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tJcE laNça liVRo E aBRE EXPosição soBRE os 140 
aNos do PodER JudiciÁRio

O livro "Tribunal de Justiça do Ceará, 140 anos" foi lançado durante solenidade de entrega do 
Prêmio Cidadania Judiciária, realizado no Palácio da Justiça. Os eventos tiveram a parceria da 
Fundação Demócrito Rocha
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A Corregedoria Geral da Justiça 
do Ceará homenageou cinco 
juízes com a Medalha do Mérito 

Jurisdicional Desembargador Carlos 
Facundo - “Valorização do 1º Grau”. A 
solenidade ocorreu no dia 5 de novembro, 
no auditório da Corregedoria.
 A condecoração foi entregue 
aos juízes que se destacaram, nos 
últimos doze meses, pelos critérios de 
produtividade, número de sentenças 
proferidas e presteza nas informações 
enviadas à Corregedoria. 
 Receberam a medalha a juíza 
substituta Ariana Cristina de Freitas, 
titular da Comarca de Tamboril (categoria 
Entrância Inicial), o juiz Fabiano 
Damasceno Maia, titular da 3ª Vara de 
Quixadá (Entrância Intermediária) e o 
juiz auxiliar da 6ª Zona Judiciária, com 
sede em Caucaia, Francisco Marcello 
Alves Nobre (Entrância Final). Entre 
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
(JECCs), os destaques foram os juízes 
Ricardo Alexandre da Silva Costa (JECC 

de Iguatu) e Aluísio Gurgel do Amaral 
Júnior (20º JECC de Fortaleza).
 O juiz  Aluísio Gurgel 
do Amaral Júnior falou em nome 
dos agraciados. “Compartilho 
essa homenagem com todos que 
trabalham incansavelmente para a 
melhoria dos serviços judiciais”.

 O desembargador Sales Neto 
ressaltou o desempenho: “estamos 
prestando justa homenagem aos 
que se destacaram nas atividades 
jurisdicionais. Apesar das dificuldades 
enfrentadas pelo Poder Judiciário, os 
senhores se sobressaíram, fizeram a 
diferença”. 

O Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) apresentou, em 12 
de dezembro, a atualização 

do Código de Normas do Serviço 
Notarial e de Registro do Estado para 
titulares de cartórios. A solenidade 
foi conduzida pelo vice-presidente 
TJCE, desembargador Francisco 
Lincoln Araújo e Silva, no exercício 
da Presidência.
 Na ocasião, o corregedor-
geral da Justiça, desembargador 
Francisco Sales Neto, agradeceu 
a todos que contribuíram para 
a elaboração do Código. A 
apresentação do documento foi feita 
pelo desembargador Paulo Airton 
Albuquerque Filho. O Código consta 
no Provimento nº 8/2014, publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico do dia 
28 de novembro, e entra em vigor a 
partir de 2 de janeiro de 2015.

 O documento estabelece  
deveres e vedações dos notários, 
atendimento ao usuário, livros e 
pastas obrigatórios e lavratura dos 
atos notariais e registrais. Determina  
procedimentos relacionados ao 
registro civil de pessoas naturais, de 

indígenas, reconhecimento voluntário 
de paternidade socioafetiva, registro 
de união estável, casamento e óbito. 
Também disciplina sobre os titulares,  
escreventes e auxiliares dos cartórios 
e lavratura da escritura pública de 
declaração de união homoafetiva.
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Magistrados homenageados se destacaram nos últimos 12 meses

Novo Código foi apresentado durante solenidade

coRREgEdoRia gERal ENtREga MEdalha do MéRito 
JuRisdicioNal a JuíZEs coM MaioR PRodutiVidadE

tRiBuNal dE Justiça aPREsENta atualiZação do 
código dE NoRMas do sERViço NotaRial
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TJCE RECEBE SELO OuRO DO 
CNJ POR APRIMORAR SISTEMA  
DE INFORMAçãO 
 O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) foi premiado com 
o Selo Justiça em Números, na 
categoria Ouro, por aprimorar em 
2013 o sistema de estatística de 
informação do Judiciário cearense. 
A entrega da premiação ocorreu 
no dia 10 de novembro, durante o 
VIII Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, em Florianópolis (SC). 
A iniciativa é uma promoção do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). O objetivo é incentivar os 
tribunais no aperfeiçoamento da 
qualidade das informações enviadas 
ao Justiça em Números, que é o 
anuário estatístico produzido pelo 
CNJ. Os dados são referentes à 
movimentação processual, despesas 
e pessoal, entre outros, e servem 
para subsidiar os gestores de maneira 
eficaz na elaboração de políticas 
públicas.

COMARCAS CEARENSES SãO 
PREMIADAS POR  DESEMPENhO 
NA SEMANA DO JúRI
 Dezoito unidades judiciárias 
do Ceará receberam o Selo Bronze 
pelo desempenho na I Semana 
Nacional do Tribunal do Júri. As 
comarcas agraciadas foram Fortaleza 
(5 Varas), Aracoiaba, Baturité, 
Caucaia, Jaguaribe, Monsenhor 
Tabosa, Morada Nova, Paraipaba, 
Parambu, Pedra Branca, São 
Benedito, São Gonçalo, Sobral (1ª 
Vara) e Tauá (1ª Vara). O prêmio, 
concedido pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), foi entregue às 
unidades que conseguiram realizar, 
no mínimo, quatro sessões de 
julgamento de competência do 
júri durante a Semana, ocorrida no 
período de 17 a 21 de março deste 
ano. 

Notas Justiça do cEaRÁ REaliZa 6,7 Mil acoRdos 
duRaNtE  sEMaNa da coNciliação
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Dados foram divulgados pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira

O Poder Judiciário cearense 
promoveu 16.175 
audiências durante a 

Semana Nacional da Conciliação. 
Desse total, 6.741 resultaram em 
acordos, representando 41,68% de 
êxito. Os dados foram divulgados 
no dia 9 de dezembro pela 
desembargadora Maria Nailde 
Pinheiro Nogueira, supervisora do 
Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos 
(Nupemec) e coordenadora das 
atividades no Ceará.
 Na Capital, foram 
promovidas 4.302 audiências, com 
1.778 acordos. A unidade com 
melhor índice foi a 12ª Vara de 
Família do Fórum Clóvis Beviláqua, 
com 217 sessões e 198 consensos 
(91,24% de aproveitamento). Em 
seguida, vem o 10º Juizado Especial 
Cível e Criminal (JECC), localizado 
no Bairro de Fátima, com 169 
audiências e 128 acordos (75,74% 
de sucesso).
 No Interior, a proporção foi 
de 11.873 sessões e 4.963 acordos. 
O JECC da Comarca de Iguatu foi a 
unidade que teve o maior número de 
audiências, 554 realizadas e 355 de 
acordos (índice de 64,08%). A Vara 
única da Comarca de Jaguaribe 

promoveu 311 audiências, com 
66,24% de sucesso.
 Os trabalhos ocorreram 
entre os dias 14 e 28 de novembro 
e tiveram início em solenidade 
no Fórum Clóvis Beviláqua. 
A cerimônia foi aberta pelo 
desembargador Francisco Lincoln 
Araújo e Silva, vice-presidente 
do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE), representando o presidente, 
desembargador Luiz Gerado de 
Pontes Brígido.
 Também estiveram 
presentes os desembargadores Maria 
Nailde Pinheiro Nogueira, Francisco 
Sales Neto (corregedor-geral da 
Justiça), Mário Parente Teófilo Neto 
e Maria de Fátima de Melo Loureiro. 
Além dos juízes Carlos henrique 
Garcia de Oliveira, coordenador 
no Nupemec, Eli Gonçalves Júnior 
(representando o diretor do Fórum 
Clóvis Beviláqua, juiz Francisco 
Luciano Lima Rodrigues) e Natália 
Almino Gondim (coordenadora do 
Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos de Fortaleza). 
 A Semana Nacional da 
Conciliação é promovida anualmente 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), em parceria com tribunais de 
todo o País.
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O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) abriu, no dia 
17 de dezembro,  exposição 

sobre obras produzidas no biênio 
2013/2015 pelo Conselho Editorial.  
Na ocasião, também foi realizada a 
obliteração de selo personalizado 
alusivo aos 140 anos do Tribunal, 
promovida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafo, e o 
lançamento da segunda edição do 
fac-símile da obra “Dos Recursos 
em Primeiro Grau de Jurisdição”, de 
autoria do desembargador falecido 
Antônio Carlos Costa e Silva.
 A solenidade foi aberta pela 
desembargadora Sérgia Mendonça 
Miranda, presidente do Conselho 
Editorial do TJCE. Ela agradeceu 
ao apoio dado pelo presidente da 
Corte, desembargador Luiz Gerardo 
de Pontes Brígido. Segundo a 
magistrada, a editora “produziu 
muito para a comunidade jurídica 
do Ceará.” 
 A exposição das obras 
permaneceu no hall do 1º andar do 
Tribunal durante o mês de dezembro. 
Nesse período, os interessados 
puderam adquirir os exemplares.
 Em janeiro do próximo 
ano, o Conselho pretende fechar a 
gestão do biênio 2013-2015 com 
o lançamento da obra atualizada 

“Tratado do Processo de Execução”, 
também do desembargador falecido 
Antônio Carlos Costa e Silva, 
representado no evento pela presença 
de esposa e filhos.
 
SELO COMEMORATIVO
 Após a abertura da 
exposição, o presidente Gerardo 
Brígido foi convidado para realizar a 
obliteração do primeiro selo alusivo 
aos 140 anos do Tribunal de Justiça. 
uma réplica do carimbo utilizado 
na homenagem foi entregue 
pelo presidente regional adjunto 
do Correios, Willian Porto. Os 

desembargadores Francisco Lincoln 
Araújo e Silva, vice-presidente da 
Corte, e  Francisco Sales Neto, 
corregedor-geral do TJCE, também 
participaram das obliterações.
 Durante um mês, o selo 
comemorativo ficará disponível 
na agência central dos Correios, 
em Fortaleza. Após o período, ele 
irá fazer parte do acervo do museu 
nacional da empresa, em Brasília.
 Já a segunda edição do fac-
símile da obra “Dos Recursos em 
Primeiro Grau de Jurisdição”, de 
autoria do desembargador falecido 
Antônio Carlos Costa e Silva, foi 
apresentada pelo desembargador 
Carlos Alberto Mendes Fortes. O 
magistrado prestou homenagem ao 
colega com a apresentação também 
de breve biografia. No discurso, 
descreveu o desembargador como 
um homem de grande “humildade 
e senso de humor”. 
 Representando a família, 
o filho do magistrado, Francisco 
José Nepomuceno Costa e Silva, 
agradeceu as homenagens e disse 
que o pai foi um profissional de 
“vida pautada pela carreira que 
abraçou”.
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tJcE faZ oBlitERação do sElo coMEMoRatiVo aos 
140 aNos E aBRE EXPosição do coNsElho EditoRial

Presidente Gerardo Brígido foi convidado para realizar a obliteração do selo

Desembargador Francisco Lincoln Araújo, vice-presidente do TJCE, também participou da cerimônia
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A segunda edição do fac-símile 
da obra “Dos Recursos em 
Primeiro Grau de Jurisdição”, 

de autoria do desembargador falecido 
Antônio Carlos Costa e Silva, foi 
lançada no dia 17 de dezembro, durante 
a abertura da exposição  sobre trabalhos 
publicados pelo Tribunal de Justiça no 
biênio 2013/2015. 
 Estiveram presentes o chefe 
do Poder Judiciário, desembargador 
Luiz Gerardo Brígido, além de esposa 
e filhos de Antônio Carlos Costa e 
Silva. Na ocasião, o desembargador 
Carlos Alberto Mendes Fortes prestou 
homenagem ao colega fazendo 
breve relato biográfico. No discurso, 
descreveu o magistrado como um 
homem de grande “humildade e senso 
de humor”.
 No texto de apresentação da 
obra, o desembargador Gerardo Brígido  
ressaltou que “Antônio Carlos Costa e 
Silva dominava como poucos o processo 
civil. Objetivo no lecionar e claro no 
escrever, possuía o raríssimo dom de se 
fazer entender à primeira leitura, ainda 
quando versava os mais intricados 

aspectos da matéria”. Segundo o chefe 
do Poder Judiciário, com a reimpressão 
do fac-símile, “o Tribunal de Justiça 
reverencia a memória de um dos mais 
ilustres juristas que a terra alencarina 
deu ao Brasil”. 
 Representando a família, 
Francisco José Nepomuceno Costa 
e Silva, disse que o pai “teve a vida 
pautada pela intensa dedicação a tudo 
que abraçou. Ao longo da carreira, 
produziu máximas baseado no 
aprendizado e na experiência adquirida, 
uma delas se referia à tarefa de julgar: 'o 
direito é, acima de tudo, bom senso'”.

TRAJETÓRIA
 Nascido em 1927, Antônio 
Carlos Costa e Silva ingressou no 
jornalismo em 1945, ano em que 
conheceu sua esposa, Maria Neise. 
Concluiu o curso de Direito em 1951 
e se mudou para Limoeiro do Norte, 
onde exerceu a advocacia por um ano. 
Trabalhou no jornal O Estado e, em 
1954, foi nomeado assessor do secretário 
da Fazenda do Ceará. Ingressou na 
magistratura em 1955, atuando em 

diversas comarcas do Interior até 1968, 
quando foi transferido para Fortaleza. 
Nesse período também foi professor 
da universidade Federal do Ceará. Em 
1979 foi promovido a desembargador.
 Ao longo da carreira, produziu 
oito obras jurídicas, mas não conseguiu 
concluir a última. Entre os trabalhos está 
“A cobrança da Duplicata Adaptada ao 
Código de Processo Civil”, que chegou 
à terceira edição, publicada em 1986.
 “Não vejo o que sou. 
Simplesmente relato. Aquele que vê é 
o que conhece, e quem conhece, julga. 
Ninguém julga a si mesmo. Somos 
todos julgados pelos outros. Julgam-
nos por nossas ações e omissões; pelo 
que somos e pelo que não somos; pelas 
nossas palavras e pelos nossos silêncios”, 
disse uma vez Antônio Carlos Costa e 
Silva, ao analisar a própria biografia.
 Em janeiro do próximo ano, o 
Conselho Editorial do TJCE pretende 
fechar a gestão do biênio 2013-2015 
com o lançamento da obra atualizada 
“Tratado do Processo de Execução”, 
também do desembargador falecido 
Antônio Carlos Costa e Silva.

tRiBuNal laNça fac-síMilE dE oBRa E PREsta 
hoMENagEM ao dEs. aNtôNio caRlos costa E silVa 

A reimpressão do fac-símile reverencia a memória de um dos mais ilustres juristas 
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O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) e a Fundação 
Demócrito Rocha (FDR) 

entregaram o Prêmio Cidadania 
Judiciária para os 26 vencedores. 
Foram contemplados professores, 
estudantes e profissionais de veículos 
de comunicação.
 Para o presidente do TJCE, 
desembargador Luiz Gerardo de 
Pontes Brígido, a iniciativa permitiu 
levar às pessoas conhecimentos para 
que possam refletir sobre o papel 
do Judiciário. “Todo o material 
produzido se reverterá em benefício 
da conscientização do cidadão, 
para quem nós trabalhamos. A 
conscientização do que é o Poder 
Judiciário e para que serve, quando 
podem precisar e quando podem 
exigir resposta”.
 A presidente do Grupo de 
Comunicação O Povo, jornalista 

Luciana Dummar, disse que 
a parceria ajudou a qualificar 
o debate, mostrando “que a 
sociedade está disposta a aumentar 
seus conhecimentos para melhor 
participar da vida política e social 
do país”.

VENCEDORES
 Os trabalhos vencedores 
trataram sobre questões como 
cidadania, direitos sociais, 
transparência, acesso à Justiça e 
inclusão e responsabilidade social. 
O prêmio contemplou as categorias 
Imprensa (Mídia Comunitária 
e Internet), Academia (nível 
Superior) e Escola (Ensino Médio). 
Essas duas últimas divididas nas 
subcategorias professor e aluno.
 Todos receberam tablets, 
smartphones e e-readers. Além 
disso, terão os textos publicados 

na Revista Prêmio Cidadania 
Judiciária e no site da FDR. Os 
nomes dos ganhadores estão no site 
www.tjce.jus.br.

PARCERIA 
 O projeto Cidadania 
Judiciária teve ainda curso de ensino 
a distância, com fascículos encartados 
no jornal O Povo. O conteúdo das 
aulas foi disponibilizado em edição 
especial. O exemplar nº 1 foi entregue 
ao desembargador Fernando Luiz 
Ximenes Rocha, decano do TJCE, 
durante a solenidade de entrega do 
prêmio, no dia 3 de dezembro.

PRESENçAS 
 A cerimônia foi prestigiada 
por diversas autoridades, incluindo 
desembargadores e juízes, além de 
secretários, assessores e servidores do 
Judiciário.

autoRidadEs PaRticiPaM da solENidadE
 dE ENtREga do PRêMio cidadaNia JudiciÁRia

Jornalista Luciana Dummar; ex-governador Gonzaga Mota; corregedor-geral da Justiça, des. Francisco Sales Neto; procurador-geral do Estado, Fernando Oliveira; presidente do  
TJCE, des. Gerardo Brígido; vice-presidente do TJCE, des. Lincoln Araújo e Silva; presidente da Assembleia, dep. José Albuquerque; e prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio
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A história das 14 décadas 
do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) pode ser 

conferida em documentário, livro e 
exposição comemorativos à data. Os 
trabalhos são resultado da parceria 
com a Fundação Demócrito Rocha 
(FDR).
 O livro e o documentário 
foram lançados no dia 3 de dezembro, 
durante a entrega do Prêmio 
Cidadania Judiciária, no TJCE. 
O primeiro exemplar da obra foi 
entregue ao presidente do Tribunal, 
desembargador Luiz Gerardo de 
Pontes Brígido, pela jornalista 
Luciana Dummar, presidente do 
Grupo de Comunicação O Povo.
 O magistrado destacou o 
padrão visual, gráfico e de conteúdo 
do livro Com tiragem de 1.200 
exemplares, a publicação será 
distribuída para órgãos públicos, 
operadores do Direito e outras 
autoridades.

 A obra contempla 
documentos e curiosidades do 
acervo do Memorial do Judiciário, 
como entrevistas, artigos, perfis, 
depoimentos e galeria dos presidentes. 
Mostra também a história do TJCE, 
instalado em 3 de fevereiro de 1874.

EXPOSIçãO
 No mesmo dia, houve a 
abertura da exposição alusiva aos 140 
anos. A mostra está aberta ao público, 
no TJCE. Em janeiro, seguirá para o 
Fórum Clóvis Beviláqua e comarcas 
do Interior.

docuMENtÁRio, liVRo E EXPosição MostRaM 
os 140 aNos do tRiBuNal dE Justiça do cEaRÁ

Jornalista Luciana Dummar entrega primeiro exemplar ao desembargador Gerardo Brígido

A mostra  está aberta ao público no hall do 1º andar do TJCE 
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O novo Fórum de Boa 
Viagem (222 km de 
Fortaleza), entregue 

no dia 10 de novembro, possui 
estrutura funcional, com espaços 
mais adequados para atendimento 
ao público e funcionamento dos 
serviços judiciais. O Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) investiu 
R$ 2,4 milhões na construção do 
prédio, oferecendo mais conforto 
e segurança para magistrados, 
servidores e jurisdicionados.
 Denominado Fórum 
Desembargador Júlio Carlos 
de Miranda Bezerra, tem área 
construída de 1.043,21 m². Na 
parte interna, há estacionamento 
coberto com oito vagas privativas 
para magistrados e servidores. Na 
parte externa, são 14 vagas com 
lugar reservado para pessoas com 
necessidades especiais e bicicletário.

 A construção possui duas 
Varas, cada uma com espaço 
reservado para o diretor de secretaria 
e para o gabinete do juiz, além da 
sala de audiência. A estrutura conta 
também com salas destinadas ao 
Ministério Público, à Defensoria 
Pública e à Ordem dos Advogados 
do Brasil. A unidade possui ainda 
um salão do júri com capacidade 
para 70 pessoas.
 A instalações atendem aos 
padrões de acessibilidade e segurança 
encontrados nas novas unidades do 
Poder Judiciário. Foram instaladas 
rampas de acesso, piso podotátil 
para pessoas com deficiência visual 
e banheiro adaptado para quem tem 
mobilidade reduzida. No interior 
do prédio, foram instalados portal 
detector de metais, alarme contra 
incêndios, além de equipamentos 
de climatização. 

 Para garantir a segurança 
de quem frequenta o prédio, foi 
construído um espaço próprio para 
réus presos, onde eles aguardam até 
serem chamados para audiência ou 
julgamento no Tribunal do Júri 
Popular.
 A construção também conta 
com janelas amplas, para maior 
aproveitamento da luz natural, 
permitindo que poucas luminárias 
sejam acessas durante maior parte 
do dia, promovendo economia de 
energia.
 Segundo o diretor do 
Fórum, juiz José Valdecy Braga de 
Sousa, que responde pela 2ª Vara, 
“a estrutura oferece mais conforto 
para magistrados, servidores e 
demais usuários. Essa mudança vai 
propiciar maior rapidez e eficácia na 
prestação jurisdicional”.

tJcE iNVEstE EM acEssiBilidadE E sEguRaNça No 
NoVo fóRuM dE Boa ViagEM

Segundo o diretor do Fórum, a mudança vai propiciar maior rapidez e eficácia na prestação jurisdicional
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O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) entregou, 
em dezembro, as obras do 

novo Fórum da Comarca de Crateús, 
distante 354 km de Fortaleza, e 
finalizou a reforma e ampliação do 
Fórum da Comarca de horizonte (a 
40km da Capital). As novas instalações 
oferecem espaços mais adequados 
para atendimento à população e 
funcionamento dos serviços judiciais. 
Os trabalhos nos novos prédios terão 
início ainda neste mês.
 O Fórum de Crateús, que 
recebeu o nome Desembargador 
José Olavo de Rodrigues Frota, tem 
área construída de 1.366,18 m². 
Conta ainda com um anexo de 190 
m², que funcionará como arquivo, 
depósito de bens apreendidos e 
estacionamento para servidores, 
magistrados e jurisdicionados, com 
espaço reservado aos portadores 
de necessidades especiais. Todas as 

salas foram climatizadas e receberam 
mobiliários novos. Advogados, 
defensores públicos e promotores de 
Justiça ganharam salas reservadas.
 No local, funcionam três 
varas e um Juizado Especial Cível 
e Criminal (JECC). O Fórum está 
localizado na rua João Gomes de 
Freitas. A edificação custou R$ 
3.468.423,55, provenientes do 
Fundo Especial de Reaparelhamento 
e Modernização do Judiciário do 
Ceará (Fermoju).
 Até a construção do espaço, 
o Fórum da Comarca funcionava no 
mesmo local de uma agência bancária. 
Por esse motivo, a Presidência do 
TJCE decidiu pela construção, 
conforme solicitação do Conselho 
Nacional de Justiça.

hORIZONTE
 Já o Fórum da Comarca 
de horizonte passou por reforma 

e foi ampliado. Na obra, foram 
investidos R$ 689.040,04. Com 
a ampliação, foi possível melhorar 
todos os espaços da unidade, tais 
como secretaria, sala de audiência, 
gabinete do juiz, sala dos oficiais 
de justiça, defensoria e promotoria 
pública. Também foi disponibilizado 
novo local para depósito de bens 
apreendidos e arquivo geral, além de 
um estacionamento próprio com área 
coberta.
 O Fórum conta ainda com 
salão do Júri, com área construída de 
80m² e capacidade para 42 lugares. 
Além de mobiliários modernos, 
o espaço recebeu climatização e 
atende aos padrões de acessibilidade 
e segurança encontrados nas novas 
unidades do Poder Judiciário 
cearense.
 O prédio fica na Avenida 
Francisco Eudes Ximenes, S/N – 
Centro.

tRiBuNal dE Justiça ENtREga oBRas dos fóRuNs 
dE cRatEús E hoRiZoNtE 

Obras do novo Fórum de Crateús foram entregues em dezembro
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O presidente do Tribunal 
de Justiça do Ceará 
(TJCE), desembargador 

Luiz Gerardo de Pontes Brígido, 
foi agraciado com a Medalha 
Mérito Tamandaré, outorgada 
pela Marinha do Brasil, 
durante solenidade no dia 12 
de dezembro, na Base Naval de 
Natal, no Rio Grande do Norte 
(RN). A cerimônia, organizada 
pelo Comando do 3º Distrito 
Naval, abriu as festividades do 
Dia do Marinheiro, comemorado 
no dia 13 do mesmo mês.
 Durante o evento, foram 
prestadas honras ao almirante 
Joaquim Marques Lisboa, o 
Marquês de Tamandaré, patrono 
da Marinha. Na ocasião, houve 
o hasteamento do pavilhão, foi 
executado o toque de 

Comandante-em-Chefe e 
realizada a salva de 19 tiros. No 
encerramento, ocorreu o desfile 
da tropa.

 Estiveram presentes 
autoridades civis e militares, além 
de familiares dos agraciados e 
Amigos da Marinha. 

A Escola Superior da 
Magistratura do Ceará 
(Esmec) lançou o 10º e 

11º volumes da Revista Themis, 
referentes ao ano de 2012 e 2013, 
nos dias 14 de novembro e 11 
de dezembro, respectivamente. 
Participaram magistrados e 
servidores da Justiça estadual, além 
de profissionais e estudantes de 
Direito.
 Durante a cerimônia 
de lançamento do 10º volume, 
o diretor da instituição, 
desembargador haroldo Correia 
de Oliveira Máximo, destacou que, 
com a atualização da periodicidade 

da Themis, será possível pleitear a 
certificação Qualis, da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes). 
 A desembargadora Sérgia 
Maria Mendonça Miranda, 
presidente do Conselho Editorial 
do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE), ressaltou que a atualização 
é importante “para marcar a 
qualidade da revista em nível 
nacional e o reconhecimento no 
mundo jurídico brasileiro”. Ainda 
durante o evento, o escritor e 
professor Dimas Macedo, um 
dos articulistas da publicação, 
proferiu palestra sobre “Aspectos 

Processuais da Constituição”. 
 No dia 11 de dezembro, 
o desembargador Carlos Alberto 
Mendes Forte, membro do 
Conselho Editorial, conduziu 
o lançamento do volume 11 da 
Revista. Os peritos Ana Márcia 
Araújo Martins, Célio Rogério 
Nunes Almeida Filho e Tiago Samir 
Sousa Freire proferiram a palestra 
“Perícia em Arquivos de Áudio 
e Vídeo”. A última apresentação 
ficou a cargo da juíza Ijosiana 
Serpa, titular da 24ª unidade do 
Juizado Especial de Fortaleza, que 
falou sobre “A Conciliação no 
Juizado Especial Cível”.

A cerimônia ocorreu nesta sexta-feira, na Base Naval de Natal (RN)

PREsidENtE do tJcE é hoMENagEado coM a 
MEdalha MéRito taMaNdaRé 

MagistRados PaRticiPaM do laNçaMENto 
do 10º E 11º VoluMEs da REVista thEMis 
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fóRuM dE foRtalEZa REcEBE PRêMio 
PoR dEsEMPENho EM gEstão PúBlica

O juiz Luciano Rodrigues destacou o empenho e o compromisso da equipe de servidores e magistrados

O diretor do Fórum Clóvis 
Beviláqua, juiz Luciano 
Lima Rodrigues, recebeu 

o Prêmio Ceará Gestão Pública, 
no dia 8 de dezembro, durante 
solenidade no auditório do anexo 
2 da Assembleia Legislativa do 
Ceará. A premiação foi destinada 
à Diretoria do Fórum e às demais 
unidades administrativas que 
conquistaram a categoria ouro (1º 
lugar) no nível 250 pontos.
 Para o magistrado, a 
comenda é um marco na história 
do Fórum. Ele creditou o mérito ao 
presidente do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE), desembargador 
Luiz Gerardo de Pontes Brígido, 
que deu total apoio às iniciativas 
adotadas para a melhoria da gestão 
na Comarca de Fortaleza. 
 O juiz também destacou 
o empenho e o compromisso da 
equipe de servidores e magistrados. 
“Essa gestão se fez com métodos 
mais eficientes, otimizados, com 
redução de custos e, sobretudo, 
com a mentalização de que o nosso 
objetivo é servir ao cidadão”.
 O secretário de 
Planejamento e Gestão do 
Estado, Eduardo Diogo, ressaltou 
a importância da premiação e 

destacou o compromisso da atual 
administração com uma gestão 
pública mais eficiente. 
 Ao todo, 17 instituições 
foram agraciadas, sendo 14 na 
categoria 500 pontos e três na de 
250 pontos. O troféu de 2014 
foi entregue ao Comando da 10ª 
Região Militar. 
 Participaram da solenidade 
o assessor especial da Presidência 
do TJCE, Luis Eduardo de Meneses 
Lima; o comandante da 10ª 
Região Militar, general de divisão 
Marco Antônio Freire Gomes; o 
ex-governador Gonzaga Mota; 
e a diretora da Escola de Saúde 
Pública estadual, Lena Lobo Neiva, 
entre outras autoridades. Também 
compareceram os juízes Francisco 
Eduardo Fontenele Batista; José 
Maria dos Santos; Rosilene Ferreira 
Tabosa Facundo; Natália Almino 
Gondim; Ana Cristina Esmeraldo; 
Eli Gonçalves Júnior e Emilio de 
Medeiros Viana. 
 O prêmio é uma iniciativa 
do Governo do Estado. O objetivo 
é reconhecer organizações que 
evidenciaram melhoria gerencial 
rumo à inovação, redução de 
custos, qualidade dos serviços 
prestados e satisfação do cidadão.

ESMEC E TRE/CE ASSINAM 
CONVêNIO PARA OFERTAR 
CuRSOS  
 Os desembargadores haroldo 
Correia de Oliveira Máximo, diretor 
da  Escola Superior da Magistratura do 
Ceará (Esmec), Maria Iracema Martins 
do Vale, presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Ceará (TRE/
CE), e Francisco de Assis Filgueira 
Mendes, diretor da Escola Judicial 
Eleitoral (EJE), assinaram Termo de 
Cooperação Técnica no dia 18 de 
novembro. A iniciativa tem como 
objetivo a promoção de cursos e outras 
atividades pedagógicas de interesse da 
Justiça Eleitoral.
 O convênio prevê a 
realização conjunta de quatro cursos 
de aperfeiçoamento, com até 60 
participantes por turma. As capacitações 
serão destinadas a juízes, promotores 
eleitorais e servidores da Justiça 
Eleitoral, mediante inscrição gratuita. 
Também há previsão de oferta de cursos 
a distância (EaD). Todas as atividades 
serão realizadas nas instalações da 
Esmec, com turmas, datas e horários a 
serem definidos conjuntamente.

POLO DE APRENDIZAGEM DA 
ESMEC EM CRATEúS
 A Escola Superior da 
Magistratura do Estado do Ceará 
(Esmec) instituiu o Polo de 
Aprendizagem de Crateús (354 Km 
de Fortaleza). O objetivo é ampliar e 
democratizar o acesso de magistrados e 
servidores aos cursos promovidos pela 
escola. A medida consta na Portaria 
nº 53/2014, publicada no Diário da 
Justiça Eletrônico de 13 de novembro. 
É o quarto polo criado no Interior 
do Estado. Os outros três estão 
localizados nas Comarcas de Crato, 
Iguatu e Sobral. De acordo com o 
diretor da instituição, desembargador 
haroldo Correia de Oliveira Máximo, 
outros polos poderão ser instituídos, 
desde que a criação ocorra com a 
infraestrutura necessária, própria ou 
mediante convênio e parcerias.

Notas
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A Secretaria de Tecnologia da 
Informação do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) 

concluiu, em novembro deste ano, 
a implantação do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) em 41 Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais da 
Capital e do Interior do Estado, além 
de seis Turmas Recursais. O sistema 
tem como objetivo proporcionar 
agilidade na tramitação de processos, 
transparência e redução de custos para 
o Judiciário cearense.
 A última Comarca a receber o 
novo sistema foi Lavras da Mangabeira, 
conforme cronograma estabelecido na 
Portaria nº 1.730/2014. O projeto foi 
oficialmente encerrado em reunião 
ocorrida no dia 21 do mesmo mês, 
presidida pelo desembargador Mário 
Parente Teófilo Neto. 
 Estiveram à frente do 
projeto o secretário de Tecnologia da 
Informação, Francisco Moacir da Silva 
Medeiros Júnior, o gerente do projeto, 
Welkey Costa do Carmo, o chefe de 
Serviço de Organização e Métodos, 
Francisco Gomes da Silva Júnior, a 
gestora do sistema PJe, Mônica Maria 
de Oliveira Santiago e o servidor hertz 
Gomes Fernandes Vieira.

 Técnicos da Secretaria de 
Tecnologia da Informação do Tribunal 
capacitaram servidores para trabalhar 
com a ferramenta. Funcionários de 
instituições parceiras da Justiça, como 
o Ministério Público, Defensoria 
Pública e a Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional do Ceará também 
receberam o treinamento.
 A implantação do novo 
sistema está de acordo com a Resolução 
nº 185/2013, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), que instituiu o 
Processo Judicial Eletrônico como 
sistema informatizado no âmbito do 
Poder Judiciário. Também levou em 
conta a necessidade de uniformizar os 
procedimentos dos Juizados Especiais.

CAMPANhA
 O TJCE aderiu à campanha 
do CNJ para divulgação do Processo 
Judicial Eletrônico. O material foi 
desenvolvido para internet e redes 
sociais e tem como slogan “Melhor 
para você. Melhor para a Justiça. 
Melhor para o Brasil”. Composta de 
sete peças publicitárias, em forma de 
banners e cartazes, a campanha destaca 
benefícios e avanços do sistema nos 
órgãos da Justiça do país.

tJcE coNclui iMPlaNtação do PJE Nos 
JuiZados da caPital E do iNtERioR

Sistema objetiva proporcionar agilidade na tramitação de processos, transparência e redução de custos
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