PAUTA DA REUNIÃO
Do dia: 26.03.2018
1 – Impugnações ao Edital nº 001/2018:
nº 8502026-06.2018.8.06.0000 – protocolada pela Sra. Maria Irani Abreu Lúcio Macedo
Parecer já disponibilizado no site do TJCE.
nº 8502028-70.2018.8.06.0000 – protocolada pelo Sr. Francisco Alves Veras
Parecer já disponibilizado no site do TJCE.
2 – Encaminhamento do Ofício nº 20/2018 ao IESES, manifestando-se sobre a aplicação
da Lei Estadual nº 13.844/2006, que dispõe sobre a isenção das taxas de concursos
públicos estaduais aos alunos que estudam ou concluíram seus estudos em Entidades de
Ensino Público.
3 – Encaminhamento do Ofício nº 22/2018 ao Presidente do TJCE, prestando as
informações solicitadas no Procedimento de Controle Administrativo nº 000102803.2018.2.00.0000 do CNJ, que teve como requerente a Associação Nacional de Defesa
dos Concursos para Cartórios – ANDECC.
4 – Decisão do CNJ referente ao Procedimento de Controle Administrativo nº 000102803.2018.2.00.0000, no sentido de incluir o Ofício do Distrito do Mucuripe no Edital nº
001/2018.
5 – Informações prestadas pela Corregedoria sobre o Ofício do Distrito do Mucuripe Data de instalação: 17/10/1994
Data de vacância: 09/06/2009 (Resolução 80/2009 - CNJ)
6 - Republicação do Edital nº 001/2018 e da Minuta de Alteração nº 001/2018 no DJE dos
dias 08/03/2018 e 09/03/2018.
7 - Encaminhamento do Ofício nº 27/2018 ao IESES, manifestando-se sobre a aplicação
da Lei Estadual nº 12.559/95, no que se refere a extensão da isenção da taxa de inscrição

para doadores de sangue de outros Estados da Federação.
8 - Decisão da Comissão sobre os recursos de indeferimento do pedido de isenção da
taxa de inscrição.
9 – Providências a serem tomadas pela Presidência do TJCE: Encaminhar Ofício ao
IESES requerendo a inclusão do Ofício Distrital do Mucuripe na lista de serventias
ofertadas no Edital nº 001/2018, bem como para incluir no cronograma de direito judiciário
as Leis e Provimentos encaminhados pela Corregedoria.

