luis Bezerra de 
Araújo (membros titulares), Carlos 
Alberto Mendes Forte e Mário 
Parente Teófilo Neto (membros 
suplentes). O advogado Leandro 
Duarte Vasques representa a 
Ordem dos Advogados do Brasil – 
Secção Ceará (OAB/CE). 

                                                         CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES

CONCURSO PARA SERVIDOR 
Inscrições -  28 de fevereiro a 19 de março de 2014
Provas objetivas e discursivas (nível superior e médio) – 11 de maio de 2014
Resultado final das provas objetivas e resultado provisório da prova discursiva - 3 de junho de 2014

CONCURSO PARA JUIZ SUBSTITUTO
Inscrições - 26 de fevereiro a 27 de março 
Prova objetiva – 25 de maio de 2014
Prova escrita discursiva – 18 de julho de 2014
Prova escrita sentença cível – 19 de julho de 2014
Prova escrita sentença criminal – 20 de julho de 2014
Inscrição definitiva (entrega de documentos) – 09 e 30 de janeiro de 2015
Realização do sorteio de pontos e da prova oral – 10 e 14 de abril de 2015 
Publicação do resultado da avaliação de títulos – 24 de abril de 2015
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COORDENADORIA DA MULhER 
PLANEJA AÇÕES PARA O ANO DE 2014

Ações são planejadas em parceria com a Prefeitura de Fortaleza

A Coordenadoria Estadual 
da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e 

Familiar do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) planejou, em janeiro, 
as ações que serão desenvolvidas 
durante o ano de 2014. O objetivo 
do planejamento é dar continuidade 
às ações de enfrentamento iniciadas 
no ano passado.
 Entre as iniciativas estão a 
divulgação da Lei Maria da Penha 
nas escolas, a realização de terapia 
em grupo e a campanha para o Pré-
Carnaval e o Carnaval 2014, além 
da elaboração de estatística sobre a 
violência doméstica e familiar contra 
a mulher em todo o Ceará.
 Ainda em janeiro, foram 
definidas as atividades que serão 
realizadas em parceria com a Prefeitura 
de Fortaleza, especialmente na área 
da Secretaria Executiva Regional VI 
(SER VI). Na região está concentrada 
42% da população da Capital.
 Dez escolas localizadas em 
Messejana foram selecionadas pela 
Secretaria Municipal de Educação 
(SME) para participar dos programas. 
Será realizada uma reunião com os 
coordenadores dos colégios, que 
receberão informações sobre a Lei 
Maria da Penha e debaterão com os 

professores as maneiras de repassar 
esse conteúdo para os estudantes em 
sala de aula.
 A Regional também 
disponibilizou em sua sede o 
espaço de atendimento às mulheres 
beneficiadas pelo Programa Bolsa 
Família para que a Coordenadoria, 
junto com os parceiros, realize 
exposições sobre a lei. Durante os 
eventos, serão promovidas palestras 
e exibições de vídeos do Instituto 
Maria da Penha para esclarecer 
sobre o assunto.
 A Coordenadoria também 
realizará, quinzenalmente, terapia em 
grupo. Serão convidadas mulheres 
vítimas de violência doméstica 
atendidas pelo Juizado da Mulher 
e que residem nos 29 bairros da 
Regional VI. Os encontros também 
acontecerão no prédio da SER VI, 
em Messejana, no Núcleo Integrado 
de Enfrentamento à Violência 
Contra Mulher, com psicólogo 
disponibilizado pela Prefeitura. 
 “Essa iniciativa é muito 
importante para recuperar a 
autoestima das mulheres vítimas 
da violência, para que elas tenham 
novos valores sobre a vida”, disse a 
desembargadora Adelineide Viana, 
que está à frente da Coordenadoria.

MUTIRÃO DA 18ª VARA DE 
FAMÍLIA OBTÉM 93,5% DE 
ACORDOS EM JANEIRO
 O mutirão da 18ª Vara 
de Família de Fortaleza obteve 
58 acordos das 62 audiências 
de conciliação realizadas, 
representando 93,5% de êxito. A 
iniciativa, que ocorreu no dia 29 de 
janeiro, envolveu ações de pensão 
alimentícia, divórcio, investigação 
de paternidade e reconhecimento 
e dissolução de união estável. Para 
a juíza titular da unidade, Maria 
de Fátima de Melo Loureiro, o 
resultado superou as expectativas. 
A magistrada ressaltou que foi o 
melhor mutirão realizado pela Vara, 
pois as partes chegaram a um acordo 
em quase 100% das audiências.

FÓRUM REALIZA COLETA 
DE SANGUE E CADASTRO DE 
DOADORES DE MEDULA ÓSSEA
 O Fórum Clóvis Beviláqua 
promoveu, de 20 a 23 de janeiro 
deste ano, coleta de sangue e 
cadastro de doadores de medula 
óssea. A iniciativa foi realizada 
pelo Centro de Hematologia e 
Hemoterapia do Ceará (Hemoce) e 
contou com o apoio da Campanha 
Fórum Sustentável, que foca em 
ações internas de responsabilidade 
socioambiental. Ao todo, 184 
voluntários participaram. Houve 
uma evolução significativa em 
relação à campanha promovida 
no Fórum ano passado. Em 2013, 
em 30 dias, foram recebidas 176 
doações de sangue e 76 cadastros de 
medula óssea. Este ano, em apenas 
quatro dias, 108 voluntários doaram 
sangue e 16 se cadastraram para doar 
medula óssea.

Notas

                      184 voluntários participaram da ação
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PRESIDENTE DO TRIbUNAL DE JUSTIÇA INSTITUI 
GRUPO DE TRAbALhO PARA IMPLANTAÇÃO DO PJE

ACERVO DA DIVISÃO DE PESSOAL DO TJCE é DIGITALIzADO
PARA PRESERVAR MEMÓRIA E FACILITAR CONSULTA

A Secretaria de Gestão de 
Pessoas do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), 

em parceria com a Assessoria 
Institucional, já digitalizou 3.700 
e arquivou 600 fichas funcionais 
de magistrados e servidores do 
Judiciário cearense. O trabalho 
deve ser concluído em setembro 
deste ano.
 De acordo com a diretora 
da Divisão de Pessoal, Rinah 
Melo da Silva, havia necessidade 
de preservar a documentação 
que estava se deteriorando pelo 
constante manuseio. Além disso, 
muitas fichas datam, ainda, do 
início da década de 70. 
 A chefe do Serviço de 
Cadastro e Controle Funcional, 
Sandra Maria Montenegro 

Bessa, disse que as condições de 
trabalho estavam inadequadas 
em virtude do excesso de papéis 
velhos que tornavam o ambiente 
insalubre. Além disso, a consulta 
ficou muito mais ágil por meio 
eletrônico.  Ela explicou 
que ainda serão higienizadas e 

digitalizadas aproximadamente três 
mil fichas.
 O Parque Gráfico do TJCE 
fica responsável pela digitalização. 
O armazenamento dos dados 
possui acesso restrito à consulta, 
preservando a cópia fiel dos arquivos 
e a documentação original.

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

de Pontes Brígido, instituiu, no dia 
14 de fevereiro, o Grupo de Trabalho 
Multidisciplinar para executar as ações 
de implantação do Sistema de Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) no Poder 
Judiciário cearense. A medida consta 
na Portaria nº 281/2014, publicada no 
Diário da Justiça Eletrônico.
 Foram designados para 
compor o Grupo o desembargador 
Mário Parente Teófilo Neto; as juízas 
Maria do Livramento Alves Magalhães 
(titular do 19º Juizado Cível e Criminal 
da Capital) e Ijosiana Cavalcante Serpa 
(coordenadora dos Juizados Especiais); 
além do secretário de Tecnologia 
da Informação do Tribunal (Setin), 
Francisco Moacir Medeiros Júnior.
 O PJe foi desenvolvido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

e tem como objetivo promover a 
automação e padronização das tarefas do 
Poder Judiciário brasileiro. No Ceará, 
o sistema será implantado em todos os 
Juizados Especiais e Turmas Recursais, 
em substituição ao Processo Judicial 
Digital (Projudi), também do CNJ.
 Ainda no dia 14 de fevereiro 
também foi publicada a Portaria nº 
280/2014, que estabeleceu cronograma 
para a tramitação de processos no PJe. 
A partir do dia 14 de maio, novas ações 
ajuizadas nas unidades dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais (JECCs) 
devem tramitar exclusivamente no 
novo sistema. Até 5 de agosto deste ano, 
todos os JECCs da Capital adotarão 
essa prática. Entre 19 de agosto e 14 de 
outubro de 2014 será a vez dos JECCs 
das comarcas do Interior. 
 Processos antigos, oriundos 
do Projudi e Sproc, não serão migrados 
para o PJe.

CAPACITAÇÃO
 A Secretaria de Tecnologia 
da Informação concluiu, no último dia 
20, o treinamento da primeira turma 
sobre o PJe. A capacitação contou com 
19 servidores dos 19º, 22º, 23º e 24º 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais da 
Comarca de Fortaleza. 
 Até o dia 8 de maio, serão 
qualificadas dez turmas de diferentes 
unidades, que conhecerão as 
funcionalidades do sistema e como 
utilizá-las nas rotina de trabalho. O 
treinamento tem carga horária de 28 
h/a e ocorre no Centro de Treinamento 
Integrado (CTI) do Fórum Clóvis 
Beviláqua.
 No mesmo período, também 
serão ofertadas capacitações para a 
Ordem dos Advogados do Brasil – 
Seccional do Ceará (OAB/CE) e para 
o Ministério Público e Defensoria 
Pública estaduais.

 Trabalho de digitalização e arquivamento deve ser concluído em setembro deste ano 
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ASSISTÊNCIA MILITAR  RECOLhE 
4.750 ARMAS NO INTERIOR

Fuzis, metralhadoras, escopetas e pistolas estão entre o material recolhido 

A Assistência Militar do 
Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) vem intensificando o 

recolhimento de armas dos fóruns do 
Interior, como forma de garantir mais 
segurança aos magistrados, servidores 
e usuários dos serviços. Esse trabalho 
permitiu a equipe buscar 4.750 
armamentos de 43 comarcas, no 
período de 1º de janeiro a 21 de 
fevereiro de 2014.
 Em apenas uma semana 
(17 a 21/02) foram recolhidas 
2.952 armas, das Comarcas de 
Ocara, Aquiraz, Cascavel, Umirim, 
Itapipoca, Granja, Viçosa do Ceará, 
Graça, Iguatu, Crato e Juazeiro do 
Norte. Foram visitados também os 
Fóruns de Novo Oriente, Saboeiro, 
Altaneira, Milagres, Porteiras, Brejo 
Santo, Russas, São Luís do Curu, 
Itapipoca, Acaraú, Tianguá, Ipueiras, 
Nova Russas, Pentecoste, Apuiarés, 
General Sampaio, Paramoti, Pacoti, 
Baturité, Itaitinga, Pacatuba, 
Maracanaú, Caucaia, Horizonte, 
Quixadá, Ibicuitinga, Banabuiú, 
Pedra Branca, Senador Pompeu, Boa 
Viagem, Forquilha e Sobral.
 Entre o material recolhido 
estão fuzis, metralhadoras, escopetas, 

pistolas e revólveres de diversos 
calibres, além de cartuchos intactos e  
deflagrados, chumbo e pólvora. Tudo 
será enviado ao Exército Brasileiro 
para incineração. Em 2013, já haviam 
sido recolhidas 21.173 armas, que 
foram encaminhadas para destruição.
 De acordo com o chefe da 
Assistência Militar do Tribunal, 
tenente coronel César Campêlo, o 
recolhimento das armas é importante, 
pois ajuda a garantir a segurança da 
população. “Havia o risco dessas 
armas estarem nas mãos de pessoas 
erradas, que poderiam cometer 
ilicitudes graves, como homicídios”. 
 A equipe segue determinação 
da Presidência do TJCE, conforme 
a Resolução nº 134, de 21 de junho 
de 2011, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Além disso, 
considera a lei nº 10.826/2003, que 
dispõe sobre a destruição ou doação 
de armas de fogo apreendidas aos 
órgãos de segurança pública ou às 
Forças Armadas. Isso ocorre após 
a elaboração do laudo pericial, 
intimação das partes sobre o resultado 
e eventual notificação do proprietário 
de boa-fé para manifestação quanto 
ao interesse na restituição. 
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SEGUNDA FASE DO MUTIRÃO 
DE PATERNIDADE OBTEVE 
93,48% ACORDOS
 O Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania 
encerrou a segunda fase do Mutirão 
de Investigação de Paternidade com 
93,48% de êxito. Das 46 audiências 
realizadas, 43 obtiveram acordo. 
A iniciativa ocorreu no Fórum 
durante os dias 17 e 19 de fevereiro. 
Nesta etapa foram entregues os 
resultados dos exames de DNA, 
realizados em outubro do ano 
passado, e promovidas audiências 
para definição de pensão alimentícia, 
guarda e visitação dos filhos, nos 
casos em que houve reconhecimento 
do vínculo familiar. A juíza 
coordenadora do Centro, Natália 
Almino Gondim, ressaltou o êxito 
da iniciativa. “O comparecimento 
das partes foi muito bom. Já saíam 
com os casos resolvidos”. 

ASSINADO CONVÊNIO PARA 
RESSOCIALIZAR INFRATORES
 A Vara de Execução de 
Penas e Medidas Alternativas e 
Habeas Corpus de Fortaleza (Vepah) 
assinou, no dia 19 de fevereiro, 
convênio com a Pastoral Carcerária 
do Ceará e o Núcleo de Práticas 
Alternativas para a Cultura de Paz. 
As instituições realizarão oficinas 
com os infratores atendidos pelo 
Núcleo de Atendimento ao Homem 
Autor de Violência Doméstica contra 
a Mulher (Nuah), um dos projetos 
da Vara. O objetivo é reconstruir 
relações sociais e promover  
reinserção social, contribuindo para 
redução da reincidência criminal. 
A juíza titular da Vepah, Maria 
das Graças Almeida de Quental, 
destacou que as oficinas contarão 
com profissionais capacitados, que 
possuem cursos e experiências de 
trabalhos internacionais.

Notas
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FÓRUM CLÓVIS bEVILáqUA GANhA SECRETARIA ÚNICA 
E NOVAS VARAS DA FAzENDA PÚbLICA 

O  Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) inaugurou, no dia 07 
de janeiro, seis novas Varas da 

Fazenda Pública de Fortaleza. Com a 
medida, passaram a funcionar, no Fórum 
Clóvis Beviláqua, 15 unidades dessa 
especialidade, sendo quatro (1ª, 2ª, 6ª 
e 11ª) com competência para processar 
e julgar feitos de menor complexidade, 
relativos aos Juizados Especiais. 
 Também entrou em 
funcionamento o projeto-piloto da 
Secretaria Judiciária de 1º Grau – Varas 
da Fazenda Pública, que concentra 
os serviços relacionados à execução 
de despachos, decisões e sentenças 
proferidos pelas referidas unidades. O 
setor é responsável pela produção de 
mandados, ofícios, cartas, publicações 
para o Diário da Justiça Eletrônico, 
entre outros documentos.
 O objetivo da Secretaria 
é otimizar recursos humanos e 
tecnológicos, trazendo celeridade ao 
andamento dos processos judiciais. 
Para tanto, a unidade se dedica 
exclusivamente aos expedientes e 
procedimentos voltados à tramitação 
processual na área.
 Já as Varas da Fazenda 
Pública, ao invés de contar com a 
própria secretaria, passaram a ter 
apenas o gabinete do juiz e uma 
sala de apoio, destinada à equipe de 
assessoria ao magistrado. Assim, estão 

exercendo somente atividades de 
produção jurídica.
 As medidas foram 
determinadas pela Resolução nº 
2/2013, aprovada pelo Pleno do 
TJCE no dia 22 de novembro de 
2013 e publicada no Diário da Justiça 
Eletrônico do dia 27 do mesmo mês. 
A operacionalização das medidas 
necessárias para a instalação ficou a 
cargo da administração do Fórum 
Clóvis Beviláqua. 
 Segundo o juiz diretor do 
Fórum, Francisco Luciano Lima 
Rodrigues, as novas unidades visam 
atender à demanda processual crescente 
e dar maior celeridade à tramitação das 

ações. Já o trabalho desenvolvido pela 
Secretaria Única reduz o tempo entre 
a ordem do magistrado e a confecção 
dos expedientes. 

BALANÇO
 A Secretaria das Varas da 
Fazenda Pública obteve êxito já em 
janeiro, primeiro mês de atuação. As 
expedições de mandados e de cartas, 
por exemplo, cresceram 25% e 
225%, respectivamente. 
 Ocorreram incrementos 
também no trânsito em julgado das 
sentenças (77%) e nas publicações 
(23%). Outro aumento foi nas 
movimentações em geral (196%), que 
saltaram de uma média de 32.073  
para 95.120. 
 O coordenador da Secretaria, 
Clávio Nunes, ressaltou o êxito por 
ter ocorrido em “um período de 
implantação, readaptação e treinamento 
dos servidores”. Ele lembrou que o 
mês avaliado foi reduzido pelo recesso 
forense e com as Varas passando por 
reestruturação.
 Para efeito de comparação, 
foi considerado o desempenho médio 
obtido pelas secretarias das Varas 
da Fazenda em setembro, outubro 
e novembro de 2013. Na época, as 
unidades desempenhavam tarefas hoje 
exclusivas da Secretaria Judiciária.

Secretaria Única já obteve êxito no primeiro mês  de funcionamento

Fórum Clóvis Beviláqua conta agora com 15 unidades da Fazenda Pública
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TJCE PROMOVE NOVE JUÍzES E CONCEDE 
ASCENSÃO A 846 SERVIDORES

O Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE), no mês de fevereiro, 
promoveu juízes e concedeu 

ascensão para servidores. No dia 20, 
o Órgão Especial, em votação aberta, 
aprovou a promoção de nove juízes 
de Entrância Inicial para Entrância 
Intermediária. Já no dia 19, foi 
publicada a Portaria nº 324/2013, 
assinada pelo presidente da Corte 
de Justiça estadual, desembargador 
Luiz Gerardo de Pontes Brígido, 
concedendo ascensão funcional por 
meio de progressão e promoção por 
antiguidade a 818 servidores do 
Judiciário estadual. Além disso, mais 28 
servidores também foram beneficiados 
com a promoção automática.
 Entre os magistrados, foram seis 
promoções pelo critério de merecimento 
e três por antiguidade. Estão na lista da 
promoção por merecimento os juízes 
Douglas José da Silva, da Comarca de 
Milagres para a 2ª Vara de Brejo Santo; 
José Hercy Ponte de Alencar (de Pereiro 
para a 2ª Vara de Crateús); Hyldon 
Masters Cavalcante Costa (de Groaíras 
para auxiliar da 2ª Zona Judiciária - 
Iguatu); Jorge Cruz de Carvalho (de 
Itaitinga para a 1ª Vara de Brejo Santo); 
Cláudia Waleska Mattos Mascarenhas 
(de Marco para a 2ª Vara de Granja); 
e Renato Esmeraldo Paes (de Missão 
Velha para a 2ª Vara de Aracati). 
 Pelo critério de antiguidade, 
o Órgão Especial promoveu os 
magistrados Katherine Martins da Costa 
(de Itarema para titular da 2ª Vara de 
Santa Quitéria); Francisco Gladyson 

Pontes Filho (de Horizonte para titular 
do Juizado Especial Cível e Criminal 
de Quixadá); e Patrícia Fernanda 
Toledo Rodrigues (de Capistrano para 
a unidade do Juizado Especial Cível 
e Criminal de Baturité). Três vagas 
classificadas por antiguidade não foram 
providas porque não houve inscrição 
de juízes interessados. As vagas são das 
comarcas de Aurora, Independência e 
2ª Vara de Russas.

ASCENSÃO
 A ascensão funcional por 
meio de progressão e as promoções 
por antiguidade estão previstas nas leis 
nº 13.551/2004 e 14.786/2010, além 
das Resoluções nº 7/2007 e 5/2013, 
referentes aos planos de cargos e 
carreiras da categoria. Já a promoção 
automática está regulada na Resolução 
nº 7/2007. A ascensão foi aplicada para 
o interstício de 1º de junho de 2012 a 
31 de maio de 2013.
 O benefício representa 
um aporte de 5% nos vencimentos 
dos servidores regidos pela lei nº 
13.551/2004. Para os enquadrados 
na lei 14.786/2010, o reajuste será de 
3,6% para os cargos de nível superior, 
e de 4,1% para os de nível médio 
e fundamental. De acordo com o 
coordenador da Comissão de Ascensão 
Funcional do TJCE, Edílson Baltazar 
Barreira Júnior, com a publicação 
da portaria, o presidente do TJCE 
atende ao compromisso assumido 
com os servidores de colocar em dia as 
ascensões funcionais. 

                                                                                                      Órgão Especial do TJCE aprova promoção de juízes


