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TJCE agiliza julgamentos de crimes 
contra administração pública

Desembargador Luiz Gerardo 
de Pontes Brígido assume, 
interinamente, o Governo do Estado 

Provas dos concursos para servidor 
e juiz substituto do TJCE serão 
realizadas no mês de maio
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 O Grupo de Auxílio para cumprimento da Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
foi instituído em fevereiro deste ano. Em dois meses, a equipe examinou 249 processos em 28 
comarcas. Os trabalhos são coordenados pelo desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, 
supervisor da Meta no Judiciário cearense

Tribunal de Justiça do Ceará é 
o segundo do país a julgar mais 
processos durante Semana do Júri
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Provas dos concursos para 
servidor e juiz serão em maio 

As provas do concurso público 
para servidor da Justiça estadual 
serão aplicadas no próximo dia 

11 de maio. As avaliações objetivas e a 
discursiva para os cargos de nível superior 
terão duração de cinco horas e ocorrerão 
no turno da manhã. As provas para os 
cargos de nível médio terão a mesma 
duração e serão aplicadas à tarde.
 Foram abertas 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. A organizadora do certame 
é o Centro de Seleção e de Promoção 
de Eventos da Universidade de Brasília 
(Cespe/UnB), que divulgou, no dia 28 
de abril, os horários de aplicação das 
provas.
 De acordo com o edital, será 
eliminado do concurso o candidato 
que, durante a realização das provas, 
for surpreendido portando aparelhos 
eletrônicos, tais como máquinas 
calculadoras, agendas eletrônicas, 
telefones celulares, smartphones, tablets, 
iPod, gravadores, pendrive, mp3 player 
ou similar. 

CONCURSO JUIZ SUBSTITUTO
 As primeiras provas do concurso 
de juiz substituto serão aplicadas no dia 
25 de maio, para 5.595 candidatos. A 
avaliação consistirá em uma prova escrita 

contendo 100 questões objetivas de 
múltipla escolha, com cinco alternativas 
cada.
 Ao todo, o certame terá as 
seguintes etapas: a primeira constará 
de uma prova objetiva; a segunda de 
duas provas escritas (sentenças cível e 
criminal); a terceira etapa será composta 
de sindicância da vida pregressa e 
investigação social, exame de sanidade 
física e mental e exame psicotécnico. 
A quarta etapa terá uma prova oral. A 
avaliação de títulos constará na quinta 
etapa.
 O gabarito oficial da primeira 
prova está previsto para ser divulgado 
no dia 28 do mesmo mês, no site 
da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br), organizadora 
do certame. O prazo de validade do 
concurso 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. Estão 
sendo ofertadas 80 vagas e cadastro  
reserva. 
 Do dia 28 a 30 de abril, 
os 62 candidatos que se declararam 
deficientes físicos foram convocados 
para participarem da perícia médica. 
A avaliação foi realizada por Comissão 
Multiprofissional na Sala de 
Treinamento, na sede do TJCE (avenida 
General Afonso Albuquerque Lima, s/
nº, Cambeba, Fortaleza-CE).

SEMINáRIO SOBRE MEDIAçãO 
JUDICIAL E CULTURA DE PAZ é 
PROMOvIDO PELO NUPEMEC
 O Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Nupemec) do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 
promoveu o “vI Seminário Mediação 
Judicial e suas Perspectivas rumo à 
Cultura de Paz” no dia 24 de abril. O 
evento ocorreu na Escola Superior da 
Magistratura do Ceará (Esmec). O 
objetivo foi disseminar a cultura da 
mediação no âmbito do Poder Judiciário 
cearense e promover troca de experiências 
sobre mecanismos de solução de 
conflitos. Ao final, magistrados e 
defensores públicos aposentados que 
atuam como conciliadores receberam 
certificado de honra ao mérito. 
Autoridades e servidores envolvidos na 
realização de atividades de conciliação e 
mediação também foram agraciados.

CORREGEDORIA GERAL PREvê 
NORMAS PARA PROTESTO DE 
DívIDAS ALIMENTíCIAS
 O corregedor-geral da Justiça 
do Ceará, desembargador Francisco 
Sales Neto, determinou que as dívidas 
relacionadas à pensão alimentícia 
poderão ser protestadas em Cartório 
de Protesto de Títulos e Documentos. 
A medida consta no Provimento 
nº 1/2014, publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico do dia 15 de abril. 
A certidão de dívida judicial deverá ser 
fornecida pela Secretaria da vara onde 
tramitar o processo. O documento 
deverá ser requerido exclusivamente 
pelo alimentando. O magistrado 
levou em consideração que o protesto 
materializa medida viável e satisfatória 
ao cumprimento das decisões judiciais. 

Notas

Seminário foi realizado no dia 24 de abril

                                             CRONOGRAMA
                              CONCURSO JUIZ SUBSTITUTO

Prova objetiva – 25 de maio
Prova escrita – 18 de julho
Prova escrita (sentença cível) – 19 de julho
Prova escrita (sentença criminal) – 20 de julho
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
Resultado final – 15 de maio de 2015
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4ª Vara da Infância e da Juventude realiza 
audiências para avaliar situação de abrigos

A 4ª vara da Infância e da 
Juventude de Fortaleza 
realizou audiências 

concentradas em cinco entidades 
de acolhimento localizadas na 
Capital durante o mês de abril. O 
objetivo foi avaliar as condições de 
crianças e adolescentes que estão 
nas instituições. 
 No dia 29 de abril foram 
visitados a Casa do Menino São 
Miguel Arcanjo, Sol Nascente e 
Lar Santa Mônica. Já no dia 14 
foi a Casa Abrigo e no dia 7 o 
Abrigo Tia Júlia. 

 
 A iniciativa também 
analisou a situação processual dos 
menores e verificou as condições de 
funcionamento dos estabelecimentos.  
 O trabalho foi feito em 
parceria com representantes do 
Ministério Público, da Defensoria 
Pública, do Conselho Tutelar 
e de secretarias do Estado e do 
Município de Fortaleza.
 As audiências foram 
presididas pelo juiz Francisco Jaime 
de Medeiros Neto, titular da 4ª vara. 
Segundo o magistrado, o trabalho 
permite tomar “providências 

necessárias à reinserção dessas 
crianças na família natural ou 
substituta, abreviando, o máximo 
possível, a permanência no abrigo”. 

PROvIMENTO
 A medida atende ao 
Provimento nº 32/2013 do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que determina a realização 
de audiências concentradas a cada 
seis meses, com o intuito de dar 
celeridade a processos envolvendo 
medidas protetivas, adoção e 
destituição do poder familiar.

A Escola de Ensino Médio 
Liceu de Messejana 
recebeu a primeira palestra 

promovida pelo projeto “Amor à 
vida, Crack Não”, no dia 15 de 
abril. A iniciativa é do Instituto 
venelouis Xavier Pereira, em 
parceria com o Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE), por meio da 
Assessoria de Cerimonial.
 Na ocasião, o juiz 
Francisco Jaime de Medeiros Neto, 
titular da 4ª vara da Infância e 
da Juventude de Fortaleza, falou 
sobre os “Desafios da Juventude 
no  Século XXI”. O magistrado 
destacou que muitas vezes os 
jovens passam por momentos 
de instabilidade e acabam sendo 
atraídos às experimentações, que 
podem ser perigosas.
 Em seguida, a psicóloga 
Marília Barreira explanou sobre 
prevenção às drogas. Os estudantes 
tiveram a oportunidade de ouvir 
o depoimento do ex-empresário 
Jorge Damasceno, dependente 
químico em recuperação. Ele disse 

que conseguiu na família as forças 
para deixar de usar drogas.
 A aluna Maria Beatriz, 
de 14 anos, ficou emocionada 
com o depoimento. A adolescente 
acredita que iniciativas como essa 
são importantes para afastar os 
jovens das drogas.

INSTITUTO
 A parceria entre o Tribunal 
de Justiça e o Instituto venelouis 
Xavier Pereira foi firmada em 

dezembro do ano passado, 
quando o presidente do TJCE, 
desembargador Luiz Gerardo de 
Pontes Brígido, comprometeu-se a 
apoiar a elaboração e a execução do 
projeto “Amor à vida, Crack Não”.
 Além do Judiciário, a iniciativa 
conta com o apoio do Governo do 
Estado, da Assembleia Legislativa do 
Ceará, da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Secção Ceará, da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Ceará e do jornal O Estado.

Liceu de Messejana recebeu a primeira palestra do projeto “Amor à Vida, Crack Não”

TJCE e parceiros iniciam ciclo de palestras 
sobre prevenção às drogas
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MUTIRãO EM MAURITI 
ANALISA 2.288 PROCESSOS EM 
QUATRO DIAS
 Mutirão realizado pela 
Corregedoria Geral da Justiça do 
Ceará na Comarca de Mauriti, 
distante 492 km de Fortaleza, 
analisou 2.288 processos no período 
de 10 a 14 de março. Foram 
proferidas 545 sentenças e 586 
decisões interlocutórias, além de 
1.157 despachos. Atualmente, a 
juíza Maria Lúcia vieira, auxiliar 
da 1ª Zona Judiciária em Juazeiro 
do Norte, responde pela comarca. 
O corregedor-geral, desembargador 
Francisco Sales Neto, supervisionou 
os trabalhos. A iniciativa foi uma 
determinação do presidente do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), 
desembargador Luiz Gerardo de 
Pontes Brígido. Participaram do 
mutirão, sem prejuízo das funções, 
magistrados de comarcas do Interior.

“JUSTIçA NO CáRCERE” ANALISA 
O CUMPRIMENTO DE PENAS  
DOS DETENTOS DA CPPL III
 A quarta edição do projeto 
“Ação Concentrada – Justiça no 
Cárcere” concedeu 208 atestados 
de penas a cumprir e 68 benefícios 
aos detentos da Casa de Privação 
Provisória de Liberdade (CPPL) III, 
em Itatinga, na Região Metropolitana 
de Fortaleza. A iniciativa foi promovida 
no dia 23 de abril, pela 2ª e 3ª varas 
de Execução Penal da Capital. O 
objetivo foi dar celeridade processual 
e otimizar a prestação jurisdicional. 
Os juízes Luciana Teixeira de Souza 
(titular da 2ª vara e corregedora de 
presídios) e Cézar Belmino Barbosa 
Evangelista Júnior (titular da 3ª vara) 
estiveram à frente dos trabalhos. No 
projeto, as varas de Execução Penal 
contam com a parceria do Ministério 
Público estadual, Defensoria Pública, 
servidores terceirizados e estagiários 
do TJCE, além do apoio da Diretoria 
do Fórum Clóvis Beviláqua.

Notas serviços do fórum clóvis beviláqua 
são cadastrados no "acesso cidadão"

Gestores e servidores do Fórum conheceram detalhes da ferramenta no dia 4 de abril

Os usuários que desejarem 
obter informações detalhadas 
sobre os serviços prestados 

à população pelos departamentos 
administrativos do Fórum Clóvis 
Beviláqua poderão acessar a ferramenta 
“Acesso Cidadão”. Por meio do site 
(www.acessocidadao.ce.gov.br), é 
possível consultar os requisitos e 
documentos necessários para obtenção 
do serviço; as principais etapas do 
processo; dias, horários e tempo médio 
de atendimento; entre outros dados.
 A adesão à ferramenta é fruto 
de convênio firmado entre a Diretoria 
do Fórum e o núcleo estadual do 
Programa Nacional de Gestão Pública 
e Desburocratização (Gespública), 
órgão idealizador do Acesso Cidadão. 
Desde março deste ano, 14 serviços 
oferecidos pelo Fórum – como certidão 
de antecedentes criminais, cadastro de 
adotantes e adotados e autorização de 
viagem de menores desacompanhados, 
entre outros – estão cadastrados no site.
 O Acesso Cidadão reúne 
informações sobre os serviços 
prestados por instituições públicas do 
Ceará, permitindo aos interessados 
uma consulta prática e interativa. A 
ferramenta facilita o controle social e 
atende às exigências da Lei Estadual 
de Acesso à Informação (Lei nº 
15.175/2012).

 Os usuários podem consultar 
online ou imprimir as cartas de serviços 
cadastradas pelas diversas entidades 
e órgãos públicos participantes. O 
sistema auxilia ainda na localização 
geográfica dos pontos de atendimento, 
utilizando um mapa interativo, em que 
são informados a distância do local,  
o roteiro a pé ou de carro e linhas de 
ônibus disponíveis. 

PALESTRA
 Gestores e servidores do Fórum 
conheceram detalhes da ferramenta, 
durante evento realizado no dia 04 de 
abril, no auditório Agenor Studart, no 
Fórum Clóvis Beviláqua. Na ocasião, 
a servidora da Empresa de Tecnologia 
do Estado (Etice) e articuladora do 
Gespública, Regina Estela Benevides, 
ministrou a palestra "Acesso Cidadão: 
uma ferramenta de controle social". 
 Ela ressaltou que o objetivo 
da iniciativa é, principalmente, dar 
transparência aos serviços públicos, 
“impulsionando a participação do 
cidadão e motivando o controle social”. 
Além disso, permite à população, de 
maneira democrática, se manifestar 
em relação à qualidade na prestação 
dos serviços, “funcionando como uma 
importante ferramenta de gestão, que 
contribui com a busca constante pela 
excelência”.
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O presidente do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), 
desembargador Luiz 

Gerardo de Pontes Brígido, assumiu, 
interinamente, o Governo do Estado 
durante 10 dias, a partir do dia 15 de 
abril. O ato solene de assinatura do 
termo de posse ocorreu no Gabinete 
da Presidência no Palácio da Justiça, no 
Cambeba.
 Na ocasião, o desembargador 
Gerardo Brígido disse que tem “perfeita 
consciência do que seja uma interinidade. 
Por isso essa minha investidura não me 
assoberba”.
 O chefe do Judiciário estadual 
ficou no cargo no período de 15 a 25 
de abril, em decorrência de viagem do 
governador Cid Gomes e em razão do 
vice-governador, Domingos Filho, e do 
presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado José Albuquerque, terem 
declinado da prerrogativa de substituir o 

chefe do Executivo.
 O vice-presidente do 
Tribunal, desembargador Francisco 
Lincoln Araújo e Silva, respondeu 
pela Presidência do TJCE enquanto o 
desembargador Gerardo Brígido ocupou 
o cargo de governador.
Participaram do ato solene o procurador-

geral do Estado, em exercício, Fábio 
Carvalho; a juíza auxiliar da Presidência, 
Mirian Porto Mota Randal Pompeu; 
o assessor especial, Luis Eduardo de 
Menezes Lima; o consultor jurídico 
em exercício, Martin Kair de Brito, e 
o assistente militar do TJCE, tenente-
coronel César Augusto Campêlo Lopes.

O desembargador Francisco 
Suenon Bastos Mota, 
presidente da 5ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE), tomou posse no cargo de 
ouvidor-geral do Judiciário estadual. 
O ato solene foi realizado no dia 7 de 
abril, no Gabinete da Presidência do 
TJCE. 
 O magistrado substituiu 
o desembargador Emanuel Leite 
Albuquerque, que havia assumido o 
cargo em 5 de fevereiro de 2013 para 
o biênio 2013-2015, mas renunciou 
no dia 14 de março. A designação, 
aprovada pelo Órgão Especial, foi 
publicada no Diário da Justiça 
Eletrônico no dia 26 de março. 
 Na posse, o chefe da Justiça 
estadual, desembargador Luiz 
Gerardo de Pontes Brígido, ressaltou 
que o magistrado está preparado para 
assumir qualquer cargo no Judiciário 
pela “ponderação, conhecimento 

jurídico e decência”. 
 O desembargador Suenon 
Mota disse que se esforçará 
para manter vivo o elo entre os 
jurisdicionados e o Poder Judiciário.
 A Ouvidoria Geral foi criada 
em agosto de 2004. Funciona como 
canal direto de comunicação entre 
a sociedade e o Poder Judiciário e 

visa garantir um relacionamento 
democrático entre a Justiça e a 
população. Além disso, sugere 
medidas de aprimoramento da 
prestação de serviços jurisdicionais. 
 Tem competência para 
diligenciar as reclamações, informações 
e sugestões dos cidadãos, identificando 
as causas e buscando soluções. 

 Presidente do TJCE ficou no cargo no período de 15 a 25 de abril

Desembargador Suenon Mota tomou posse no dia 7 de abril

presidente do tjce assume interinamente 
o governo do estado durante 10 dias

desembargador suenon bastos mota é o novo 
ouvidor-geral do tribunal de justiça do ceará
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Notas tribunal de justiça participará da 
XI bienal internacional do livro

Uma das obras divulgadas durante a XI Bienal será a "Série Direito Vivo - Volume II - Sentenças" 

O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) participará, 
este ano, da XI Bienal 

Internacional do Livro pela segunda 
vez. O evento ocorrerá de 5 a 14 de 
dezembro, no Centro de Eventos, em 
Fortaleza. O assunto foi acertado, 
durante reunião, realizada no dia 
11 de abril, entre o presidente da 
Corte de Justiça, desembargador 
Luiz Gerardo de Pontes Brígido, e 
o secretário da Cultura do Estado, 
Paulo Mamede.
 O membro do Conselho 
Editorial da Editora do TJCE, 
desembargador Carlos Alberto 
Mendes Forte, disse que, durante o 
evento, será divulgada a “Série Direito 
vivo - volume II – Sentenças”. A 
obra dividida em dois livros, reúne 
sentenças cíveis e criminais, proferidas 
por desembargadores e juízes da 
Justiça estadual. A coletânea contém 
decisões relacionadas à reparação 
de danos morais e materiais, ação 
declaratória de reconhecimento de 
união estável, sentença de pronúncia, 
ação penal pública, entre outras.
 Além disso, ficarão expostas 
também as obras “Tratado do 
Processo de Execução” e “Recursos 

Judiciais Cíveis”, do desembargador 
Antônio Carlos Costa e Silva; e 
a 2ª edição da revista “Pareceres 
Administrativos”.
 O stand onde ficará a editora 
também exibirá edições do programa 
de Tv “Judiciário em Evidência”, 
produzido pela Assessoria de 
Comunicação do TJCE. 
 O magistrado informou 
também que os valores arrecadados 
com a venda dos livros serão 
revertidos ao Fundo Especial de 
Reaparelhamento e Modernização do 
Poder Judiciário (Fermoju). 

BIENAL 2012
 A primeira vez que o 
Tribunal de Justiça do Ceará 
participou da Bienal do Livro foi em 
2012. O evento ocorreu no período 
de 8 a 18 de novembro do referido 
ano. Na ocasião foram lançados a 
Revista de Pareceres Administrativos 
e o primeiro volume da série “Direito 
vivo – Liminares”.
 Além disso, houve a 
divulgação do Código de Divisão e 
Organização Judiciária, da Revista de 
Jurisprudência e da Revista Themis 
no stand da editora. 

TJCE PARTICIPA DE 
REUNIãO PREPARATÓRIA 
PARA ENCONTRO NACIONAL 
 O Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) participou, nos 
dias 26 e 27 de março, da Reunião 
Preparatória para o vIII Encontro 
Nacional do Judiciário. A Corte 
de Justiça foi representada pelo 
assessor especial da Presidência, 
Luís Eduardo de Menezes Lima, e a 
secretária especial de Planejamento 
e Gestão, Diana Santos Pontes. O 
evento ocorreu na sede do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), em 
Brasília/DF. O objetivo foi debater 
assuntos relacionados às metas, 
indicadores e iniciativas para o Plano 
Estratégico do Judiciário Nacional 
2015-2020. No encontro, também 
foram debatidos os indicadores de 
desempenho da gestão e iniciativas 
para viabilizar o alcance dos 
macrodesafios já assumidos pelos 
presidentes dos tribunais estaduais 
durante o vII Encontro Nacional do 
Judiciário, realizado em Belém/PA, 
em novembro de 2013.

DESEMBARGADORES E 
JUíZES PARTICIPAM DA 
PáSCOA DOS MAGISTRADOS
 A Páscoa dos Magistrados 
reuniu desembargadores, juízes e 
familiares, no dia 26 de abril, no 
Condomínio Espiritual Uirapuru, em 
Fortaleza. A programação começou 
às 9h da manhã com uma missa 
celebrada pelo Padre Amorim, 
seguida de intervalo e oração com 
louvor. Houve também palestra 
sobre o tema da Campanha da 
Fraternidade de 2014: “é para a 
Liberdade que Cristo nos Libertou”. 
Depois, os participantes se reuniram 
para aprofundamento. Antes do 
almoço, houve ainda momento de 
adoração. Durante toda a manhã os 
convidados puderam participar de 
confissões no local.
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Grupo de Auxílio é coordenado pelo desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto

O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) instituiu, 
em fevereiro deste ano, o 

Grupo de Auxílio para cumprimento 
da Meta 4 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O objetivo é agilizar o 
julgamento, até o fim deste ano, das 
ações de improbidade e de crimes 
contra a Administração Pública, 
distribuídas até 31 de dezembro de 
2012.
 Nos dois meses iniciais de 
atividades, a equipe já movimentou 
249 processos desse tipo. O grupo, 
que começou os trabalhos em março 
deste ano, visitou 28 comarcas do 
Interior. Do total de ações examinadas, 
foram 107 sentenças, 20 decisões 
(recebimentos de petição inicial/
denúncia e diligências), 66 despachos 
e 56 exclusões (ações que não faziam 
parte da Meta). 
 Além disso, 65 foram 
vistoriados. Esses processos 
estavam com audiências marcadas e 
diligências determinadas pelo juiz da 
comarca, por isso não necessitaram de 
movimentação.

 Os trabalhos são coordenados 
pelo desembargador Inácio de Alencar 
Cortez Neto, supervisor da Meta no 
Judiciário cearense. Fazem parte do 
Grupo os juízes Luciano Nunes Maia 
Freire, Edison Ponte Bandeira de Melo, 
Daniel Carvalho Carneiro, Francisco 
Marcello Alves Nobre, Henrique 
Lacerda de vasconcelos e Roberto 
viana Diniz de Freitas. Os servidores 
Lya vasconcelos Lima Gomes, Gilberto 
Silva viana, Geraldo Fernandes Santos 
e Mateus Costa Tomaz Souza auxiliam 
os trabalhos.
 Para atingir o objetivo da 
Meta, o desembargador Inácio Cortez 
informou que está realizando uma 
viagem por mês para as comarcas do 
Interior e da Região Metropolitana. Em 
Fortaleza, os magistrados começarão a 
atuar às sextas-feiras nos Juizados e nas 
varas Cíveis, Criminais, da Fazenda 
Pública e de Execuções Ficais.
 “Se for necessário, vamos 
fazer até duas viagens por mês. Nossa 
intenção é cumprir a meta, julgando o 
máximo possível de processo”, ressaltou 
o magistrado. 

REFORçO 
 O supervisor da Meta 4 
explicou ainda que, ao chegar às 
comarcas, os juízes realizam atos 
necessários ao julgamentos das 
ações, como audiências, despachos 
e sentenças, respeitando o devido 
processo legal. A atuação do Grupo 
não exclui o trabalho já feito pelos 
titulares. “Somos um reforço. 
Ajudamos a agilizar o julgamento desse 
tipo de processo”, disse. Toda a equipe 
trabalha sem prejuízo das funções. 

COMARCAS vISITADAS
 Entre 10 e 15 de março, 
a equipe visitou as comarcas de 
Caridade, Paramoti, Apuiarés, 
General Sampaio, Pentecoste, São 
Gonçalo do Amarante, Paraipaba, 
Paracuru, Miraíma, Trairi, 
Amontada, Itapipoca, Uruburetama, 
Umirim, São Luiz do Curu e Tururu. 
Já entre 07 e 12 de abril, estiveram 
em Santa Quitéria, Catunda, 
Hidrolândia, Ipu, Poranga, Ipueiras, 
Ararendá, Tamboril, Novo Oriente, 
Ipaporanga, Crateús e Nova Russas. 

grupo de auxílio da meta 4 já movimentou 249 
processos em 28 comarcas do interior 
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projeto fábrica escola 
completa 1 ano de atividades 

Produtos foram expostos no Shopping Parangaba e no Fórum Clóvis Beviláqua

A  campanha alertou magistrados e servidores

A primeira loja do Projeto 
Fábrica Escola foi 
inaugurada, no dia 29 

de abril, na sede do projeto, na 
avenida Dom Manuel, nº 738, 
Centro, em Fortaleza. O objetivo 
da iniciativa é recuperar presos e 
egressos do sistema prisional, além 
de conscientizar a sociedade sobre a 
importância da ressocialização.
 No mesmo mês, o 
projeto comemorou o primeiro 
ano de atividades com uma 
exposição itinerante, reunindo 
peças artesanais produzidas pelos 
reeducandos e familiares. A mostra 
esteve no Shopping Parangaba, de 3 
a 13 de abril. Objetos decorativos, 
produzidos com materiais e técnicas 
diversas, puderam ser apreciados e 
adquiridos no local. 
 Em seguida, de 22 a 28 
de abril, a exposição seguiu para o 
Fórum Clóvis Beviláqua, onde ficou 
disponível apenas para visitação. 
As peças mostram o aprendizado 
obtido pelos participantes durante 
as oficinas ministradas na Fábrica 
Escola. Desde o início do projeto, 75 
reeducandos já foram beneficiados. 

Atualmente, 33 estão participando 
diariamente.
 O diretor executivo do 
projeto, vicente Pereira, disse que 
foi possível constatar mudança de 
comportamento, de atitude e de 
comprometimento dos participantes 
logo nos primeiros três meses. 
“Agora, completando um ano, 
temos a certeza de que essa iniciativa 
é uma realidade irreversível, que vai 
se perpetuar e expandir”.
 O Fábrica Escola oferece, 
além das oficinas artesanais, 
atendimento psicossocial, 
tratamento contra dependência 
química, assistência médica e 
orientação jurídica. 
 A iniciativa é fruto de 
parceria entre Poder Judiciário, por 
meio das varas de Execução Penal, 
Ministério Público, Defensoria 
Pública, Universidade Estadual do 
Ceará (Uece), Associação Cearense 
de Magistrados (ACM), Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
Fundação Deusmar Queirós, 
Ordem dos Advogados do Brasil – 
Seccional Ceará (OAB/CE) e outras 
instituições públicas e privadas.

ESMEC PROMOvE CURSO 
DE “PSICOLOGIA JURíDICA E 
JUDICIáRIA”
 A Escola Superior da 
Magistratura do Ceará (Esmec) 
promoveu, nos dias 25 e 26 de 
abril, o curso “Psicologia Jurídica 
e Judiciária”. A capacitação, 
voltada para juízes substitutos 
que participaram do Iv Curso de 
Formação Inicial, mas não puderam 
comparecer quando o módulo foi 
ofertado em janeiro, foi ministrada 
pelo juiz Antonio Carlos Klein, 
coordenador da Esmec, e especialistas 
convidados. Credenciado pela 
Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados 
(Efam), o treinamento teve 15h/a 
e é válido para as promoções por 
merecimento.

TJCE REALIZA SEMANA DA 
HIPERTENSãO ARTERIAL
 O Departamento de Serviços 
Integrados de Saúde do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) promoveu de 
28 de abril a 2 de maio a “Semana da 
Hipertensão Arterial”. A campanha, 
realizada nas dependências do 
Tribunal, alertou magistrados e 
servidores sobre os riscos da doença, 
que pode causar problemas como 
infarto do coração, Acidente vascular 
Cerebral (AvC) e insuficiência 
renal. O trabalho foi realizado pelas 
enfermeiras Jacqueline Fidelis e Aline 
Freitas, que encaminharam os casos 
de alteração da pressão arterial para a 
equipe médica do TJCE.

Notas
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A realização de 210 sessões 
permitiu ao Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) 

ocupar a segunda colocação, entre 
as Cortes estaduais, em julgamento 
de processos na I Semana Nacional 
do Júri, promovida entre os dias 
17 e 21 de março de 2014. A 
mobilização ocorreu em todo 
o Brasil, com a finalidade de 
solucionar ações envolvendo crimes 
dolosos (quando há intenção de 
matar) contra a vida.
 As unidades do Judiciário 
cearense solucionaram 64,6% 
dos 325 processos pautados. A 
estatística é referente ao números 
absolutos e inclui os casos em 
que houve desclassificação do 
crime. O primeiro lugar, segundo 
dados do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), ficou com o TJ de 
Pernambuco, que julgou 352 ações.
 No âmbito do TJCE, as 
atividades foram coordenadas pela 

desembargadora Maria Iraneide 
Moura Silva. A magistrada disse 
que o resultado positivo foi possível 
porque houve engajamento de 
todos os participantes.
 Na Semana do Júri tiveram 
prioridade as ações com denúncia 
recebida até 31 de dezembro de 

2009, como estabelece a Meta de 
Persecução Penal da Estratégia 
Nacional de Justiça e Segurança 
Pública (Enasp). A mobilização foi 
realizada em parceria entre CNJ, 
Judiciário, Ministério Público, 
Ministério da Justiça, Polícia Civil 
e Defensoria Pública.

O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) foi o 4º do 
país, entre os tribunais 

estaduais de médio porte, a julgar 
mais processos de improbidade 
administrativa e de crimes contra 
a administração pública entre 2012 
e 2013. O acervo fazia parte da 
Meta 18, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). O objetivo era 
julgar, até o fim do ano passado, as 
ações desse tipo, distribuídas até 31 
de dezembro de 2011. 
 Ao todo, 2.020 processos, 
de 1º e 2º Graus, foram julgados. O 
número corresponde a 55,82% de 
cumprimento da Meta, percentual 
que ultrapassou a média nacional 

(50,09%). Acima do Ceará, 
ficaram os tribunais do Distrito 
Federal e Territórios (72,99%), 
de Santa Catarina (58,84%) e do 
Maranhão (58%). A análise dos 
dados foi divulgada pela Secretaria 
Especial de Planejamento e Gestão 
do TJCE.

GRUPO DE AUXíLIO
 Em julho de 2013, com o 
objetivo de dar ainda mais agilidade 
ao julgamento dos processos de 
improbidade e de crimes contra 
administração pública no 1º 
Grau, o presidente da Corte de 
Justiça estadual, desembargador 
Luiz Gerardo de Pontes Brígido, 

instituiu o Grupo de Auxílio 
para cumprimento da Meta 18. 
A equipe, sob a coordenação do 
desembargador Inácio de Alencar 
Cortez Neto, visitou 82 comarcas, 
incluindo Fortaleza. 
 Os trabalhos ocorreram 
entre 29 de julho e 19 de dezembro. 
Nesse período, os juízes proferiram 
411 sentenças. Também foram 
registradas 94 decisões (recebimentos 
de petição inicial/denúncia e 
diligências), 692 despachos e 833 
exclusões (processos não faziam parte 
da Meta 18). Além dos magistrados, 
servidores se revezaram para dar 
suporte aos serviços. Todos atuaram 
sem prejuízo das funções. 

As atividades foram coordenadas pela desembargadora Maria Iraneide Moura Silva

TJCE é o segundo do país a julgar
mais processos na Semana do Júri

TJCE é o 4º entre os tribunais de médio porte
 com maior número de julgamentos da Meta 18
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O Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE) 
aprovou, por unanimidade, no 

dia 10 de abril, requerimento solicitando 
que a Secretaria Judiciária faça o 
levantamento dos plantões de fins de 
semana e feriados dos últimos três anos. 
O mapeamento já está sendo realizado. 
Depois de pronto, o relatório deve ser 
entregue ao colegiado para análise e 
encaminhamentos cabíveis. 
 A proposta, encaminhada 
verbalmente pelo desembargador 
Washington Luis Bezerra de Araújo, foi 
formulada a partir de questão levantada 
pelo desembargador Haroldo Correia 
de Oliveira Máximo. O magistrado 
comunicou que está se tornado comum 
a equivocada distribuição de habeas 
corpus e recursos para as Câmaras 
Criminais, desobedecendo critérios de 
competência.
 Além disso, nos plantões, o 
desembargador Haroldo Máximo disse 

que vem sendo observada prática que 
consiste “na desproporção no número 
de feitos ingressos, tendo como critério, 
utilizado pelos advogados, a escala de 
plantão”.
 Durante a sessão, conduzida 
pelo vice-presidente do TJCE, 
desembargador Francisco Lincoln Araújo 

e Silva, o desembargador Washington 
Bezerra requereu também uma maior 
publicidade dos plantões. Desde 22 
de abril, o TJCE passou a publicar as 
decisões referentes aos processos físicos. 
Antes, eram disponibilizados no Diário 
da Justiça Eletrônico apenas os casos 
relativos aos autos eletrônicos.

judiciário do ceará realiza mapeamento e
maior publicidade dos plantões judiciários

Requerimento foi aprovado no Órgão Especial do TJCE no dia 10 de abril

O Poder Judiciário estadual 
desenvolveu plano de 
atuação para os jogos da 

Copa do Mundo em Fortaleza. 
À frente dos trabalhos estará o 
desembargador Mário Parente 
Teófilo Neto, responsável pela 
implantação da Coordenadoria do 
Juizado do Torcedor e de Grandes 
Eventos no Ceará
 A iniciativa prevê quatro 
ações integradas. A primeira é a 
atuação do Juizado do Aeroporto, 
com início no dia 5 de junho (o 
primeiro jogo em Fortaleza será no 
dia 14 de junho) e término em 18 
de julho. A força-tarefa funcionará 
em sala especial no Aeroporto Pinto 
Martins, com intérprete e juiz 
plantonista.
 A segunda é o Juizado do 

Torcedor, dentro da Arena Castelão, 
para atuar nos dias dos jogos, 
como ocorreu durante a Copa das 
Confederações. A unidade também 
contará com um magistrado e um 
intérprete de plantão.
 A terceira ação é a 
descentralização do Plantão 
Criminal, com o objetivo de garantir 
atendimento não só no Fórum 
Clóvis Beviláqua, mas também 
em pontos estratégicos localizados 
próximos à Arena Castelão. A 
quarta iniciativa visa dar prioridade 
ao atendimento do Juizado Móvel 
para ocorrências nas imediações do 
estádio. A ideia é contribuir para 
que haja melhor mobilidade de 
veículos na área, evitando acidentes 
e congestionamentos.
 “O importante é que o Estado 

esteja presente nos grandes eventos, 
colocando à disposição da sociedade 
tudo o que temos de melhor. Com 
isso vamos dar um salto de qualidade, 
sobretudo nesse momento em que 
o mundo estará olhando para nós”, 
disse o desembargador. 
 A iniciativa contará com 
a parceria do Ministério Público 
estadual (MP/CE) e da Defensoria 
Pública.
 A Arena Castelão sediará, na 
primeira fase da Copa do Mundo, 
quatro jogos: 14 de junho, às 16h, 
Uruguai X Costa Rica; 17 de junho, 
às 16h, Brasil X México; 21 de 
junho, às 16h, Alemanha X Gana; e 
24 de junho, às 17h, Grécia X Costa 
do Marfim. Na fase das oitavas de 
final, terá jogos nos dias 29 de junho 
e 4 de julho.

poder judiciário implementa plano de atuação
para os jogos da copa do mundo em fortaleza 
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A Creche Escola do Poder 
Judiciário do Ceará, instalada 
ao lado da Escola Superior da 

Magistratura do Ceará (Esmec), no 
bairro água Fria, funciona em tempo 
integral, das 8h às 18h. Atualmente 
atende a 116 crianças com idade entre 
dois e cinco anos, filhos de servidores 
e magistrados.
 A diretora da creche, Larissa 
Sampaio, explica que os estudantes 
desempenham várias atividades ao 
longo do dia. “As pessoas que não 
conhecem muito a estrutura de uma 
creche acreditam que as crianças 
ficam só brincando. Mas aqui nós 
temos o compromisso de educar, de 
formar um cidadão. Então, dentro 
da rotina deles, nós trabalhamos 
desde a autonomia, com a troca 
de fardamento, por exemplo, ao 
desenvolvimento psicomotor, com a 
prática de judô, balé e futebol, além 
de atividades pedagógicas”. 
 As aulas de informática 
também fazem parte do cotidiano dos 
estudantes. Eles ainda dedicam parte 
do dia à leitura. A biblioteca da creche 
tem um acervo de mais de cinco mil 
livros. As crianças também assistem 
a vídeos e ainda se divertem na 
brinquedoteca. Um dos bonecos que 
fazem sucesso é o mascote da Copa do 

Mundo de Futebol.
 Segundo a diretora, todos 
estão bastante envolvidos com o 
assunto, que vem sendo estudado 
desde fevereiro. “Dentro do 
planejamento anual da escola, nós 
procuramos temas que sejam atuais 
para que as crianças tenham uma 
vivência mais significativa. Este ano, 
por exemplo, escolhemos o tema 'A 
Copa é do Brasil' e, para cada nível 
de aprendizado, estabelecemos países 
que eles iriam trabalhar”. 
 Em pouco tempo, as culturas 
de Brasil, Espanha, Itália e Alemanha, 
todos países já campeões mundiais, 

começaram a fazer parte do cotidiano 
das crianças. Tudo o que eles 
aprenderam será apresentado em uma 
exposição, marcada para o dia seis de 
junho.
 Mônica Feitosa, servidora 
do Tribunal de Justiça, é mãe de 
Amanda Barbosa, de dois anos. 
Ela conta que recebeu o convite da 
direção da escola para participar do 
evento. “vou trazer pratos típicos 
do Brasil, país que a minha filha está 
estudando. Nós, mães, dividimos 
por região e estamos ansiosas para 
esse momento”. A atuação dos pais 
é comemorada por Larissa Sampaio. 
“São muito participativos. O que é 
importante para eles, para as crianças 
e para a escola”.
 Como a instituição funciona 
em tempo integral, as crianças fazem 
quatro refeições ao longo do dia. 
Toda a alimentação é supervisionada 
por uma nutricionista do Núcleo de 
Saúde da Creche, que também conta 
com uma enfermeira e uma psicóloga. 
 A unidade, certificada pelo 
Conselho Municipal de Educação de 
Fortaleza desde 28 de agosto de 2013, 
é mantida com recursos do TJCE. Os 
pais arcam com uma despesa mensal 
simbólica, no valor de R$ 120,58.
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creche escola do poder judiciário incentiva 
autonomia e desenvolvimento psicomotor

Creche Escola do Poder Judiciário funciona em tempo integral, das 8h às 18h

Aulas de informática fazem parte do coditiano das crianças
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