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PORTARIA 16/2019
Dispõe sobre a substituição dos livros de registros de termos de audiência e dá outras providências.
A Dra. Karla Cristina de Oliveira, Juíza de Direito, Titular da 1ª Vara da Comarca de Acopiara, Estado do Ceará, no uso de 

suas atribuições.
CONSIDERANDO que, segundo estimativas, significativo tempo de tramitação de um processo é gasto com procedimentos 

ou atividades meramente manuais que podem ser automatizadas;
CONSIDERANDO que procedimentos como o registro dos termos de audiência podem ser efetuados eletronicamente, 

através dos meios disponíveis no Sistema de Automatização da Justiça (SAJ);
CONSIDERANDO que todas as audiências realizadas por este Juízo são cadastradas em seu inteiro teor no sistema SAJ, 

possibilitando a sua consulta a qualquer momento;
CONSIDERANDO o movimento de modernização do judiciário, protagonizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará;
CONSIDERANDO a necessidade de uma operacionalização mais célere na elaboração e emissão dos expedientes da vara;
CONSIDERANDO a implantação do processo eletrônico do SAJ nesta comarca, a partir do dia 09/08/2019, nos termos da 

Portaria 834/2019 (disponibilizada no DJe em 28/05/2019);
RESOLVE:
Art. 1º. Substituir os livros de registro de termos de audiência por relatórios de audiências realizadas gerados e impressos 

mensalmente a partir do sistema SAJ;
Art. 2º. Determinar que a secretaria de vara alimente o sistema SAJ de forma célere e satisfatória, de modo a possibilitar 

a consulta do inteiro teor dos termos de audiência pelas partes e advogados, bem como providenciar a irrestrita observância 
quanto à sintonia entre o destino dos processos físicos e a correspondente movimentação processual eletrônica.

Art. 3º. Determinar o imediato encerramento dos livros de registro de termos de audiência deste juízo, devendo ser emitido 
relatório de audiências realizadas a partir desta data, oportunidade em que os referidos livros serão substituídos por livro de 
folhas soltas.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições anteriores em contrário.
Encaminhe-se cópia desta Portaria para publicação na Intranet e no Diário de Justiça Eletrônico, bem como à Corregedoria 

Geral de Justiça.
Acopiara(CE), 29 de Outubro de 2019.
Karla Cristina de Oliveira
Juíza de Direito
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PORTARIA N°  11/2019
A Dra. Julianne Bezerra Barros Santos, Juíza de Direito da Comarca de Pindoretama, Estado do Ceará, Estado do Ceará, 

por nomeação legal, etc...
CONSIDERANDO a Lei nº 453 de 09 de novembro de 2015, da lavra do Sr. Valdemar Araújo da Silva Filho, Prefeito 

de Pindoretama, que declarou feriado alusivo ao dia da Padroeira do Município, Nossa Senhora das Graças, o dia 27 de 
novembro, no âmbito do Município de Pindoretama-CE;

CONSIDERANDO que o feriado da Padroeira desta Cidade é momento de festa e comemorações únicas do ano;
CONSIDERANDO ainda, que grande parte dos servidores deste Fórum pertence ao quadro da Prefeitura Municipal de 

Pindoretama à disposição deste Fórum;
RESOLVE:
Art. 1º – Declarar que não haverá expediente forense no Fórum de Pindoretama no dia 27 de novembro de 2019, em virtude 

do feriado aludido, dando para tanto ciência aos servidores públicos lotados no Fórum, ao público em geral, ao Ministério 
Público, aos advogados militantes nessa Comarca e aos demais interessados;

Art. 2º – Suspender os prazos processuais no dia 27 de novembro de 2019, ficando igualmente suspensas publicações de 
sentenças e decisões, bem como, intimação de partes e advogados.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se na intranet, no Diário da Justiça Eletrônico e no átrio do Fórum local.
Pindoretama, aos  07 (sete) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (2019).

Julianne Bezerra Barros Santos
JUÍZA DE DIREITO

Juiz de Direito Substituto: Dr: Fábio Medeiros Falcão de Andrade
Supervisor de Secretaria: José Nacélio Araújo
Expediente nº 06/2019  – Enviado dia 08.11.2019

O Dr. Fábio Medeiros Falcão e Andrade, Juiz Auxiliar da 7ª Z.J, respondendo pela Comarca de Marco, Estado do Ceará, 
por nomeação legal etc.

FAZ SABER, a todos os que o presente Edital virem ou dele notícia tiverem que, nesta data, após observados o Código 
de Processo Penal e Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Ceará, foi organizada, a LISTA GERAL DOS 
JURADOS que servirão nas sessões ordinárias e/ou extraordinárias do Tribunal de Júri desta Comarca, relativa ao ano de 2020, 
assim composta:


