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Justiça cearense organiza ampla estrutura
para a Semana Nacional da Conciliação

Ministro Gilmar Mendes

assina, durante evento no

TJCE, convênios para

inserção de ex-detentos

na sociedade.
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Exames gratuitos de DNA

aceleram processos de

investigação de

paternidade no Fórum

Clóvis Beviláqua.

Pág. 2

TJCE faz lançamento do

Projeto “Justiça em

Movimento” para agilizar

controle digital dos

processos.

Pág. 2

O Judiciário cearense está mobilizado para a Semana Nacional de Conciliação
promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No Escritório de Prática Jurídica da
Universidade de Fortaleza (Unifor) estão sendo instaladas 120 cabines para realização de

sessões conciliatórias a cada 20 minutos das 8h às 17h Somente em Fortaleza devem
acontecer cerca de 10 mil audiências, segundo a desembargadora Nailde Pinheiro
Nogueira, gestora da Meta 2 no âmbito de 1º Grau, da Comarca de Fortaleza.
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Autoridades do judiciário discutiram estratégias para a Semana Nacional de Conciliação
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TJ lança Projeto para facilitar
controle digital dos processos

Tribunal de Justiça do

Estado do Ceará (TJCE)

deu mais um passo rumo à

virtualização do Judiciário

no Estado. No último dia 5 de agosto,

foi lançado o Projeto “Justiça em

Movimento”, em solenidade realizada

no Palácio da Justiça, acompanhada

por juízes de todo o Estado, através de

videoconferência.

O projeto vai permitir que os

magistrados conheçam, com exatidão,

quantos processos tramitam em suas

respectivas unidades judiciárias, bem

como a natureza dessas ações e a fase

processual em que se encontram.

Outra vantagem será a

eliminação de distorções entre a

quantidade física de processos e os

dados cadastrados no Sistema de

Controle Processual (Sproc) do TJCE.

Além disso, a ferramenta

a u x i l i a r á o s m a g i s t r a d o s n o

cumprimento da Meta 2 do Conselho

Nacional de Justiça (CNJ), que

determinou o julgamento, até 31 de

dezembro deste ano, de todos os

processos que entraram em tramitação

no País até 2005.

Os magistrados ganharam um

prazo de 30 dias para atualização das

informações no Sproc. No mês de

agosto, várias unidades judiciárias do

Estado reorganizaram o expediente

judiciário, a fim de obedecer a essa data

limite.

A virtualização da Justiça no

Ceará é uma das principais metas da

gestão do desembargador Ernani

Barreira, que solicitou a colaboração

de todos os juízes. “Vamos construir a

Justiça na qual um processo não vai

demorar mais do que um ano e seis

meses para ser julgado. O Ceará vai ser

a Justiça paradigmática na América

Latina”, convocou.

O

Desembargador Ernani Barreira explica o Projeto “Justiça em Movimento”
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JUSTIÇA EM MOVIMENTO

U m a b e l a e c r i a t i v a

homenagem marcou a comemoração

do Dia dos Pais no TJCE. Pais e filhos

foram presenteados com a 1ª

Exposição de Automóveis Antigos no

TJCE, que reuniu 15 carros históricos

do Museu do Automóvel do Ceará.

A trilha sonora que animou o

evento, composta por clássicos da

música internacional como Frank

Sinatra e Lionel Richie, e a apresentação

de Giovane e sua banda também se

ajustaram perfeitamente ao clima de

resgate da memória.

Os servidores do TJCE

aproveitaram para fotografar todos os

carros. O diretor da Divisão de

Manutenção da Capital do TJCE, Mário

Eloy da Costa, também papai, achou a

iniciativa excelente. “Tem tudo a ver.

Todo homem é apaixonado por carro”.

Carros antigos e música em comemoração ao Dia dos Pais

O Fórum Clóvis Beviláqua, em

parceria com o Tribunal de Justiça do

Estado do Ceará (TJCE), promoveu,

entre os dias 3 e 6 de agosto, a segunda

edição da Campanha "Diga sim ao seu
filho", que teve à frente o juiz titular da
2ª Vara de Família, Francisco Bezerra
Cavalcante. A iniciativa teve como
objetivo reduzir os conflitos familiares,
facilitando a realização de exames de
DNA para a comprovação ou não da
paternidade questionada.

Nos quatro dias da campanha
foram realizados 152 exames de
reconhecimentos espontâneos de
paternidade, sendo que 67 deles sequer
possuíam processo instaurado. De
acordo com o juiz Francisco Bezerra,
essa edição do projeto foi além das
expectativas da Vara, em virtude do
número de exames realizados ter
superado os 65% dos processos
agendados.

A campanha contou, pela
primeira vez, com a parceria do
Laboratório Central da Saúde Pública
do Ceará (Lacen) , real izando,
gratuitamente, os exames de material
genético. Para o coordenador do setor
da Paternidade do Lacen, Danúbio
Andrade, a parceria foi importante
porque contribuiu para diminuir as filas
de espera. O coordenador comentou
que 82 famílias foram beneficiadas.

Exames de DNA
gratuitos agilizam
processos

2ª VARA DE FAMÍLIA



03Judiciário Notícias

Até o próximo dia 2 de
outubro, o Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará (TJCE) realizará o
recadastramento de servidores ativos,
estagiários e prestadores de serviço
terceirizados. O servidor que não se
recadastrar terá o pagamento de sua
remuneração bloqueado. Deverão se
recadastrar os servidores municipais,

estaduais e federais cedidos ao Poder
Judiciário e os ocupantes de cargos
comissionados sem vínculos com
órgãos e entidades do Serviço Público.

O objetivo da medida é atualizar os
dados pessoais e funcionais dos
servidores. O recadastramento foi
instituído pela Portaria nº 801/2009,
assinada pelo presidente do TJCE,

desembargador Ernani Barreira
Porto, e publicada no Diário da
Justiça nº 139, de 29 de julho de 2009.
Os servidores que estiverem em
férias, licenciados ou afastados por
qualquer motivo, terão o prazo de
cinco dias úteis, após o retorno às
atividades, para regularizar sua
situação.

TJCE faz recadastramento de servidores

D e p a r t a m e n t o d e
Engenharia do Tribunal de
Justiça do Ceará (TJCE)

está concluindo a instalação de oito
g a b i n e t e s n o C e n t r o d e
Documentação e Informática, ao lado
d o T J C E , p a r a a c o m o d a r ,
provisoriamente, os desembargadores
que serão nomeados ainda este ano
pe lo pres iden te do Tr ibuna l ,
desembargador Ernani Barreira Porto,
após a escolha do Pleno.

A previsão é de que os
gabinetes estejam concluídos até
meados de outubro deste ano,
segundo informação do secretário de
administração, Eliardo Rodrigues.

Ainda de acordo com o
secretário, a partir de 2010, esses
g a b i n e t e s s e r ã o t r a n s f e r i d o s
definitivamente para o 3º pavimento
do Tribunal, onde serão construídos

um total de 43 novos gabinetes para
a c o m o d a r t o d o s o s
desembargadores do Judiciár io
cearense. Cada gabinete terá área de
70m2.

A medida faz par te do
P r o j e t o d e M o d e r n i z a ç ã o e
Expansão do Judiciário cearense que
prevê a criação de 16 vagas para o

cargo de Desembargador, dos quais
oito serão preenchidas ainda em 2009
e as demais em 2010. Além disso,
também está previsto a criação de
105 cargos de Juiz de Direito. O
P r o j e t o t e m c o m o o b j e t i v o
aperfeiçoar e otimizar a estrutura e o
funcionamento da Justiça, tanto em
nível de 1º como de 2º Grau.

Gabinetes dos novos desembargadores
serão concluídos em outubro

Ceará tem uma nova
organização judiciária. O
número de entrâncias foi

reduzido de quatro para três, agora
classificadas em entrância final,
intermediária e inicial. A entrância
especial, referente à Comarca de
Fortaleza, foi extinta. A medida foi
possível com a publicação da Lei nº
14.407, de 15 de julho de 2009, que
altera o Código de Divisão e

Organização Judiciária do Estado.

Na classificação inicial há
100 comarcas. Na entrância final
es tão For ta leza , Maracanaú ,
Caucaia, Juazeiro do Norte e Sobral.
Quarenta e quatro comarcas estão
classificadas como intermediárias e
35 mun ic íp ios t em comarcas
vinculadas, diretamente ligadas a
áreas de entrânc ia in ic ia l ou
intermediária.

A Lei nº 14.407, resultado do
Projeto de Reestr uturação do
Judic iár io, cr iou 16 vagas de
Desembargador, 105 cargos de Juiz de
Direito e aumentou o número de Varas
em 23 comarcas. Somente na Capital,
40 novas Varas serão criadas. As novas
unidades judiciárias serão instaladas
em 2010. Também foi definida a
construção de três novos fóruns em
Várzea Alegre, Crateús e Ubajara.

Comarcas já tem nova organização judiciária

O

MODERNIZAÇÃO
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Ministro Gilmar Mendes assina convênio
para beneficiar familiares de detentos

presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do
Conselho Nacional de Justiça

(CNJ), ministro Gilmar Mendes,
cumpriu intensa agenda de atividades
no Ceará no último dia 25 de agosto.
Dois importantes convênios para
facilitar a reinserção de egressos do
sistema prisional foram assinados no
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
(TJCE).

N o s c o m p r o m i s s o s
programados, o ministro Gilmar
Mendes foi acompanhado pelo
presidente do TJCE, desembargador
Ernani Barreira Porto, e pelo presidente
do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
ministro Cesar Asfor Rocha.

O primeiro convênio assinado
teve também a participação do ministro
da Previdência Social, José Pimentel,
tratando-se de um Acordo de
C o o p e r a ç ã o T é c n i c a e n t r e a

Previdência e o CNJ. O objetivo é criar
uma política permanente de assistência
aos detentos e seus familiares,
sobretudo para facilitar a concessão de
benefícios como o auxílio-reclusão à
família do preso. A parceria valerá para
todo o Brasil.

O segundo convênio formalizou
uma parceria entre TJCE, Governo do
Estado, Prefeitura de Fortaleza, Justiça
Federal, Ministério Público Federal e
Defensoria Pública da União. A
proposta é criar grupos de trabalho
visando o desenvolvimento de
programas específicos de proteção
social, qualificação profissional e
inserção dos egressos do sistema
prisional no mercado de trabalho.

Além de assinar os convênios,
Gilmar Mendes visitou as instalações do
Mutirão Carcerário, no Fórum Clóvis
Beviláqua, em cerimônia que marcou
um ano de lançamento do Mutirão

Carcerário no Brasil. O ministro
destacou os esforços da Justiça cearense
em aderir ao mutirão e elogiou os
resultados já alcançados no Estado.

O presidente do TJCE,
desembargador Ernani Barreira Porto,
falou do empenho do Ceará em
participar do Mutirão Carcerário.
“Escancaramos os nossos corações e a
nossa verdade. Procuramos estabelecer
uma radiografia das Varas de Execuções
Criminais. Estamos empenhados em
cumprir as metas do CNJ”, garantiu.

Por fim, Mendes participou de
encontro com juízes federais e
estaduais, no TJCE. Na ocasião, os
magistrados puderam conferir os
projetos em desenvolvimento pelo CNJ
em âmbito nacional. Um dos temas
discutidos foi a Meta 2, que estabelece
medidas para o julgamento, ainda este
ano, de processos judiciais distribuídos
até 31 de dezembro de 2005.

O
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O ministro da Previdência Social, José Pimentel, e os presidentes do STJ, ministro Cesar Asfor; do STF, ministro Gilmar Mendes, e do TJCE, desembargador Ernani Barreira

REINSERÇÃO SOCIAL



Mutirão Carcerário no
Ceará promoveu inovações
que levaram o juiz federal

Marcelo Lobão, coordenador do
projeto, a afirmar: "O que fica é uma
nova visão, mais prática e célere, sobre a
situação do público carcerário, pela
Justiça". Instalado no dia 13 de julho,
através de parceria do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará (TJCE) com
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o
mutirão tem dado celeridade à
avaliação processual e reavaliado a
situação de todos os presos, provisórios
e condenados, do Estado.

O trabalho já resultou na
avaliação de milhares de processos,
sendo concedidas mais de 800
liberações para quem possuía direito
constitucional à progressão de regime
ou de libertação.

O projeto do Judiciário
mobilizou diversos órgãos e instituições
para desenvolverem, dentro da
legalidade, um trabalho de recuperação
e reintegração dos detentos e de suas
famílias.

Contando desde o início com o
apoio da Defensoria Pública estadual e
do Ministério Público do Estado, o
mutirão ganhou também a adesão do
Governo do Estado, da Prefeitura
Municipal de Fortaleza, da Defensoria
Pública da União, e dos ministérios
Público Federal e da Previdência Social.

"O mutirão deixa para o
Judiciário cearense um legado de
i n o v a ç õ e s e i n t e g r a ç ã o
interinstitucional em torno de uma
problemática das mais sérias para a
sociedade que é a segurança pública",
disse o juiz Marcelo Lobão, ao
enumerar as ações desenvolvidas no
projeto, como visitas a diversos
presídios, palestras e cursos para
familiares de presos e programas de

Mutirão Carcerário é modelo nacional

05

O juiz Marcelo Lobão
explicou que a idéia do mutirão surgiu
quando a mídia mostrou, em
novembro de 2007, o caso da
adolescente presa com um grupo de
20 homens na cidade de Abaetetuba,
no Pará, que contou ter sofrido abuso
sexual no cárcere.

Segundo o juiz, depois da
exibição da matéria, uma comissão da
Organização das Nações Unidas
(ONU) se reuniu com o presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF),
ministro Gilmar Mendes.

Q u e s t i o n a d o s o b r e o
tratamento que o Judiciário estava

dando aos processos dos detentos no
Brasil, o ministro, sem resposta, teve a
idéia: “Vamos fazer um mutirão
carcerário para reavaliar a situação
processual de cada um dos detentos”.

Depois do ocorrido, conta o
juiz, o CNJ retornará ao Pará, em
setembro, para implementar o
mutirão depois de experiências bem
sucedidas em vários outros estados.

Está previsto para setembro
o início da análise processual do
mutirão no Interior. Logo no dia 1º, o
trabalho acontece em Juazeiro do
Norte e no Crato, depois Iguatu,
Sobral e Crateús.

transferência de renda e convênios para
requalificação profissional dos detentos.

Além disso, estão sendo
oferecidos cursos de capacitação para os
servidores do Judiciário referente ao
cálculo para a liquidação penal. Esta
qualificação facilitará a prestação
jurisdicional depois que o mutirão se
encerrar. Outra ação positiva desse
trabalho foi a realização de um raio x da

situação da Vara de Execuções
Criminais (VEC) do Fórum Clóvis
Beviláqua.

O mutirão ainda deve se
estender até o final deste mês, quando os
juízes, promotores e defensores
públicos irão às comarcas do Interior do
Estado realizar o mesmo trabalho que
está sendo feito na Capital, que é a
reavaliação da situação de cada detento.

Uma boa idéia para o País

O

Judiciário Notícias
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O juiz federal Marcelo Lobão em visita a uma das unidades prisionais de Fortaleza

INOVAÇÕES



D e s e m b a r g a d o r H a r o l d o
Rodrigues assume vaga no STJ

TJ faz doação à instituição que

cuida de deficientes auditivos

Turmas Recursais do Fórum Dolor

Barreira cumprem Meta 2 do CNJ

Pleno homologa concurso público

do TJCE

Poder Judiciário incentiva qualidade

de vida dos servidores

O desembargador Francisco
Haroldo Rodrigues de Albuquerque
integra temporariamente, desde o dia 3
de agosto, o colegiado de julgadores do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). O
magistrado foi convocado pela Corte
Especial para compor a Terceira Seção e
a Sexta Turma do STJ, especializada em
Direito Penal. Haroldo Rodrigues
ocupa a vaga aberta em decorrência da
aposentadoria do ministro Paulo
Galloti.

Para substituí-lo, o Pleno do
TJCE aprovou a indicação do juiz
Wilton Machado Carneiro, titular da 2ª
Vara de Execuções Fiscais e de Crimes
Contra a Ordem Tributária. No TJCE,
Haroldo Albuquerque presidia a 1ª
Câmara Criminal e as Câmaras
Criminais Reunidas do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará (TJCE)

A Associação dos Pais e
Amigos do Deficiente Auditivo
(Apada) recebeu do Tribunal de Justiça
do Ceará (TJCE), no dia 18 de agosto,
15 microcomputadores com mouse, 15
teclados e 15 monitores. A organização

sem fins lucrativos possui núcleos em
vários estados do Brasil e tem como
objetivo incluir o surdo na sociedade.

Os equipamentos foram
entregues à presidente da Associação,
Ângela Sá, que destacou a iniciativa do
Tribunal. Ela explicou que o material
terá grande utilidade, pois serão
destinados à capacitação profissional
dos alunos da Apada, além de outros
serviços. O material doado pelo TJCE
não estava sendo utilizado porque havia
sido substituído, no ano passado, por
equipamentos mais modernos. No
entanto, todos os microcomputadores
estão em perfeito estado e em totais
condições de uso.

A 2ª e a 6ª turma recursais do
Fórum Dolor Barreira anunciaram o
cumprimento da Meta 2 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) no último
mês de agosto. Na 2ª turma, a notícia foi
dada pela juíza Sérgia Maria Mendonça
Miranda, presidente da unidade
judiciária. Na 6ª turma, o juiz Francisco
Luciano Lima Rodrigues, presidente da
turma, solicitou apenas a revisão do
acervo processual para confirmar o
cumprimento da meta.

A Meta 2 do CNJ determina o
julgamento de todos os processos que
deram entrada na Justiça até dezembro
de 2005. O prazo para que isso seja feito
vence em 31 de dezembro de 2009.

O concurso público realizado
pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Cea rá (TJCE) , em 2008 , fo i
homologado na sessão do dia 13 de
agosto pelo Tribunal Pleno. A
convocação dos aprovados está em
curso após ter sido publicada a
homologação no Diário da Justiça. Será
respeitado o prazo de validade do
concurso, que é de dois anos podendo
ser prorrogado por igual período.

O edital do concurso foi
lançado no dia 31 de julho de 2008 e
ofereceu 200 vagas, distribuídas entre os
cargos de oficial de Justiça, analista
judiciário e técnico judiciário. A
organização do processo seletivo ficou
a cargo do Centro de Seleção e
Promoção de Eventos da Universidade
de Brasília (Cespe/UnB).

C o m o o b j e t i v o d e
proporcionar atividades que ofereçam
bem estar aos colaboradores do
Judiciário, a Diretoria do Fórum Clóvis
Beviláqua e a Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará (TJCE),
através da Assistência Militar e da 8ª
Seção de Bombeiros, lançou no mês de
agosto o Projeto “Saúde Bombeiros e
Sociedade – PSBS”.

As atividades do programa são
destinadas aos colaboradores da
Comarca de Fortaleza e comunidade
vizinha. A programação funciona todas
as segundas e sextas-feiras, no horário

Notas
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Desembargador Haroldo Rodrigues Juiz convocado Wilton Machado Carneiro

F
o
to

: 
Ir

a
ilt

o
n
 M

e
n
e
z
e
s

F
o
to

: 
S

T
J



07Judiciário Notícias

de 17h às 18 horas. Para participar do
projeto basta comparecer à entrada
alternativa do prédio do Fórum, onde
acontecem as atividades.

Dar transparência às ações do
Poder Judiciário é uma das tarefas da
Assessoria de Comunicação Social que
tem se empenhado em divulgar as
decisões de 1ª e 2ª instância do
Judiciário cearense. A equipe de
profissionais se divide na cobertura das
sessões das Câmaras Cíveis, Criminais
e Reunidas, além do Tribunal Pleno,
Turmas Recursais e Tribunais do Júri.

Mais de 200 matérias foram
feitas em julho e agosto. Importantes
decisões de interesse público foram
divulgadas pela imprensa local e
também repercutiram no noticiário do
Judiciário nacional através da Rádio
Justiça e do site do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ).

A Assessoria tem investido
continuamente na melhoria de seus
produtos para garantir eficiência na
comunicação externa e interna. Por
m e i o d e b o l e t i n s e m i t i d o s
eletronicamente, as redações de
jornais, rádios e TVs recebem
diariamente informações sobre
decisões do Poder Judiciário do Ceará.

O canal de comunicação com o
público interno tem sido reforçado
através do jornal “Judiciário Notícias”,
matérias no site e campanhas
relacionadas a datas comemorativas e
eventos especiais. Destaque para a
campanha do Dia dos Pais e ações de
apoio à Semana Naciona l da
Conciliação.

Jornalistas das assessorias de
imprensa do Tribunal Regional

Eleitoral (TRE), do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT), da Justiça
Federal, da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB-CE), da Defensoria
Pública, da Procuradoria Geral do
Estado (PGE), da Associação
Cearense do Ministério Público, da
Associação Cearense de Magistrados
(ACM), das Secretarias da Justiça
(Sejus) e de Segurança Pública do
Estado (SSPDS) e a equipe de
jornalistas do TJCE, participaram de
Workshop para Especialização de
Colaboradores da Rádio Justiça, no

Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará (TJCE) dia 11 de agosto.

M i n i s t r a d o p e l a
coordenadora da Rádio Justiça,
Madeleine Lacsko, pelo editor de
rádio, Cládio Marcos, e pelo
supervisor de operações, Claudio
Tavares, o workshop abordou a grade
de programação da Rádio Justiça,
possibilidade de colaboração dos
parceiros e as técnicas para produção
de matérias, boletins e entrevistas.

O Juizado Móvel atendeu só
no primeiro semestre do ano, 3.446
ocorrências em Fortaleza. Desse
total, 86% dos envolvidos fizeram
acordo. O órgão é resultado de uma
parceria entre o Departamento
Estadual de Trânsito (Detran), que
financia o aluguel do veículo, e o
Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará (TJCE) que entra com as
e q u i p e s , f o r m a d a s p o r u m
conciliador, um oficial de justiça e um
motorista. O Juizado Móvel atende 24
horas por dia casos de colisão no
trânsito de natureza cível pelos
telefones: 9982 6733, 9982 6734 e
9982 6735.

Transparência e comunicação

A s s e s s o r e s p a r t i c i p a m d e

workshop

Juizado Móvel
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Jornalistas no Workshop para Especialização de Colaboradores da Rádio Justiça
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Semana Nacional da Conciliação terá
120 guichês para audiências na Unifor

Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará (TJCE) já
iniciou os preparativos para

a Semana Nacional de Conciliação 2009
– Meta 2, que acontece de 14 a 18 de
setembro, em todo o Brasil, numa
promoção do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).

A desembargadora Maria
Nailde Pinheiro, indicada pela
presidência do TJCE, é a gestora da
Meta 2 no âmbito do 1º Grau de
jurisdição da Comarca de Fortaleza. Ela
ressalta a relevância da Meta 2,
destacando a necessidade de se
desafogar a Justiça cearense.

Cerca de 10 mil audiências
devem ser realizadas apenas na Capital,
segundo a desembargadora.

Na Capital, o evento será
realizado no Escritório de Prática
Jurídica (EPJ) da Universidade de
Fortaleza (Unifor), onde haverá 120
guichês para realização das audiências.
As sessões ocorrerão a cada 20
minutos, das 8h às 17h. A força-tarefa
incluirá a participação de juízes,
promotores de Justiça, defensores
públicos, professores e estudantes do
curso de Direito da Unifor.

Haverá também conciliação
em todas as Comarcas do Interior, além
das sessões na Instância de 2º Grau, no
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
(TJCE). Segundo o desembargador
João Byron de Figueirêdo Frota, as
comarcas do Interior estão preparadas
para repetir o sucesso das edições
anteriores da Semana da Conciliação.

Na Justiça cearense, a Semana
Nacional da Conciliação é sucesso
desde a 1ª edição. Em 2006, o Estado
alcançou 52,67% de acordos fechados
em relação ao número de audiências.
No ano seguinte, o Estado foi líder
nacional em audiências realizadas e
acordos fechados, com 51,82% de
casos resolvidos. No ano passado, o
Ceará foi mais uma vez destaque, com
48,6% de sucesso. O índice superou a
média nacional de acordos, de 42,4%.

A campanha “Meta 2 -
Bater recordes é garantir direitos”
prevê o julgamento, ainda este ano, dos
processos distribuídos na Justiça até o
fim de 2005. A Semana de Conciliação é
uma das ações propostas para atingir
esse objetivo.

O

Assessora de Comunicação:
Edição:
Textos:

Assessoria de Comunicação do Poder Judiciário

Regina Luna
Ícaro Joathan, Crisley Cavalcante e Amaury Cândido
Amaury Cândido, Diego Silveira, Edson Gomes,

Luciberto Forte, Natacha Albuquerque, Inácio Aguiar, Natália
Coutinho e Francisco José
Diagramação: Eduardo Torres e Nadson Fernandes

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
Tel.: (85) 3216.2847/2531 Fax: (85) 3216.2512
E-mail: imprensa@tjce.jus.br
Av. Gal. Afonso Lima S/N - Centro Administrativo
Cambeba - Fortaleza-CE
CEP: 60.830-120

Des. Ernani Barreira Porto - Presidente

Des. José Arísio Lopes da Costa - Vice-Presidente

Des. João Byron de Figueirêdo Frota - Corregedor
Geral da Justiça

Des. Francisco Haroldo Rodrigues de Albuquerque

Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha

Des. Rômulo Moreira de Deus

Desa. Gizela Nunes da Costa

Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido

Des. Ademar Mendes Bezerra

Desa. Edite Bringel Olinda Alencar

Des. Maria Iracema doVale Holanda

Des. José Mário dos Martins Coelho

Desa. Maria Sirene de Souza Sobreira

Des. Raimundo Eymard Ribeiro de Amoreira

Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes

Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes

Des. LincolnTavares Dantas

Des. Celso Albuquerque Macêdo

Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva

Des. Francisco Sales Neto

Des. Raul Araújo Filho

Desa. Maria Estela Aragão Brilhante

Des. Francisco Gurgel Holanda

Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira

Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo

Des. Francisco PedrosaTeixeira

Desa.Vera Lúcia Correia Lima

Raimundo Hélio Leite -
Eliardo Ximenes Rodrigues -
Francisco José Porto Montenegro -

Francisco Zacarias Silveira de Araújo -
Luis Eduardo Fontenelle Barros -
Ramiro Barroso

Hortênsio Augusto Pires Nogueira -

Roberto Nogueira Feijó -
Francisco Gladstone de Brito Almeida -

Júlio Cavalcante Neto -
Solange Machado Jucá -
Sílvio Braz Peixoto da Silva -
Augusto Nirlando Monteiro Vieira Major PM -

Secretário Geral

Secretário de Administração

Secretário de

Tecnologia da Informação

Secretário Judiciário

Secretário de Finanças

- Secretário de Recursos Humanos e

Gestão do FERMOJU

Juiz Auxiliar

da Presidência

Assessor Especial da Presidência

Auditor Chefe de

Controle Interno

Assessor de Planejamento

Assessora de Cerimonial

Consultor Jurídico

Assistente Militar

Judiciário Notícias

Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira

Conciliar é Preciso

No último dia 10 de agosto, o
TJCE lançou o Programa Conciliar é
Preciso, que visa a realização de
conciliações prévias nos Juizados
Especiais através de parcerias. As
audiências podem ser agendadas antes
mesmo de uma das partes entrar com o
processo na Justiça.

A primeira parceria firmada
foi com a Companhia Energética do
Ceará (Coelce). O projeto funcionará
em oito unidades do Estado, sendo
cinco na Capital, nos bairros Antônio
Bezer ra , Messe j ana , P iedade,
Parangaba e no Conjunto Habitacional
Prefeito José Walter, e três no Interior,
nas comarcas de Juazeiro do Norte,
Iguatu e Sobral.

F
o
to

: 
Ir

a
ilt

o
n
 M

e
n
e
z
e
s

META 2


