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juízes substitutos serão 
nomeados em maio

Desembargador Ademar Mendes Bezerra 
se aposenta e recebe homenagens do 
Judiciário estadual  

Fórum Clóvis Beviláqua implanta projeto 
piloto para atualizar dados e reduzir taxa de 
congestionamento 
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 Os aprovados no concurso público para ingresso na magistratura do Ceará serão 
nomeados em maio, pela Presidência do Tribunal de Justiça. Os juízes substitutos serão titulares 
em grande parte das Comarcas do Interior, onde há carência de magistrados. Além de medidas 
emergenciais para resolver o problema, o Tribunal prepara novo edital para selecionar novos juízes.
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FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA

O projeto “Saneamento 
dos Dados dos Sistemas 
Processuais”, instituído 

pela Diretoria do Fórum Clóvis 
Beviláqua, começou a ser posto em 
prática.  Ainda em fase piloto, a força-
tarefa iniciou as atividades no dia 29 
de abril,   
 Durante cerca de 30 dias, 
os oito servidores selecionados para 
compor o Grupo de Trabalho, 
acompanhados por um funcionário 
de cada uma das Varas, vão revisar 
e atualizar os dados no Sistema de 
Automação da Justiça (SAJ). A 
finalidade é identificar processos 
que já tenham sido solucionados, 
mas ainda necessitem de algum 
procedimento para que sejam 
retirados definitivamente do SAJ.
 Para o diretor do Fórum, 
juiz Francisco Luciano Lima 
Rodrigues, a medida permitirá que 
a ferramenta virtual mostre retrato 
fidedigno das  Varas, servindo 
como fonte de dados confiável 
para a gestão das unidades. Além 
disso, visa melhorar os indicadores, 
ajudando no cumprimento das 
metas propostas pelo Planejamento 
Estratégico do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) e pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 

GRUPO DE TRABALHO
 Para compor o Grupo de 
Trabalho, a Diretoria do Fórum 
realizou seleção interna, na 
qual os servidores interessados 
participaram de curso de 
formação e foram submetidos 
à avaliação (prova escrita). Um 
dos participantes da equipe é o 
analista judiciário Daniel César 
de Azevedo Chagas. Ele elogiou 
a forma de seleção, baseada em 
critérios claros e objetivos. “É 
muito importante, porque é uma 
escolha que analisa o mérito. 
Além disso, como passamos por 
curso e fomos avaliados sobre 

esses conteúdos, já chegamos mais 
preparados para o trabalho”.
 O também analista 
judiciário Wagner Quaresma 
considera que essa é uma 
demonstração de que a Diretoria 
do Fórum está adotando nova 
forma de gestão. “Os servidores se 
sentem valorizados e motivados. 
Isso reflete na qualidade do 
trabalho”.
 Após o término das 
atividades nas Varas da Fazenda 
Pública, serão abertos novos 
processos seletivos para a formação 
das equipes que atuarão nas demais 
unidades judiciárias da Capital.

Equipe durante trabalho de atualização do SAJ
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diretoria inicia projeto para atualizar dados
e reduzir taxas de congestionamento

Diretor do Fórum faz abertura do curso de formação
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COMEMORAÇÃO

A 8ª Seção do 1º Grupamento 
de Bombeiros Militar realizou, 
no dia 27 de março, solenidade 

em comemoração ao 5º ano de 
instalação da unidade no Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE). O evento, 
organizado pela Assistência Militar, 
ocorreu no prédio da Corregedoria 
Geral da Justiça, em Fortaleza.
 Na ocasião, foram 
homenageados com a “Medalha 
Capacete Bombeiro Militar” os 
desembargadores Francisco Lincoln 
Araújo e Silva e Francisco Sales 
Neto, vice-presidente do TJCE e 
corregedor-geral da Justiça do Estado, 
respectivamente. O desembargador 

aposentado José Eduardo Machado de 
Almeida e o juiz aposentado Francisco 
Santamaria Mont'alverne Parente 
receberam a “Medalha Machadinha 
Bombeiro Militar”.
 O assessor especial da 
Presidência do TJCE, coronel 
da Reserva do Exército Brasileiro 
Antônio Carlos Pontes Barreto, foi 
agraciado com a “Medalha do Mérito 
Bombeiro Militar”. Também foram 
condecorados 40 militares, entre 
bombeiros e policiais.

RECONHECIMENTO
 O presidente do TJCE, 
desembargador Luiz Gerardo de 

Pontes Brígido, e o secretário 
executivo do Corpo de Bombeiros, 
coronel João Carlos Araújo Gurgel, 
fizeram a entrega das comendas. A 
homenagem foi um reconhecimento 
às autoridades civis e militares que 
contribuíram para o desempenho das 
atividades do Corpo de Bombeiros 
do Ceará na defesa do lema “Vidas 
Alheias e Riquezas a Salvar”.
 O desembargador Gerardo 
Brígido parabenizou os homenageados 
e destacou a importância da atuação 
do Grupamento. “Espero que a 
distinção recebida por todos os leve 
a um degrau a mais na carreira que 
escolheram”.

Corregedor-geral, Francisco Sales Neto, e o presidente do Tribunal, Gerardo Brígido Desembargadores José Eduardo Almeida e Gerardo Brígido

Também foram condecorados 40 militaresDes. Gerardo Brígido e Cel. Antônio Carlos Pontes Barreto

 Major BM Roberta Barbosa Monteiro e cel. João Carlos de Araújo Gurgel Homenagem comemorou o 5º ano de instalação do Grupamento
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grupamento de bombeiros homenageia 
magistrados e militares
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“justiça no cárcere” promove 431 atendimentos no ipps

A terceira edição do projeto 
“Ação Concentrada – Justiça 
no Cárcere” levou prestação 

jurisdicional ao Instituto Penal Paulo 
Sarasate (IPPS), em Aquiraz (Região 
Metropolitana de Fortaleza). Foram 
realizados 431 atendimentos, entre os 
dias 23 e 25 de abril.
 O número de benefícios 
concedidos totalizou 160 (ver 
abaixo). As demais audiências 
foram para a solicitação de exames 
e outros procedimentos relativos 
a processos judiciais. Os detentos 
também receberam atestado de pena 
a cumprir, conforme a Resolução nº 

113/2010 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).
 A juíza Luciana Teixeira 
de Souza, titular da 2ª Vara de 
Execução Penal de Fortaleza, explica 
que o objetivo é facilitar o acesso 
do preso à Justiça, possibilitando 
o reconhecimento de direitos, e 
contribuir para a ressocialização.
 O serviço foi promovido 
pelos juízes das Varas de Execução 
Penal, promotores de Justiça, 
defensores públicos e advogados. O 
evento contou com a colaboração 
da Vara de Penas Alternativas 
do Fórum Clóvis Beviláqua e do 

Grupo de Auxílio para Redução do 
Congestionamento de Processos 
Judiciais da Capital.

1ª e 2ª EDIÇÕES
 A primeira do projeto 
ocorreu de 4 a 6 de setembro de 2012, 
no Instituto Presídio Professor Olavo 
Oliveira I (IPPOO I), em Fortaleza. 
Foram realizados 118 atendimentos 
e concedidos 101 benefícios.
 A segunda, foi realizada de 
26 a 30 de novembro do ano passado, 
no IPPOO II, em Itaitinga (Região 
Metropolitana). O número de 
benefícios concedidos chegou a 285.

MUTIRÃO

 3ª EDIÇÃO

PROGRESSÕES PARA O REGIME SEMIABERTO                                                                                              89
PROGRESSÕES PARA O REGIME ABERTO                                                                                                       23
LIVRAMENTOS CONDICIONAL                                                                                                                         22
AUTORIZAÇÕES PARA TRABALHO EXTERNO*                                                                                             12
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO DA PENA                                                                6
OUTROS**                                                                                                                                                                 8

*Por meio do “Fábrica Escola” e da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso (Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado).

** Remissão, comutação e soma de pena, além de concessão de saída temporária

BENEFÍCIOS                    TOTAL

160

Juíza Luciana Teixeira durante audiência
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“justiça no cárcere” promove 431 atendimentos no ipps cartórios devem atender público em até 30 minutos
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Os cartórios cearenses devem 
prestar atendimento aos 
usuários no prazo máximo 

de 30 minutos. A determinação é do 
corregedor-geral da Justiça do Ceará, 
desembargador Francisco Sales Neto. 
O objetivo é evitar que o público 
fique esperando em longas filas ao 
buscar os serviços.
 O cartório disponibilizará, 
ao usuário, a hora da chegada e de 
atendimento. Para isso, a serventia 
extrajudicial está obrigada a afixar, em 
local visível, cartaz com informações 
do tempo máximo para atendimento.
Em caso de descumprimento, o 
responsável pelo cartório ficará 
sujeito a processo administrativo 
disciplinar. Caso o usuário constate 
algum problema, deve informar a 
irregularidade, fornecendo nome e 
endereço.
 As reclamações contra 
cartórios da Capital serão 
encaminhadas à Corregedoria Geral 
da Justiça. Já as denúncias referentes 
às serventias do Interior devem 
ser feitas à diretoria do fórum da 
respectiva comarca.
 
PROVIMENTOS 
 O corregedor-geral também 
assinou provimento que facilita a 
certidão de nascimento dos índios. 

De acordo com a medida, aqueles 
ainda não integrados à sociedade estão 
desobrigados de registrar nascimento 
em cartório. Nessas situações, o 
procedimento válido é o Registro 
Administrativo de Nascimento 
Indígena (Rani), que deve trazer 
informações sobre a origem indígena, 
etnia e aldeia.
 Os índios já cadastrados 
no Serviço de Registro Civil 
poderão solicitar, por via judicial, 
a retificação do documento e a 
inclusão dessas informações. A 
determinação também regulariza 
o registro tardio. Em caso de 
dúvida sobre a autenticidade das 
declarações, o registrador poderá 

exigir a presença de representante da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) 
e apresentação de certidão negativa 
de registro de nascimento.
 A Corregedoria também 
editou provimento sobre a lavratura 
da escritura de convivência de união 
estável entre pessoas do mesmo 
sexo. O objetivo é regulamentar atos 
que assegurem a validade e eficácia 
das novas formas de união. Após a 
lavratura, a conversão em casamento 
poderá, a qualquer momento, ser 
requerida ao oficial do Registro 
Civil das Pessoas Naturais. A medida 
levou em consideração a decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) que 
reconhece esse tipo de união estável.

Provimento sobre o assento de nascimento dos índios   

Desembargador Francisco Sales Neto está à frente da Corregedoria 
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A Presidência do Tribunal 
de Justiça do Ceará 
(TJCE) iniciará, em maio, 

a nomeação dos juízes substitutos 
para comarcas do Interior. Eles 
foram aprovados em concurso 
público, homologado pelo Órgão 
Especial no dia 18 de abril.
 Com a medida, grande 
parte das unidades judiciárias 
passará a contar com titular. Isso 
porque apenas 38 candidatos (três 
deles sub judice) conseguiram 
passar nas cinco fases da seleção.
 Como o déficit de juízes 
no Estado chega a 116 (109 no 
Interior), novo concurso já está 
sendo programado. Enquanto 
isso, o TJCE adota ações 
emergenciais para amenizar 
o problema, entre elas está a 
designação de magistrados para 
responder pelas comarcas sem 
titular.
 Ainda de acordo com a 
Presidência do TJCE, não existe 
solução rápida e fácil. Isso porque 
é impossível prever o número de 

aprovados. No recente concurso, 
por exemplo, mais de cinco mil 
pessoas se inscreveram. 

O CONCURSO 
 A seleção para ingresso 
na magistratura estadual, regido 
pelo Edital nº 1/2011, ofereceu 
25 vagas (5% para pessoas com 
deficiência) e formação de 
cadastro reserva. A seleção teve 
início em dezembro daquele ano 
seguiu a Resolução nº 75, do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ).
 O presidente da Comissão 
do Concurso, desembargador 
Antônio Abelardo Benevides 
Moraes, apresentou ao 
Órgão Especial relatório com 
informações relativas a todas as 
ações desenvolvidas na realização 
do certame. O documento enfatiza 
a transparência e a publicidade ao 
longo das etapas.
 O relatório demonstrou 
que os recursos dos candidatos 
contra resultados provisórios das 

provas escritas foram apreciados 
em sessões públicas, por meio de 
videoconferências.
 A Comissão foi composta 
também pelos desembargadores 
Francisco Suenon Bastos Mota 
e Carlos Alberto Mendes Forte 
(membros), Francisco Barbosa 
Filho e Vera Lúcia Correia Lima 
(suplentes). Os advogados José 
Júlio da Ponte Neto e Andrea 
Nogueira Sales Graças foram os 
representantes da Ordem dos 
Advogados do Brasil – seccional 
Ceará (OAB/CE). A organização 
ficou a cargo do Centro de Seleção 
e de Promoção de Eventos da 
Universidade de Brasília (Cespe/
UnB).

TITULARIDADE

tribunal de justiça nomeará juízes 
substitutos em maio

concurso de 2005

Concurso foi homologado na sessão do Órgão Especial de 18 de abril

 Outros cinco juízes 
substitutos, aprovados no concurso 
público realizado em 2005, serão 
nomeados. A situação deles estava 
sub judice. A seleção, regida pelo 
Edital nº 138, teve a homologação 
publicada em 17 de janeiro de 2006.
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VITALICIEDADE
 Após dois anos no 
exercício do cargo, os juízes 
substitutos são promovidos a 
juízes de Direito. Antes, passam 
por avaliação de desempenho 
para que tenham direito à 
vitaliciedade. Os magistrados 
também participam de Curso de 
Formação Inicial, ministrado pela 

Escola Superior da Magistratura 
do Ceará (Esmec).
  A capacitação é 
obrigatória, conforme dispõem 
a Constituição Federal e o 
Código de Divisão e Organização 
Judiciária do Ceará. Ao longo dos 
dois anos, os juízes são avaliados 
em itens como idoneidade 
moral, dignidade funcional, 

retidão de conduta, probidade, 
independência, assiduidade, 
qualidade do trabalho, eficiência 
das sentenças, atuação eficaz 
e serena, conhecimento 
prático e teórico, disciplina, 
senso de responsabilidade, 
discrição, produtividade e bom 
relacionamento, bem como 
adaptação ao cargo e às funções.
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Integrantes da Comissão do Concurso para juiz substituto

Curso de formação será realizado na Esmec
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desembargador ademar mendes bezerra 
se despede da justiça estadual

APOSENTADORIA

O desembargador Ademar 
Mendes Bezerra se 
despediu da magistratura 

estadual, após 39 anos de serviços 
prestados. O ato de aposentadoria 
(voluntária por tempo de 
contribuição) foi publicado em 
25 de abril, no Diário da Justiça 
Eletrônico.
 O magistrado recebeu, 
em 24 de abril, homenagens da 
2ª Câmara Cível, da qual era 
presidente. No dia seguinte, foi 
a vez das despedidas do Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE).
 O magistrado foi 
agraciado com uma placa de 
reconhecimento, entregue pelos 
desembargadores Fernando Luiz 
Ximenes Rocha e Maria Iracema 
Martins do Vale. O presidente 
do TJCE, desembargador Luiz 
Gerardo de Pontes Brígido, disse 
que Ademar Bezerra deixará “uma 
marca de competência e probidade 
no exercício da judicatura, a qual 
tanto ama”. 
 O homenageado agradeceu 

a todos pelas manifestações e 
destacou que se aposenta com o 
sentimento de dever cumprido. A 
vaga dele no TJCE será preenchida 
pelo critério de merecimento. Já o 
assento na 2ª Câmara Cível ficou 
com a desembargadora Maria 
Iraneide Moura Silva, removida 
da 8ª Câmara Cível, conforme 
decisão do Órgão Especial.
 Ademar Bezerra deixou 
também a Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral do Ceará 
(TRE/CE). O cargo passou a ser 
exercido pela desembargadora 
Maria Iracema Martins do Vale.

 Órgão Especial presta homenagem ao magistrado

HOMENAGEM DOS SERVIDORES DO 
MEMORIAL DO PODER JUDICIÁRIO 
Admirável
Desembargador,
Exemplar
Magistrado,
Abnegado
Retratista da História. 
Magistrados Cearenses no Império e na República,
Eterna fonte de saber, de sua pena aflorou.
Nascido, de fato, na Princesa do Norte
Declina solenemente gentílicos outros:
Emblemático é, pois,
Seu orgulho de ser Sobralense.

Bravo idealizador do Memorial do Judiciário Cearense
Eloquentemente o defendeu contra bárbaras investidas
Zelando pelo bem de nosso Patrimônio Histórico
Enquanto seu Coordenador, por quase uma década.
Resoluto, presidiu o Tribunal Regional Eleitoral
Rutilantemente, coroando profícua vida pública.
Acede quem tem razão: de Plutarco é varão!

Autor: João Franklin - Técnico Judiciário

 Última sessão do desembargador à frente da 2ª Câmara Cível
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maria gladys lima vieira compõe a 
7ª câmara cível

A desembargadora Maria Gladys 
Lima Vieira integra, desde 
26 de março, a 7ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE), conforme aprovação 
do Órgão Especial. A magistrada 
substituiu o desembargador Ernani 
Barreira Porto, aposentado em 
outubro de 2012.
 Maria Gladys Lima Vieira 
tomou posse como desembargadora 

na sessão do Pleno, ocorrida no dia 14 
de março. Em discurso, a magistrada 
defendeu mudança na postura dos 
aplicadores do Direito para fazer 
com que o acesso à Justiça chegue aos 
menos favorecidos.
 O desembargador Francisco 
José Martins Câmara, em nome 
dos demais integrantes do Pleno, 
fez saudação à Maria Gladys. Ele 
destacou a amizade e a honestidade 

da colega, “a única maneira de ter 
amigos é ser amigo”.
 A então juíza titular da 
3ª Vara de Sucessões do Fórum 
Clóvis Beviláqua foi eleita como 
desembargadora no dia 7 de março, 
na vaga deixada pela desembargadora 
Edite Bringel Olinda Alencar, 
aposentada em 30 de janeiro. O 
acesso ao 2º Grau se deu pelo critério 
de antiguidade.

TRIBUNAL
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 Magistrada faz juramento durante posse no TJCE

Desembargadora Maria Gladys durante sessão de julgamentos da  7ª Câmara Cível



Judiciário Notícias

tjce promove revisão do plano  
estratégico 2010/2014

projeto inédito oferece oportunidades de 
ressocialização e inclusão social

A Secretaria Especial de 
Planejamento e Gestão 
(Seplag) do Tribunal de 

Justiça do Ceará (TJCE) está 
promovendo a revisão do Plano 
Estratégico 2010/2014 do Judiciário 
estadual. O objetivo é alinhar as 
metas e os projetos às diretrizes 
da gestão 2013/2015. No início 
de cada administração, conforme 
determina a Resolução nº 02/2010 
do Tribunal Pleno, o Plano deve ser 
revisto.
 A revisão ocorrerá em 
cinco fases. A primeira, concluída, 
no dia 21 de março, consistiu 
na sensibilização e promoção de 
reuniões com membros do Judiciário 
cearense. A segunda etapa englobou 
a validação, pelo Comitê Estratégico, 

das metas para 2013 e 2014. A 
reunião ocorreu no dia 5 de abril.
 Atualmente, o Plano se 
encontra na fase de revisão do 
portfólio de projetos. Em seguida, 

a proposta será submetida ao Órgão 
Especial do TJCE para aprovação. A 
última etapa envolve a divulgação do 
Plano revisado. A previsão é concluir 
os trabalhos até maio deste ano.

O projeto “Fábrica Escola”, 
considerado inédito no 
Nordeste, foi inaugurado 

no dia 3 de abril, na avenida Dom 
Manuel, no Centro de Fortaleza. A 
iniciativa, resultado da parceria entre 
instituições públicas e privadas, é 
uma oportunidade de ressocialização 
e inclusão social para os 30 detentos 
e egressos do sistema prisional 
selecionados para a primeira fase do 
programa.
 Além disso, os familiares 
também participam, totalizando 
cerca de 300 pessoas beneficiadas. 
A primeira etapa terá 18 meses de 
duração. No local, eles estudam, 
trabalham e recebem assistência 
psicossocial, espiritual, médica e 
odontológica.
 De acordo com a juíza 
Luciana Teixeira de Souza, titular 
da 2ª Vara de Execução Penal de 
Fortaleza e uma das idealizadoras 

do projeto, o objetivo é reconstruir 
os valores para que os reeducandos 
reconheçam os erros que cometeram 
e entendam as consequências dos 
atos.
 O “Fábrica Escola” foi 
idealizado pela 2ª e 3ª Varas de 
Execução Penal da Capital, Vara 

de Penas Alternativas de Fortaleza, 
Defensoria Pública, Ministério 
Público, Universidade Estadual do 
Ceará (Uece), Associação Cearense 
de Magistrados (ACM), Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
Fundação Deusmar Queirós e outros 
voluntários da iniciativa privada.
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Seplag apresenta etapas da revisão a gestores

O objetivo é proporcionar aos participantes a reconstrução de valores 

ALCANCE DE METAS

VARAS DE EXECUÇÃO PENAL
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justiça estadual 
presta homenagem ao 

comandante da 10ª região 
militar

 A administração do 
Judiciário cearense homenageou o 
comandante da 10ª Região Militar 
do Exército Brasileiro, general de 
Divisão Geraldo Gomes de Mattos 
Filho. No dia 9 de abril, ele recebeu 
placa de reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido à frente da 
instituição, a qual deixará em 3 de 
maio para assumir, em Brasília, o 
cargo de subcomandante logístico do 
Exército. A placa foi entregue pelo 
presidente do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE), desembargador Luiz 
Gerardo de Pontes Brígido. Houve 
também almoço  com a presença 
do vice-presidente do Tribunal, 
desembargador Francisco Lincoln 
Araújo e Silva; do corregedor-geral 
da Justiça do Estado, desembargador 
Francisco Sales Neto; do assessor 
especial da Presidência do TJCE, 
Antônio Carlos Pontes Barreto, e 
de assessores e secretários da Justiça, 
além de outros representantes da 10ª 
Região Militar.

comarca de fortaleza 
seleciona 200 agentes de 
proteção voluntários

 A Comarca de Fortaleza 
está selecionado 200 agentes de 
proteção voluntários da infância e 
da juventude. Eles terão a função 
de auxiliar na fiscalização de locais 
públicos com risco de consumo de 
álcool por crianças e adolescentes, 
além de eventos impróprios para 

menores de idade. Outra atribuição é
referente às autorizações de viagens 
nacionais, concedidas no Aeroporto e 
na Rodoviária da Capital. O processo 
de seleção está a cargo da Comissão 
Examinadora, formada por integrantes 
do Judiciário, Ministério Público, 
Escola Superior da Magistratura e 
Defensoria Pública. Os candidatos 
farão prova escrita, agendada para o dia 
30 de abril. Os aprovados frequentarão 
curso de formação, com carga horária 
de 8 h/a, no dia 8 de maio.

exposição no tjce conta 
a “trajetória da mulher 

magistrada”

 A “Trajetória da Mulher 
Magistrada” foi tema de exposição no 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), 
entre 8 e 13 de março. O evento, 
comemorativo ao Dia Internacional 
da Mulher, também fez homenagem 
in memoriam à desembargadora 
cearense Auri Moura Costa, primeira 
magistrada brasileira. A exposição 
mostrou a história de 11 mulheres 
que deram grande contribuição à 
Justiça brasileira. A iniciativa foi do 
TJCE, em parceria com a Secretaria 
de Assuntos da Mulher Magistrada, 
da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB). Teve apoio da 
Coordenadoria Estadual da Mulher 
em Situação de Violência Doméstica 
e Familiar.

justiça atenderá no 
aeroporto de fortaleza

na copa das confederações 
de 2013

 O Juizado do Aeroporto 
atuará antes, durante e até seis 
dias depois do fim da Copa das 
Confederações de 2013. O evento 

será realizado de 15 a 30 de junho, 
mas o serviço da Justiça estadual 
funcionará ininterruptamente entre 9 
de junho e 6 de julho, no Aeroporto 
Internacional Pinto Martins, em 
Fortaleza. Os juízes plantonistas se 
revezarão em quatro turnos diários, 
de seis horas cada. A estrutura foi 
planejada pela Coordenação Estadual 
do Sistema dos Juizados Especiais. A 
Capital cearense receberá três jogos do 
torneio internacional de futebol.

tribunal sedia reunião 
do grupo de trabalho 

sobre detenção 
arbitrária da onu

 O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) recebeu o Grupo de 
Trabalho sobre Detenção Arbitrária 
das Nações Unidas (GTDA). 
A reunião ocorreu no dia 20 de 
março, com a participação dos 
juízes Luciana Teixeira de Souza e 
Cézar Belmino Barbosa Evangelista, 
titulares da 2ª e 3ª Varas de Execução 
Penal de Fortaleza, respectivamente. 
 O objetivo do encontro 
foi conhecer a situação dos presos 
no Ceará. A equipe do GTDA 
foi nomeada pelo Conselho de 
Direitos Humanos da Organização 
das Nações Unidas (ONU). 
Os especialistas consideram 
“arbitrária” toda forma de prisão 
que não esteja de acordo com os 
princípios da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. Também 
participaram do encontro no 
TJCE, representantes do Ministério 
Público do Ceará, Defensoria 
Pública do Estado, Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência 
da República e do Ministérios das 
Relações Exteriores.
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desembargadores maria iracema martins e
abelardo benevides assumem tre do ceará

A desembargadora Maria 
Iracema Martins do Vale, do 
Tribunal de Justiça do Ceará 

(TJCE), assumiu, no dia 26 de abril, 
a Presidência do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado (TRE/CE). Já o 
desembargador Antônio Abelardo 
Benevides Moraes foi empossado 
como vice-presidente e corregedor 
regional eleitoral.
 As mudanças ocorreram 
com aposentadoria (em 25 de abril) 
do desembargador Ademar Mendes 
Bezerra, então presidente do TRE. A 
desembargadora Maria Iracema, que 
exercia o cargo de vice e corregedora, 
foi reconduzida como membro efetivo 

da Corte Eleitoral no dia 19 de abril, 
pelo Pleno do TJCE.
 Na mesma sessão, o 
desembargador Abelardo Benevides 
passou de substituto a efetivo. O 
desembargador Francisco de Assis 
Filgueira Mendes foi reconduzido 
como membro substituto. Já a 
desembargadora Maria Nailde 
Pinheiro Nogueira teve o nome 
aprovado como membro substituto.
 Em junho deste ano, haverá 
eleição para a gestão 2013/2015 do 
TRE. Até lá, a desembargadora Maria 
Iracema ocupará, interinamente, o 
cargo de presidente da Corte Eleitoral. 

JUSTIÇA ELEITORAL

Magistrados ocuparão os cargos interinamente até junho deste ano     

Pleno do TJCE aprovou a indicação dos magistrados para o TRE    


