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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIAS, PROVIMENTOS E OUTROS ATOS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA  Nº  534  /2020

Classifica o Núcleo de Produtividade Remota como um núcleo estratégico.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
CONSIDERANDO o artigo 5º, inciso III, alínea “c” da Resolução do Tribunal Pleno nº 07/2017, inserido mediante Resolução 

nº 01/2020, pelo qual fica estabelecido que magistrados integrantes de comissões, núcleos, grupos de trabalho ou comitês 
estratégicos farão jus a percepção de ajuda de custo por exercício cumulativo de função correspondente a 15% (quinze por 
centro) do subsídio mensal;

RESOLVE:
Art. 1º Classificar o Núcleo de Produtividade Remota como núcleo estratégico.
Art. 2º Os magistrados que integram o referido núcleo farão jus a percepção de ajuda de custo por exercício cumulativo de 

função correspondente a 15% (quinze por centro) do subsídio mensal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês de 

abril de 2020.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 24 de março de 2020.

WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAÚJO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

P O R T A R I A    Nº   535 /2020

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, ao apreciar o 
Processo Administrativo nº 8500030-87.2020.8.06.0100,

RESOLVE designar a Juíza de Direito Cláudia Waleska Mattos Mascarenhas, Titular da 2ª Vara da Comarca de Itapajé, para 
exercer as funções de Juíza Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da referida Comarca.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, em 24 de março de 2020.

Desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

P O R T A R I A  Nº 536  /2020

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, ao apreciar o 
Processo Administrativo nº 8500074-02.2020.8.06.0070,

RESOLVE designar a Juíza de Direito Débora Danielle Pinheiro Ximenes, Titular do Juizado Especial Cível e Criminal da 
Comarca de Crateús, para exercer as funções de Juíza Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
da referida Comarca.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, em 24 de março de 2020.

Desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

PORTARIA  Nº  544  /2020

Prorroga, excepcionalmente e automaticamente, os contratos, convênios, termos de cooperação técnica e termos 
de cessão de uso cuja vigência expire entre os dia s 23 de março e 30 de abril de 2020, período do regime de plantão 
extraordinário.

CONSIDERANDO a decretação do regime de plantão extraordinário, estabelecido pela Resolução n° 313, de 19 de março 
de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19;

CONSIDERANDO a instituição do regime de teletrabalho para magistrados, servidores, estagiários e demais colaboradores 
do Poder Judiciário do Estado do Ceará, nos termos da Portaria da Presidência do TJCE nº 514/2020, publicada no DJe de 23 
de março de 2020;
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CONSIDERANDO a suspensão das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário e no de várias empresas 
contratadas por este Poder, fato que dificulta a tramitação e a assinatura dos aditivos contratuais, podendo comprometer o 
fornecimento de bens e serviços contratados;

CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico, da lavra da Consultoria Jurídica da Presidência, emitido no Processo 
Administrativo nº 8506604-38.2020.8.06.0000;

RESOLVE:

Art. 1º Excepcionalmente, ficam prorrogados automaticamente os contratos, convênios, termos de cooperação técnica e 
termos de cessão de uso cuja vigência expire entre os dias 23 de março e 30 de abril de 2020, período do regime de plantão 
extraordinário, sem embargo de que, retomada a jornada de trabalho presencial no âmbito deste Tribunal, as unidades gestoras 
das respectivas avenças, juntamente com a Consultoria Jurídica da Presidência, providenciem os devidos termos aditivos, os 
quais validarão expressamente os períodos de prorrogações automáticas.

Art. 2º Cada gestor de contrato, convênio, termo de cooperação técnica e termo de cessão de uso cuja vigência expire 
durante o período indicado no art. 1º deve enviar comunicação interna à Central de Contratos e Convênios para que referida 
unidade tenha o controle dos casos de prorrogações automáticas ocorridos e possa, na sequência, formalizar os aditivos de 
prorrogação, os quais, oportunamente, receberão parecer jurídico e serão assinados.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade até 30 de abril de 2020, ficando revogadas as 
disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 26 de março de 2020.

Desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo
PRESIDENTE

PORTARIA Nº  543 /2020-GMF

Designa representantes de entidades para o Comitê criado para acompanhamento das medidas de enfrentamento à 
Covid-19, previsto no art. 14, da Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. 

O SUPERVISOR DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO – GMF, no âmbito 
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a indicação de representantes da Superintendência do Sistema de Atendimento Socioeducativo – SEAS, 
e da Secretaria de Administração Penitenciária – SAP;

RESOLVE: 
Art. 1º Designar para compor o comitê de acompanhamento das medidas de enfrentamento à Covid-19, em obediência ao 

previsto no art. 14, da Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, os seguintes indicados 
por seus respectivos órgãos:

Luiz Ramom Teixeira Carvalho, Superintendente da SEAS;
Rafael de Jesus Beserra, representante da SAP:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até ulterior deliberação.
Fortaleza, 26 de março de 2020.

Desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira
Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário

PORTARIA Nº 533 /2020
Dispõe sobre a concessão de Gratificação de Trabalho em condições especiais, inclusive com risco de vida ou saúde.

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso VI, da Lei 
estadual nº 16.208, de 03 de abril de 2017,

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 15, de 10 de maio de 2018, que alterou dispositivos da Resolução nº 35, de 25 de 
outubro de 2004, que dispõe sobre gratificação pela execução de trabalho em condições especiais, inclusive com risco de vida 
e/ou saúde;

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida quando da análise do Recurso Administrativo impetrado sob o nº 
8500219-73.2017.8.06.0002, nos termos do Acórdão disponibilizado em 29/11/2019;

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder aos servidores a seguir relacionados, lotados no Juizado Móvel, a Gratificação pela execução de trabalho 

em condições especiais, inclusive com risco de vida ou saúde, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento 
base, nos termos da Resolução nº 35/2004 de 25 de outubro de 2004, alterada pela Resolução nº 15/2018, disponibilizada 
no Diário da Justiça em 10 de maio de 2018, pelo período de 11/07/2017 a 10/06/2018.

Servidor Cargo Matrícula

1 Ana Patrícia Santos do Carmo Técnico Judiciário 1549
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2 Cristiane Lucas Souza Analista Judiciário 201657

3 Emídio Vargas Alves da Silva Analista Judiciário 984

4 Fabíola Menezes Bessa Técnico Judiciário 201388

5 Francisca Vânia Sales Bastos Técnico Judiciário 5576

6 Germana Cordeiro de Souza Auxiliar Judiciário 12325

7 Gláucia Maria Braga Ribamar Técnico Judiciário 6436

8 João Célio Sabino Analista Judiciário 201589

9 Lindoracy Menezes dos Santos Técnico Judiciário 11894

10 Lúcia Maria do Carmo Ponce de Leão Técnico Judiciário 4932

11 Lucíola Costa Sales Gomes Auxiliar Judiciário 4080

12 Marco Aurélio Melo Feijão Técnico Judiciário 3947

13 Naidenia Maria Magalhães Auxiliar Judiciário 201498

14 Pedro Segundo Ximenes Carmo Técnico Judiciário 5977

15 Raimundo Nogueira de Lima Júnior Analista Judiciário 201354

16 Raquel Rocha de Vasconcelos Bonatto Analista Judiciário 3597

17 Rommel Oliveira Bezerra Analista Judiciário 201528

18 Talles Marques Honorato Analista Judiciário 200780

19 Vicente Augusto Barreira de Holanda Auxiliar Judiciário 2010

Art. 2 º – Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, em 11 do mês de março 

de 2020.

Desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 531 /2020

Dispõe sobre pagamento retroativo de Gratificação de Trabalho em condições especiais, inclusive com risco de vida ou saúde.

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso VI, da Lei 
estadual nº 16.208, de 03 de abril de 2017,

CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo n° 8514909-79.2018.8.06.0000,
CONSIDERANDO a Decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará, proferida em Recurso Administrativo,
RESOLVE conceder ao servidor Afonso Miranda de Carvalho, Analista Judiciário, Área Técnico-administrativa, Especialidade 

Engenharia Civil, matrícula nº 23523, lotado na Coordenadoria de Manutenção Predial, o pagamento da gratificação pela 
execução de trabalho em condições especiais, inclusive com risco de vida ou saúde, retroativo à data de 17/03/2016 a 
16/11/2016, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base, em conformidade com o art. 132, inciso VI e 
art. 136 da Lei estadual nº 9.826, de 14 de maio de 1974, c/c o art. 3º, inciso II, da Resolução nº 35/2004, de 25 de outubro de 
2004, publicada no Diário da Justiça de 05 de novembro de 2004, alterada pela Resolução nº 15/2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, em  10  do mês de  março 

de 2020.

Desembargador Washington Luis Bezerra de Araújo
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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PORTARIA Nº 125/ 2020/SGP

Dispõe sobre pagamento de gratificação
pelo exercício de magistério.

A Secretária de Gestão de Pessoas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º, inciso III da Portaria nº 237/2019, de 
07 de fevereiro de 2019,

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 8500095-08.2020.8.06.0254,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder a gratificação pelo exercício de magistério, no valor de R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta 

reais), ao servidor Eduardo Régis Girão de Castro Pinto, matrícula nº 4842, Mestre em Direito Constitucional

Art. 2º A gratificação a que se refere o Art. 1º é devida ao servidor por atuar como formador do curso O Papel do Juiz nos 
Negócios Jurídicos Processuais, na modalidade presencial, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2020, com carga horária de 20 h/a.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, 17 de março 

de 2020.

Vládia Santos Teixeira
Secretária de Gestão de Pessoas

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

Assessoria de Precatórios

8512600-95.2012.8.06.0000 - Processo Administrativo. Devedor: Município de Várzea Alegre. Proc. Municipio: Victor 
Luciano Pierre de Farias (OAB: 24478/CE). Proc. Municipio: Rodrigo Rocha Gomes de Loiola (OAB: 20082/CE). Proc. Municipio: 
Eugênio Duarte Vasques (OAB: 16040/CE). Procª. Munic.: Mariana Bizerril Nogueira (OAB: 18624/CE). Procª. Munic.: Ellen 
Alves Costa (OAB: 19836/CE). Despacho:  - DECISÃO ADMINISTRATIVA Trata-se de processo administrativo de 
acompanhamento do cumprimento do regime especial de pagamento de precatórios pelo Município de Várzea Alegre. Na petição 
de páginas 743/747, pleiteou o Ente Devedor a homologação de plano de pagamento para as parcelas de novembro e de 
dezembro de 2019, concentrando para o mês de dezembro um valor maior, qual seja, R$ 1.333.776,18 (um milhão, trezentos e 
trinta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e dezoito centavos). Justificou o seu pedido diante da previsão de uma grande 
arrecadação com a cobrança de tributos, em especial, o ISS e o IPTU, até o fechamento do ano de 2019. O plano de pagamento 
foi devidamente homologado (decisão de páginas 753/754) e oficiada a Secretaria do Tesouro Nacional para que fosse dado 
cumprimento à decisão. O Município de Várzea Alegre aportou, no mês de dezembro de 2019, apenas o valor de R$ 32.120,36 
(trinta e dois mil, cento e vinte reais e trinta e seis centavos). Na petição de páginas 770/772, o Ente Devedor apresentou plano 
de pagamento para o exercício de 2020, ainda adotando o comprometimento de 3,36% da sua receita corrente líquida, nada 
falando sobre a parcela de dezembro. A decisão de páginas 779/782, aplicando o art. 59 da Resolução nº 303/19 do CNJ, 
determinou o recálculo das parcelas devidas pelo Município de Várzea Alegre para o exercício de 2020, com a observância, em 
especial, do percentual mínimo de 1%. Novo plano de pagamento foi apresentado pela Coordenadoria de Cálculos de Precatórios 
e homologado por esta Presidência, tendo sido ainda, na oportunidade, determinada a retenção da parcela devida, mensalmente, 
diretamente, do Fundo de Participação dos Municípios. Paralelamente, fora iniciado o rito de sequestro para a cobrança do valor 
remanescente da parcela de dezembro, qual seja, R$ 1.301.665,82 (um milhão, trezentos e um mil, seiscentos e sessenta e 
cinco reais e oitenta e dois centavos). As parcelas relativas aos meses de janeiro e de fevereiro do corrente ano foram 
devidamente aportadas, por meio de retenção do FPM. O Município de Várzea Alegre, na petição de páginas 801/808, requereu 
a aplicação da Resolução nº 303/2019 para o cálculo da parcela de dezembro de 2019, que, na sua opinião, deixaria de ser 
exigível, por conta do montante já aportado no exercício de 2019. Argumenta, para tanto, citando jurisprudência e doutrina, a 
possibilidade excepcional de a lei nova retroagir. Na petição de páginas 809/811, por sua vez, o Ente Devedor alega que não fez 
opção pelo regime especial inaugurado pela Emenda Constitucional nº 94/2016, tendo, por este motivo, o direito de permanecer 
sob as regras trazidas pela Emenda Constitucional nº 62/2009.  O que, pela sua compreensão, o permitiria aportar apenas o 
percentual de 1% de sua receita corrente líquida, mensalmente.Este é breve relatório. Passo a decidir. Inicialmente, observa-se 
que o pleito do Município de Várzea Alegre de permanecer no regime especial sob as regras trazidas pela Emenda Constitucional 
62/2009 não deve prosperar. Explico. A EC nº 62/09 inovou ao criar um novo regime de pagamento de precatórios diferente do 
previsto no art. 100 da Constituição Federal para todos aqueles entes que possuíam grandes estoques de precatórios vencidos 
e não pagos. Este regime que fora denominado regime especial nada mais era do que uma espécie de parcelamento a permitir 
que todos aqueles entes, dentro de um prazo razoável, voltassem a obedecer/observar os preceitos do que passou a ser 
chamado de regime geral ou comum. Passaram, portanto, a coexistir dois regimes de pagamentos de precatórios: o comum e o 
especial. Com a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/2009 nas ADIs 4357 e 4425, a modulação 
dos efeitos desta declaração de inconstitucionalidade e a entrada em vigor das Emendas Constitucionais nº 94/2016 e nº 
99/2017, o regime especial foi se alterando; tendo os Tribunais e os ente devedores que se adequarem a estas mudanças. Hoje, 
vigoram apenas dois regimes: o regime especial regido pela Emenda Constitucional nº 99/2017 e o regime comum. Ao ente 
devedor, portanto, faculta-se o pagamento de sua dívida vencida e retorno ao regime comum, ou o pagamento de seus 
precatórios sob as regras da EC nº 99/2017. Conclui-se não ser possível a permanência do ente devedor no regime especial sob 
as regras da EC nº 62/2009, a qual foi inclusive declarada inconstitucional, como pretendido pelo Município de Várzea Alegre. 
Quanto ao pedido de retroagir os efeitos da Resolução nº 303/2019, entendo, da mesma forma, que o pedido não deve prosperar. 
A Resolução nº 303/2019, nos termos do seu art. 87, entrou em vigor na data de 1º de janeiro de 2020. Cito o dispositivo: Art. 
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87. Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2020, revogando-se as Resoluções nº 115, de 29 de julho de 
2010, nº 123, de 09 de novembro de 2010 e nº 145, de 02 de março de 2012. As regras dispostas, no novo normativo, portanto, 
só passaram a ser aplicáveis para os atos/fatos ocorridos após a sua vigência, não podendo refletir sobre a parcela devida no 
mês de novembro de 2019 como pretendido pelo Município de Várzea Alegre. Como bem falou o próprio Ente Devedor, nos 
termos do inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal e art. 6º da LINDB, em regra, não deve a lei nova retroagir, prejudicando 
o ato jurídico perfeito, inclusive como forma de prestigiar o princípio da segurança jurídica. A parcela de dezembro de 2019, 
proposta pelo próprio Município de Várzea Alegre, seguiu o entendimento que vigorava à época. Quando a Resolução nº 
303/2019 entrou em vigor, a parcela de dezembro de 2019 já se encontrava vencida, ou seja, o ato já estava apto a produzir 
todos os seus efeitos. Neste caso, entendo que a norma nova não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito. Cumpre citar 
ainda os §§ 1º e 3º do art. 76 da Resolução nº 19/2018 do OETJCE, que veda a revisão por esta Presidência de parcela vencida: 
§1º Caberá a cada ente devedor, observadas as disposições constitucionais, apresentar plano anual de pagamento das parcelas. 
(…)§3º Caso o ente apresente plano de pagamento durante o exercício financeiro no qual deverão ocorrer os aportes. A proposta 
somente se aplicará sobre as parcelas vincendas. (Grifo nosso) Superada a discussão quanto à exigibilidade ou não da parcela 
referente à dezembro de 2019, passamos a discorrer sobre a forma de pagamento dessa. Indiscutível é a mora do Município de 
Várzea Alegre quanto ao pagamento do valor de R$ 1.301.665,82 (um milhão, trezentos e um mil, seiscentos e sessenta e cinco 
reais e oitenta e dois centavos), referente ao exercício de 2019. O rito de sequestro decorreu com algumas manifestações do 
Ente Devedor, tendo sido, nesta decisão, afastados os pedidos de inexigibilidade da parcela referente ao mês de dezembro de 
2019. O Município, entretanto, requereu, subsidiariamente, o seu parcelamento; mais uma vez, concentrando no mês de 
dezembro o maior valor. Entendo que o pedido de parcelamento da forma proposta não deva ser deferido, em especial, por 
concentrar, mais uma vez, no mês de dezembro, um valor muito elevado, o que, fatalmente, levaria o Ente Devedor a mais uma 
inadimplência. Não podemos, entretanto, neste momento excepcionalíssimo cujo o surgimento de um vírus (Covid-19) vem 
devastando vidas e economias, ser insensível à situação do Município de Várzea Alegre. O efetivo bloqueio de R$ 1.301.665,82 
(um milhão, trezentos e um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), indiscriminadamente, poderá 
gerar consequências muito danosas para o Município e sua população, diante do quadro econômico que se avizinha. Indefiro, 
portanto, o parcelamento como proposto pelo Município, mas entendo como razoável a cobrança do mesmo comprometimento 
da receita corrente líquida a que estaria obrigado o Ente Devedor pelo entendimento anterior à vigência da Resolução nº 
303/2019 do CNJ. Vale ressaltar que, como a citada resolução só foi publicada no final de dezembro, há ou pelo menos deveria 
haver programação orçamentária para o comprometimento de 3,36% de sua receita corrente líquida, correspondente ao valor de 
R$ 234.722,31 (duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), como se observa pelo 
documento de página 766. Conclui-se, por fim, que o aporte assim distribuído permitirá o pagamento dos precatórios sem 
retardo no pagamento nem grande acúmulo de recursos nas contas especiais do Ente Devedor. Diante do que foi exposto, 
afasto as questões quanto à inexigibilidade da parcela de dezembro de 2019 e indefiro o parcelamento sugerido pelo Município 
de Várzea Alegre; mas determino que o citado Ente Devedor aporte, mensalmente, o valor correspondente a 3,36% de sua 
receita corrente líquida até a efetiva quitação da parcela de dezembro de 2019, momento em que deverá voltar a aportar o 
percentual de 1%. O valor devido deverá ser retido na parcela do FPM do dia 10 de cada mês, ou nas parcelas subsequentes se 
o valor retido não for suficiente à quitação da parcela devida. Revogo a decisão de inscrição do Município no SICONV enquanto 
o mesmo estiver cumprindo o que ficou determinado nesta decisão. A Coordenadoria de Cálculos de Precatórios deverá, diante 
do aporte aqui determinado, dar como quitado o mês do exercício de 2020 correspondente ao aporte, e o saldo remanescente 
do mesmo deverá ser utilizado para abater o débito da parcela de dezembro de 2019 até a sua efetiva quitação. Intimem-se. 
Cumpra-se. Fortaleza, 19 de março de 2020. Rômulo Veras Holanda Juiz Auxiliar da Presidência Portaria de delegação n. 
1817/2019.

Serviço de Precatório (vara fictícia)

8513357-89.2012.8.06.0000 - Processo Administrativo. Devedor: E. do C.. Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 16996/
CE). Proc. Estado: Joao Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). 
Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 23316/CE). Despacho:  - DECISÃO ADMINISTRATIVA - Trata-se de 
processo administrativo de acompanhamento do cumprimento do regime especial de pagamento de precatórios pelo Estado do 
Ceará. Dando cumprimento ao que fora disciplinado pela Resolução n° 303/2019 do CNJ quanto ao cálculo da parcela devida 
pelos entes sujeitos ao regime especial, esta Presidência determinou pela decisão de páginas 578/581 o recálculo da parcela 
do Estado do Ceará, observando, em especial, o aporte mínimo de 1,5% da sua receita corrente líquida. Os cálculos foram 
efetivamente realizados (documentos de páginas 585/587) e homologados por esta Presidência (documento de página 589). 
O Estado aportou, nos meses de janeiro e de fevereiro do presente exercício, valor igual a R$ 12.237.242,73 (doze milhões, 
duzentos e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), o que corresponderia a 0,71% de sua 
receita corrente líquida. Constatado o aporte em insuficiência, foi aberto o rito de sequestro e declarada a inadimplência do 
Estado do Ceará. Nesta data, esta Presidência foi comunicada da liminar concedida no Mandado de Segurança n° 0622422-
77.2020.8.06.0000 da relatoria do Desembargador Fernando Ximenes que, entendendo estarem presentes a verossimilhança 
da alegação e o periculum in mora, concedeu medida liminar nos termos em que formulada, ou seja, esta Presidência deveria 
voltar a exigir o aporte apenas de 0,71% da receita corrente líquida do Estado do Ceará. Em obediência ao que ficou decidido, 
determino que passa ser exigível do Estado do Ceará, enquanto estiver em vigor a liminar no Mandado de Segurança n° 
0622422-77.2020.8.06.0000, o aporte do percentual de 0,71% de sua receita corrente líquida, mensalmente. Considerando 
o aporte pelo Ente Devedor, nos meses de janeiro e de fevereiro, de valores correspondentes ao que ficou definido na citada 
liminar, declaro a regularidade do Estado do Ceará, ficando, por consequência, prejudicado o rito de sequestro. Comunique-se a 
Corregedoria Nacional de Justiça sobre a presente decisão. Na oportunidade, determino a juntada da decisão liminar. Intimem-
se. Fortaleza, 23 de março de 2020. Rômulo Veras Holanda Juiz Auxiliar da Presidência Portaria de delegação n. 1817/2019.

Total de feitos: 2

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

8511863-92.2012.8.06.0000 - Processo Administrativo. Devedor: Município de Missão Velha. Proc. Municipio: Vladimir 
Macedo Cruz Cordeiro (OAB: 22761/CE). Proc. Municipio: João Bruno Tavares Lacerda (OAB: 27179/CE). Procª. Munic.: Ezera 
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Cruz Silva (OAB: 29883/CE). Proc. Municipio: Ícaro Davi Tavares Monteiro (OAB: 27039/CE). Despacho:  - Trata-se de processo 
administrativo de acompanhamento do cumprimento do regime especial de pagamento de precatórios pelo Município de Missão 
Velha. Na petição de páginas 1003/1004, pleiteou o Ente Devedor, comprovando o aporte da parcelas referentes aos meses 
de janeiro e de fevereiro de 2019, requereu, na oportunidade o parcelamento da parcela de dezembro de 2019, sobre a qual 
já existia decisão determinando o seu sequestro. Este é breve relatório. Passo a decidir. Indiscutível é a mora do Município 
de Missão Velha quanto ao pagamento do valor de R$ 1.238.145,02 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, cento e quarenta 
e cinco reais e dois centavos), referente ao exercício de 2019. Foi determinado o sequestro da quantia, tendo, entretanto, o 
Município, antes do efetivo comando de sequestro no sistema BACENJUD, requerido o seu parcelamento. Entendo que o pedido 
de parcelamento da forma proposta não deva ser deferido, em especial, por se estender até o final do ano, havendo o reisco 
de, em caso de não ser cumprido, levar a débito do exercício de 2019 para o ano de 2020. Não podemos, entretanto, neste 
momento excepcionalíssimo cujo o surgimento de um vírus (Covid-19) vem devastando vidas e economias, ser insensível à 
situação do Município de Missão Velha. O efetivo bloqueio de R$ 1.238.145,02 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, cento e 
quarenta e cinco reais e dois centavos), indiscriminadamente, poderá gerar consequências muito danosas para o Município e 
sua população, diante do quadro econômico que se avizinha.Indefiro, portanto, o parcelamento como proposto pelo Município, 
mas entendo como razoável a cobrança do mesmo comprometimento da receita corrente líquida a que estaria obrigado o Ente 
Devedor pelo entendimento anterior à vigência da Resolução nº 303/2019 do CNJ. Vale ressaltar que, como a citada resolução 
só foi publicada no final de dezembro, há ou pelo menos deveria haver programação orçamentária para o comprometimento de 
5,26% de sua receita corrente líquida, correspondente ao valor de R$ 359.560,69 (trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos 
e sessenta reais e sessenta e nove centavos), como se observa pelo documento de página 958. Conclui-se, por fim, que o 
aporte assim distribuído permitirá o pagamento dos precatórios sem retardo no pagamento nem grande acúmulo de recursos 
nas contas especiais do Ente Devedor. Diante do que foi exposto, indefiro o parcelamento sugerido pelo Município de Missão 
Velha; mas determino que o citado Ente Devedor aporte, mensalmente, o valor correspondente a 5,26% de sua receita corrente 
líquida até a efetiva quitação da parcela de dezembro de 2019, momento em que deverá voltar a aportar o percentual de 
1,46%. Os valores devidos, até determinação em contrário, deverão ser retidos na parcela do FPM do dia 10 de cada mês, ou 
nas parcelas subsequentes se o valor retido não for suficiente à quitação da parcela devida, utilizado, para tanto, a ferramnta 
do BACENJUD. Revogo a decisão de inscrição do Município no SICONV enquanto o mesmo estiver cumprindo o que ficou 
determinado nesta decisão. A Coordenadoria de Cálculos de Precatórios deverá, diante do aporte aqui determinado, dar como 
quitado o mês do exercício de 2020 correspondente ao aporte, e o saldo remanescente do mesmo deverá ser utilizado para 
abater o débito da parcela de dezembro de 2019 até a sua efetiva quitação. Intimem-se.Cumpra-se. Fortaleza, 19 de março de 
2020. Rômulo Veras Holanda Juiz Auxiliar da Presidência Portaria de delegação n. 1817/2019.

Total de feitos: 1

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

0003805-55.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credora: M. J. de F. J.. Soc. Advogados: Saldanha, Camara e 
Uchoa Advogados Associados (OAB: 990/CE). Advogado: Thiago Camara Loureiro (OAB: 19245/CE). Advogado: Moab Saldanha 
Junior (OAB: 21928/CE). Advogada: Lidianne Uchoa do Nascimento (OAB: 26511/CE). Advogada: Karyne Campos Lopes (OAB: 
25336/CE). Advogado: Renan Bezerra Cavalcante (OAB: 24364/CE). Advogada: Cecilia Parente Pinheiro (OAB: 19065/CE). 
Advogada: Nathalia Uchoa de Carvalho Honorato (OAB: 30197/CE). Devedor: M. de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme 
Rodrigues de Oliveira (OAB: 7088/CE). Despacho:  - TERMO DE INTIMAÇÃO Fica intimado o ente devedor, nos termos da 
decisão administrativa de pág. 11/12, para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre o pedido de pagamento de parcela prioritária, 
documentos que o acompanham, certidão fornecida pela Assessoria de Precatórios, bem como as partes a respeito dos cálculos 
de retenção incidentes por ocasião do eventual pagamento antecipado. Fortaleza, 17 de março de 2020. Chrystianne dos 
Santos Sobral Diretora da Assessoria de Precatórios Portaria de delegação n.º 840/2017

0003892-11.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credor: A. O. M.. Advogado: Luis Eduardo Pessoa Pinto (OAB: 
11565/CE). Advogado: Thiago Camara Loureiro (OAB: 19245/CE). Advogada: Cecilia Parente Pinheiro (OAB: 19065/CE). 
Advogado: Moab Saldanha Junior (OAB: 21928/CE). Advogado: Márcio Alan Menezes Moreira (OAB: 18728/CE). Advogada: 
Lidianne Uchoa do Nascimento (OAB: 26511/CE). Devedor: M. de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme Rodrigues de Oliveira 
(OAB: 7088/CE). Despacho:  - TERMO DE INTIMAÇÃO Fica intimado o ente devedor, nos termos da decisão administrativa 
de pág. 11/12, para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre o pedido de pagamento de parcela prioritária, documentos que 
o acompanham, certidão fornecida pela Assessoria de Precatórios, bem como as partes a respeito dos cálculos de retenção 
incidentes por ocasião do eventual pagamento antecipado. Fortaleza, 17 de março de 2020. Chrystianne dos Santos Sobral 
Diretora da Assessoria de Precatórios Portaria de delegação n.º 840/2017

0003901-70.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credor: P. H. dos S.. Advogado: Jose Marcelo Pinheiro Filho (OAB: 
4332/CE). Advogado: George de Castro Júnior (OAB: 16203/CE). Advogado: Jairo Rocha Ximenes Ponte (OAB: 15869/CE). 
Advogada: Adriana Oliveira Pinto (OAB: 19140/CE). Soc. Advogados: Saldanha, Camara e Uchoa Advogados Associados (OAB: 
990/CE). Advogado: Thiago Camara Loureiro (OAB: 19245/CE). Advogada: Lidianne Uchoa do Nascimento (OAB: 26511/CE). 
Advogada: Karyne Campos Lopes (OAB: 25336/CE). Advogado: Renan Bezerra Cavalcante (OAB: 24364/CE). Advogada: 
Cecilia Parente Pinheiro (OAB: 19065/CE). Advogada: Nathalia Uchoa de Carvalho Honorato (OAB: 30197/CE). Devedor: M. 
de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme Rodrigues de Oliveira (OAB: 7088/CE). Despacho:  - TERMO DE INTIMAÇÃO Fica 
intimado o ente devedor, nos termos da decisão administrativa de pág. 13, para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre o pedido 
de pagamento de parcela prioritária, documentos que o acompanham, certidão fornecida pela Assessoria de Precatórios, bem 
como as partes a respeito dos cálculos de retenção incidentes por ocasião do eventual pagamento antecipado. Fortaleza, 17 
de março de 2020. Chrystianne dos Santos Sobral Diretora da Assessoria de Precatórios Portaria de delegação n.º 840/2017

0003931-08.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credor: F. de A. dos S.. Advogado: Thiago Camara Loureiro 
(OAB: 19245/CE). Advogada: Cecilia Parente Pinheiro (OAB: 19065/CE). Advogado: Moab Saldanha Junior (OAB: 21928/CE). 
Advogada: Lidianne Uchoa do Nascimento (OAB: 26511/CE). Advogada: Karyne Campos Lopes (OAB: 25336/CE). Advogado: 
Renan Bezerra Cavalcante (OAB: 24364/CE). Advogada: Nathalia Uchoa de Carvalho Honorato (OAB: 30197/CE). Devedor: M. 
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de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme Rodrigues de Oliveira (OAB: 7088/CE). Despacho:  - TERMO DE INTIMAÇÃO Fica 
intimado o ente devedor, nos termos da decisão administrativa de pág. 09/10, para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre o 
pedido de pagamento de parcela prioritária, documentos que o acompanham, certidão fornecida pela Assessoria de Precatórios, 
bem como as partes a respeito dos cálculos de retenção incidentes por ocasião do eventual pagamento antecipado. Fortaleza, 
17 de março de 2020. Chrystianne dos Santos Sobral Diretora da Assessoria de Precatórios Portaria de delegação n.º 840/2017

0003950-14.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credor: L. A. B.. Advogado: Djalma Barbosa dos Santos (OAB: 
7483/CE). Advogado: Paulo Maria de Aragao (OAB: 1969/CE). Devedor: M. de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme Rodrigues 
de Oliveira (OAB: 7088/CE). Despacho:  - TERMO DE INTIMAÇÃO Fica intimado o ente devedor, nos termos da decisão 
administrativa de pág. 15, para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre o pedido de pagamento de parcela prioritária, documentos 
que o acompanham, certidão fornecida pela Assessoria de Precatórios, bem como as partes a respeito dos cálculos de retenção 
incidentes por ocasião do eventual pagamento antecipado. Fortaleza, 17 de março de 2020. Chrystianne dos Santos Sobral 
Diretora da Assessoria de Precatórios Portaria de delegação n.º 840/2017

0004007-32.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credor: A. H. M. B.. Advogado: Fabiano Aldo Alves Lima (OAB: 
8767/CE). Advogado: José Nunes Rodrigues (OAB: 10346/CE). Devedor: M. de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme 
Rodrigues de Oliveira (OAB: 7088/CE). Despacho:  - TERMO DE INTIMAÇÃO Fica intimado o ente devedor, nos termos da 
decisão administrativa de pág. 12, para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre o pedido de pagamento de parcela prioritária, 
documentos que o acompanham, certidão fornecida pela Assessoria de Precatórios, bem como as partes a respeito dos cálculos 
de retenção incidentes por ocasião do eventual pagamento antecipado. Fortaleza, 17 de março de 2020. Chrystianne dos 
Santos Sobral Diretora da Assessoria de Precatórios Portaria de delegação n.º 840/2017

0004055-88.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credora: A. S. S.. Advogado: Fabiano Aldo Alves Lima (OAB: 8767/
CE). Devedor: M. de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme Rodrigues de Oliveira (OAB: 7088/CE). Despacho:  - TERMO DE 
INTIMAÇÃO Fica intimado o ente devedor, nos termos da decisão administrativa de pág. 14/15, para se manifestar, em 5 (cinco) 
dias, sobre o pedido de pagamento de parcela prioritária, documentos que o acompanham, certidão fornecida pela Assessoria de 
Precatórios, bem como as partes a respeito dos cálculos de retenção incidentes por ocasião do eventual pagamento antecipado. 
Fortaleza, 17 de março de 2020. Chrystianne dos Santos Sobral Diretora da Assessoria de Precatórios Portaria de delegação 
n.º 840/2017

0004057-58.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credora: R. N. de M. S.. Advogado: Francisco Heraldo Menezes 
Farias (OAB: 3576/CE). Devedor: M. de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme Rodrigues de Oliveira (OAB: 7088/CE). Despacho:  
- TERMO DE INTIMAÇÃO Fica intimado o ente devedor, nos termos da decisão administrativa de pág. 15/16, para se manifestar, 
em 5 (cinco) dias, sobre o pedido de pagamento de parcela prioritária, documentos que o acompanham, certidão fornecida 
pela Assessoria de Precatórios, bem como as partes a respeito dos cálculos de retenção incidentes por ocasião do eventual 
pagamento antecipado. Fortaleza, 17 de março de 2020. Chrystianne dos Santos Sobral Diretora da Assessoria de Precatórios 
Portaria de delegação n.º 840/2017

0622780-76.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Beneficiária: A. F. A. G.. Advogado: Joaquim Citó Feitosa Carvalho 
Neto (OAB: 20464/CE). Devedor: M. de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme Rodrigues de Oliveira (OAB: 7088/CE). 
Despacho:  - DECISÃO ADMINISTRATIVA Consoante decisão de pág. 26, o presente pedido de providências restou prejudicado, 
em face do não atendimento ao art. 48 e ss, da Resolução n.º 19/2018 do OETJCE, notadamente quanto a não apresentação 
do endereço atualizado da credora. Compareceu, entrentanto, aos autos o causídico apresentando comprovante de endereço 
em nome da credora, demonstrando interesse no prosseguimento do feito para efetivo recebimento da superpreferência. Assim, 
considerando que antes do arquivamento dos autos o requerente supriu a omissão que motivou o cancelamento do feito, e 
diante da petição e documento de págs. 29/30, revogo a decisão de pág. 26, determinando o prosseguimento do presente 
Pedido de Providências e cumprimento da decisão de pág. 19. Desse modo, o pedido da superpreferência deverá ser mantido 
na ordem cronológica, até a total safisfação da verba prioritária com a devida alteração de seu status na lista respectiva. Desta 
feita, proceda-se à localização da credora no endereço consignado no documento de pág. 30. Por outro, visando o cumprimento 
da Resolução do CNJ, nº 303, de 18/12/2019, e enquanto se aguarda o cumprimento integral da decisão de págs. 08/09, altero 
a ordem da decisão de pág. 19 para determinar o envio das autos à Coordenadoria de Cálculos de Precatórios para elaboração 
dos cálculos, o qual deverá ocorrer independentemente da localização da credora. Com o retorno dos autos, proceda-se ao 
imediato provisionamento do numerário relativo à superpreferência em conta de reserva, conforme decisão de pág. 19; ficando 
suspenso o pagamento da superpreferência com provisionamento, nos termos do art. 32 da Resolução nº 303/2010, até a 
decorrência de todos os prazos e localização da credora. Localizada a credora e uma vez decorridos os prazos, sem reclames, 
compra-se a decisão de pág. 19, parte final. Enquanto não decorrido Intimem-se. Fortaleza, 17 de março de 2020. Rômulo Veras 
Holanda Juiz Auxiliar da Presidência Portaria de delegação n.º 1817/2019.

Total de feitos: 9

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

0000271-69.2020.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credora: M. das D. L. D.. Advogado: Jose Ribamar Filho (OAB: 
5800/CE). Devedor: E. do C.. Proc. Estado: João Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal 
(OAB: 16996/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado 
(OAB: 23316/CE). Despacho:  - Considerando a pendência consignada na certidão de págs.13/14, proceda-se à localização 
do credor, necessário à observância ao disposto nos artigos 32, § 4º, da Res. 303, do CNJ, e 48, inciso I, da Res. nº 19/2018, 
do OETJCE. Após a providência acima, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Cálculos de Precatórios para atualização 
dos cálculos e apuração das retenções aplicáveis por ocasião do pagamento prioritário. Na oportunidade, deverá ser observado 
o contrato dos honorários advocatícios. Com a planilha, autos conclusos. Fortaleza, 24 de março de 2020. Chrystianne dos 
Santos SobralDiretora da Assessoria de Precatórios Portaria de delegação n.º 840/2017.
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0000272-54.2020.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credor: E. e S. N.. Advogado: Jose Ribamar Filho (OAB: 5800/
CE). Devedor: E. do C.. Proc. Estado: João Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 
16996/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 
23316/CE). Despacho:  - Considerando a pendência consignada na certidão de págs. 13/14, proceda-se à localização do 
credor, necessário à observância ao disposto nos artigos 32, § 4º, da Res. 303, do CNJ, e 48, inciso I, da Res. nº 19/2018, do 
OETJCE. Após a providência acima, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Cálculos de Precatórios para atualização dos 
cálculos e apuração das retenções aplicáveis por ocasião do pagamento prioritário. Na oportunidade, deverá ser observado o 
contrato dos honorários advocatícios. Com a planilha, autos conclusos.Fortaleza, 24 de março de 2020. Chrystianne dos Santos 
SobralDiretora da Assessoria de Precatórios Portaria de delegação n.º 840/2017.

0000277-76.2020.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credora: O. A. N. G.. Advogado: Jose Ribamar Filho (OAB: 5800/
CE). Devedor: E. do C.. Proc. Estado: João Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 
16996/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 
23316/CE). Despacho:  - Considerando a pendência consignada na certidão de págs. 14/15, proceda-se à localização do credor, 
necessário à observância ao disposto nos artigos 32, § 4º, da Res. 303, do CNJ, e 48, inciso I, da Res. nº 19/2018, do OETJCE. 
Após a providência acima, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Cálculos de Precatórios para atualização dos cálculos 
e apuração das retenções aplicáveis por ocasião do pagamento prioritário. Na oportunidade, deverá ser observado o contrato 
dos honorários advocatícios. Com a planilha, autos conclusos. Fortaleza, 24 de março de 2020. Chrystianne dos Santos 
SobralDiretora da Assessoria de Precatórios Portaria de delegação n.º 840/2017.

0000280-31.2020.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credora: M. A. P. B. dos S.. Advogado: Jose Ribamar Filho (OAB: 
5800/CE). Devedor: E. do C.. Proc. Estado: João Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal 
(OAB: 16996/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado 
(OAB: 23316/CE). Despacho:  - Considerando a pendência consignada na certidão de págs. 13/14, proceda-se à localização do 
credor, necessário à observância ao disposto nos artigos 32, § 4º, da Res. 303, do CNJ, e 48, inciso I, da Res. nº 19/2018, do 
OETJCE. Após a providência acima, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Cálculos de Precatórios para atualização dos 
cálculos e apuração das retenções aplicáveis por ocasião do pagamento prioritário. Na oportunidade, deverá ser observado o 
contrato dos honorários advocatícios. Com a planilha, autos conclusos.Fortaleza, 24 de março de 2020. Chrystianne dos Santos 
SobralDiretora da Assessoria de Precatórios Portaria de delegação n.º 840/2017.

0000281-16.2020.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credora: H. M. F. de A.. Advogado: Jose Antonio Soares Rocha 
(OAB: 6753/CE). Advogado: Francisco Jaime Nobre Alencar (OAB: 5703/CE). Advogada: Clarisse Maria Fontenele (OAB: 5730/
CE). Advogada: Suely Araujo Santiago Martins Melo (OAB: 3368/CE). Advogada: Fernanda Inês Praxedes Lopes (OAB: 3989/
CE). Advogada: Liduina Maria da Costa Monteiro (OAB: 5433/CE). Advogada: Monica Pontes Aguiar (OAB: 5278/CE). Advogada: 
Flavia Cavalcanti Costa Lima (OAB: 4956/CE). Advogado: Carlos das Chagas Viana (OAB: 5643/CE). Devedor: E. do C.. Proc. 
Estado: João Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 16996/CE). Proc. Estado: 
Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 23316/CE). Despacho:  - 
Considerando a pendência consignada na certidão de págs. 14/15, proceda-se à localização do credor, necessário à observância 
ao disposto nos artigos 32, § 4º, da Res. 303, do CNJ, e 48, inciso I, da Res. nº 19/2018, do OETJCE. Após a providência acima, 
encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Cálculos de Precatórios para atualização dos cálculos e apuração das retenções 
aplicáveis por ocasião do pagamento prioritário. Na oportunidade, deverá ser observado o contrato dos honorários advocatícios. 
Com a planilha, autos conclusos.Fortaleza, 24 de março de 2020. Chrystianne dos Santos SobralDiretora da Assessoria de 
Precatórios Portaria de delegação n.º 840/2017.

0000335-79.2020.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credora: A. de O. G.. Advogado: Paulo Teles da Silva (OAB: 4945/
CE). Advogado: Antenio Almeida da Silva (OAB: 2341/CE). Devedor: E. do C.. Proc. Estado: João Renato Banhos Cordeiro 
(OAB: 16941/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal (OAB: 16996/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/
CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado (OAB: 23316/CE). Despacho:  - Considerando a pendência consignada 
na certidão de págs. 19/21, proceda-se à localização do credor, necessário à observância ao disposto nos artigos 32, § 4º, 
da Res. 303, do CNJ, e 48, inciso I, da Res. nº 19/2018, do OETJCE. Após a providência acima, encaminhem-se os autos 
à Coordenadoria de Cálculos de Precatórios para atualização dos cálculos e apuração das retenções aplicáveis por ocasião 
do pagamento prioritário. Com a planilha, autos conclusos. Fortaleza, 24 de março de 2020. Chrystianne dos Santos Sobral 
Diretora da Assessoria de Precatórios Portaria de delegação n.º 840/2017.

0621275-16.2020.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credor: A. A. da G.. Advogado: PAULO TELES DA SILVA (OAB: 
4945/CE). Advogado: Antenio Almeida da Silva (OAB: 2341/CE). Advogada: Jamily Campos Teles de Lima (OAB: 8866/CE). 
Devedor: Estado do Ceará. Proc. Estado: João Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE). Proc. Estado: Eduardo Menescal 
(OAB: 16996/CE). Proc. Estado: Rizomar Nunes Pereira (OAB: 20975/CE). Proc. Estado: Andre Luiz Sienkievicz Machado 
(OAB: 23316/CE). Despacho:  - Considerando a pendência consignada na certidão de págs. 19/20, proceda-se à localização do 
credor, necessário à observância ao disposto nos artigos 32, § 4º, da Res. 303,do CNJ, e 48, inciso I, da Res. nº 19/2018, do 
OETJCE. Após a providência acima, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Cálculos de Precatórios para atualização dos 
cálculos e apuração das retenções aplicáveis por ocasião do pagamento prioritário. Na oportunidade, deverá ser observado o 
contrato dos honorários advocatícios. Com a planilha, autos conclusos.Fortaleza, 24 de março de 2020. Chrystianne dos Santos 
SobralDiretora da Assessoria de Precatórios Portaria de delegação n.º 840/2017.

Total de feitos: 7

Assessoria de Precatórios
DESPACHO DE RELATORES

0001144-89.2008.8.06.0000 - Precatório. Credor: J. V. C. LTDA. Advogado: Paulo César Pereira Alencar (OAB: 7125/CE). 
Advogado: Luís Valterlê Silva (OAB: 8077/CE). Proc. Municipio: Francisco Ione Pereira Lima (OAB: 4585/CE). Devedor: M. 
de T.. Proc. Municipio: Francisco Ione Pereira Lima (OAB: 4585/CE). Proc. Municipio: Sammuel David de Andrade Medeiros e 
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Barbosa (OAB: 24326/CE). Despacho:  - DECISÃO ADMINISTRATIVA - Observo que foi interposta petição, às páginas 336/337, 
pela empresa Nativa Construções e Serviços Ltda, esclarecendo que a alteração contratual ocorrida na empresa credora, como 
faz prova o 14º Aditivo juntado a estes autos à página 252/259, alterou a razão social e o endereço. Entretanto, o CNPJ 
nº 63.359.541/0001-20 continua o mesmo, não se tratando, portanto, de sucessão da pessoa jurídica. Pois bem. A par da 
informação prestada e diante da planilha apresentada pela Coordenadoria de Cálculos à página 325, demonstrando a ausência 
de descontos legais, determino que seja colhido o saldo da conta de reserva. Em seguida, promova-se o pagamento. Ressalto 
que os dados bancários foram informados à página 337. Constatada a quitação do precatório, retire-se de lista cronológica, 
comunique-se ao juízo da execução e arquive-se. Intimem-se. Fortaleza, 26 de março de 2020. Rômulo Veras Holanda Juiz de 
Direito Auxiliar da Presidência Portaria de Delegação nº 1817/2019.

Total de feitos: 1

EDITAIS, AVISOS E PEDIDOS DE VISTA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2020

CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; CONTRATADA: TRADEIN TECHNOLOGY COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP.; OBJETO: registro de preços para futuro e eventual aquisição de switches, 
transceivers e cabos de conexão, conforme as especificações técnicas do termo de referência, a fim de fornecer infraestrutura 
adequada ao Poder Judiciário Cearense; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei n. 
10.520/2002 e das Resoluções do TJCE n. 4, de 6.3.2008, n. 8, de 8.7.2009 e n. 2, de 6.3.2015; VIGÊNCIA: 13 de março de 
2020 a 13 de março de 2021; DATA DA ASSINATURA: 13 de março de 2020; SIGNATÁRIOS: Desembargador Washington 
Luis Bezerra de Araújo, Denise Maria Norões Olsen e  Cícero Zacarias Ferreira Esmeraldo.

LOTE 2 – COTA RESERVADA

ITEM EPECIFICAÇÕES QUANT. VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

Dell EMC N3048ET-ON Switch, 48x 1 GbT, 2x SFP + 10 GbE, 2xGbE, 
2xGbE SFP combo ports L3, Stacking, 1x AC PSU – 210APXE 
SFP+10GbE Module for N3000/S3100 Series, 2x SFP + Ports(Optics 
or direct attach cables required) – 407BBNZ Stacking Cable, for Dell 
Networking N2000/N3000/S3100 series switches (no cross-series 
stack), 0,5m -470ABHC Power Cord, 250V, 2 meters, C13 to NBR 
14136, Brasil -450AAPZ N3048ET 3 Years ProSupport with Next 
Business Day Onsite Service, BZ -8218925 / 8219049 / 8219057 / 
8219060 / 9116619

50 R$ 14.154,91 R$ 707.745,50

2
Dell Netwoking, Transceiver, SFP, 1000BASE – SX, 850nm 
Wavelenght, 550m Reach - 407BBDB 4 R$ 1.146,97 R$ 4.587,88

3
Dell Networking, Transceiver, SFP +, 10 GbE -SR, 850nm, 300m, 
Reach - 407BBEF 20 R$ 2.131,87 R$ 42.637,40

4
Dell Networking, Cable, SFP + to SFP+, 10GbE, Cooper Twinax 
Direct  Attach Cable, 3 Meters 30 R$ 664,64 R$ 19.939,20

TOTAL R$ 774.909,98

EXTRATO DE CONVÊNIO N° 11/2020

CONVENENTES: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e o INSTITUTO VENELOUIS XAVIER PEREIRA; OBJETIVO: 
apoiar institucionalmente o Projeto “Amor à Vida”, para elaboração e execução de uma campanha com vistas a promover o 
combate ao uso de drogas ilícitas, tendo em vista o foco social do qual o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará está incumbido, 
através da utilização de ferramentas pedagógicas de divulgação e compreensão acerca dos malefícios causados pela utilização 
de entorpecentes, bem como a correlação existente entre seu uso e o índice de criminalidade, a fim de provocar uma apropriação 
de conteúdo sobre o contexto apresentado, promovendo a conscientização por parte do público-alvo, além de transformá-los 
em multiplicadores das informações repassadas, gerando uma reação em cadeia quanto à propagação de informações sobre os 
riscos apresentados neste tema, tornando-se, o Tribunal, mais uma instituição a reforçar o combate cotidiano já enfrentado por 
outras instituições; DO VALOR: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela execução total do objeto; VIGÊNCIA: a partir de sua 
assinatura, por 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 13 de março de 2020; SIGNATÁRIOS: Des. Washington Luis Bezerra 
de Araújo e Ricardo Augusto de Palhano Xavier.

EXTRATO DE CONVÊNIO N° 83/2019

CONVENENTES: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e a UBEASP - UNIÃO BENEFICENTE E ASSISTÊNCIA AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS; OBJETO: regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha 
de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a UBEASP.; DATA DA ASSINATURA: 13 
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de março de 2020; SIGNATÁRIOS: Des. Washington Luis Bezerra de Araújo, Vládia Santos Teixeira e Daniela Tolentino Forte 
Cuadra.

EXTRATO DO CONTRATO N.º 10/2020

CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; CONTRATADO: INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA GESTÃO PÚBLICA; OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-profissionais especializados 
para realização de cursos de capacitação “Programa de Desenvolvimento em Gestão Estratégica orientada para resultados”, 
para os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; VALOR: R$ 720.704,00  (setecentos e vinte mil e setecentos e 
quatro reais); MODALIDADE DE LICITAÇÃO: inexigibilidade FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso II, c/c art. 13, incisos 
I e VI, da Lei nº 8.666/93; VIGÊNCIA: 18(dezoito) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido 
antecipadamente com a conclusão dos trabalhos; DATA DA ASSINATURA: 13 de março de 2020;SIGNATÁRIOS: Des.. 
Washington Luis Bezerra de Araújo, Sérgio Mendes de Oliveira Filho e Alexandre Borges Afonso.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:8502232-46.2020.8.06.0000; OBJETO: Contratação de empresa para prestação de 
serviços técnico-profissionais especializados para realização de cursos de capacitação “Programa de Desenvolvimento em 
Gestão Estratégica orientada para resultados”, para os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; VALOR GLOBAL: 
R$ 720.704,00   (setecentos e vinte mil e setecentos e quatro reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso II, c/c o art. 
13, incisos I e VI, da Lei Federal nº 8.666/93; CONTRATADA: INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO 
PÚBLICA; VIGÊNCIA: 18(dezoito) meses, contados a partir da data de sua assinatura; DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: 
Desembargador Washington Luis Bezerra de Araújo, em 02 de março de 2020.

DIRETORIA  DO  FÓRUM  CLÓVIS  BEVILÁQUA

PORTARIAS, ATOS, DESPACHOS E OUTROS EXPEDIENTES 

PORTARIA Nº 271/2020

A DIRETORA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, DESTA COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ, 
Juíza de Direito, Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, no uso de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 8504009-63.2020.8.06.0001, que trata da alteração de férias da Juíza Maria 
Valdenisa de Sousa Bernardo, Titular da 22ª Vara Cível; 

RESOLVE: 

Art. 1º – Revogar a Portaria nº 201/2020-DFCB, no que concerne à designação da Juíza Maria José Sousa Rosado de 
Alencar para responder pela 22ª Vara Cível, a partir de 23.03.2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA DIRETORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, em Fortaleza, 26 de março de 2020.

 Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo
Juíza Diretora do Fórum Clóvis Beviláqua

 
PORTARIA Nº 273/2020

A DIRETORA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, DESTA COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ, 
Juíza de Direito, Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, no uso de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 8503302-95.2020.8.06.0001, do interesse da Juíza Elizabeth Santos Vale 
Rodrigues, Titular da Vara Única de Delitos de Organizações Criminosas; 

RESOLVE: 

Art. 1º – Designar o Juiz Felipe Augusto Rola Pergentino Maia, Titular do 2º Juizado Auxiliar das Varas de Execuções 
Fiscais, para sem prejuízo de suas atribuições, responder pela Vara Única de Delitos de Organizações Criminosas, nos dias 
26.03.2020 e 27.03.2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA DIRETORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, em Fortaleza, 26 de março de 2020.

 Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo
Juíza Diretora do Fórum Clóvis Beviláqua
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PORTARIA N.º 272/2020

Dispõe sobre o pedido de autorização de viagem por meio eletrônico durante o período de suspensão de atendimento 
presencial.

A DIRETORA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, DESTA COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ, 

JUÍZA DE DIREITO ANA CRISTINA DE PONTES LIMA ESMERALDO, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a Resolução nº 313/2020, e o disposto no artigo 4º, por meio do qual o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) determinou que, durante o regime de plantão extraordinário no âmbito do Poder Judiciário Nacional, fica garantida a 

apreciação da autorização de viagem de crianças e adolescentes;

CONSIDERANDO a Portaria nº 514/2020 da Presidência do TJCE, e o disposto no artigo 12, que conferiu à Diretoria do 

Fórum Clóvis Beviláqua competência para adotar medidas para melhor funcionamento do regime de plantão extraordinário no 

âmbito da comarca de Fortaleza;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o procedimento para apreciação do pedido de autorização de viagem, por 

meio eletrônico, durante o período de suspensão do acesso ao público;

RESOLVE:

Art. 1º.  Estabelecer que, durante o regime de teletrabalho e de suspensão de  atendimento presencial no Fórum Clóvis 

Beviláqua e nos postos de atendimento externos, as solicitações de autorização de viagem de crianças e adolescentes ocorrerão 

de modo exclusivamente eletrônico.

Art. 2º. A solicitação de autorização de viagem de criança e adolescente deverá ser enviada pela parte interessada para o 

e-mail autorizacaoviagem@tjce.jus.br, juntamente com o requerimento a ser escolhido conforme o tipo de viagem que a criança 

ou o adolescente realizará, dentre os modelos disponíveis na página do TJCE na internet (https://www.tjce.jus.br/) na área do 

cidadão, na opção “autorização de viagem de crianças e adolescentes ”.

Parágrafo único. O Requerimento Padrão de Autorização de Viagem deverá ser preenchido pelo requerente, mecanicamente 

ou em letra de forma, apresentando nas justificativas o motivo do pedido e todas as circunstâncias relevantes, bem como 

fazendo juntar àquele os documentos exigidos para cada caso.

Art. 3º. O requerimento e os documentos apresentados serão analisados pelo servidor responsável, que poderá diligenciar, 

por e-mail, ao solicitante, para solução de alguma pendência ou esclarecimento de dúvida.

§1º. O servidor deverá processar o pedido, autuando-o no sistema de processamento dos feitos administrativos (SAJADM/

CPA) e encaminhando-o ao juiz competente- Juiz da Vara da Infância e Juventude ou Juiz Plantonista-, identificado na 

coordenação do setor, conforme ao dia e horário da solicitação.

§2º. O magistrado apreciará o pedido e emitirá a autorização de viagem, lançando assinatura digital.

§3º. O documento finalizado e assinado será enviado, em resposta ao e-mail, para a parte solicitante, que deverá providenciar 

a impressão e a apresentação à autoridade competente, atentando para a necessidade de duas (02) vias impressas, caso se 

trate de viagem internacional.

Art. 4º. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua.

Art. 5º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, até ulterior deliberação.
Fortaleza, Ceará, 26 de março de 2020.

Cristina de Pontes Lima Esmeraldo
Juíza Diretora do Fórum Clóvis Beviláqua
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PORTARIA Nº 268/2020

A DIRETORA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, DESTA COMARCA DE FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ, 
Juíza de Direito, Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, no uso de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO o que consta dos Processos Administrativos nº 8504097-04.2020.8.06.0001 e nº 8504091-
94.2020.8.06.0001, de interesse da Sra. Fernanda Maria Alves Gomes, Oficiala Titular do Cartório de Registro Civil do Distrito 
do Mondubim de Fortaleza/CE; 

CONSIDERANDO o princípio da continuidade do serviço público e o disposto no art. 99, §3º da Lei Estadual nº 12.342/1994;

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar o Sr. HAMILTON FERNANDES DE SOUSA para, até o deslinde do Processo Administrativo nº 8504091-
94.2020.8.06.0001, nos termos do §12, do art. 106, da Lei Estadual nº 16.397/2017, exercer a função de Juiz de Paz, a fim de 
celebrar os casamentos cujos processos de habilitação tenham expediente no Cartório de Registro Civil do Distrito do Mondubim 
desta Comarca.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na presente data. 
Art. 3º - Publique-se no primeiro dia útil de expediente regular no âmbito do Poder Judiciário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DIRETORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, em Fortaleza/CE, 19 de março de 2020.

Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo
Juíza Diretora do Fórum e Corregedora Permanente das 
Serventias Extrajudiciais da Comarca de Fortaleza/CE

PORTARIA Nº 267/2020

A DIRETORA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, DESTA COMARCA DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARÁ,  Juíza de 
Direito ANA CRISTINA DE PONTES LIMA ESMERALDO, no uso das atribuições normativas que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº245/2020, publicado no DJE em 10/03/2020, que trata da designação provisória 
da Sra. Fernanda Maria Pereira Cabral, para exercer as atribuições de Juíza de Paz, no Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Distrito do Mucuripe até ulterior designação pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, na forma 
legal;

CONSIDERANDO o pleito feito pleito feito pela Delegatária Senhora Ana Carolina Pereira Cabral, para a designaçãp de 
suplente da referida Juíza de Paz designada provisoriamente, a qual se encontra afastada das atividades por recomendação 
médica;

CONSIDERANDO o princípio da continuiade do serviço público e a disposições do art. 99, § 3º da Lei nº12.342/1994;

 RESOLVE:
Art.1º-Designar a Sra. Aline Mara Mendes dos Santos, RG nº 2002015091608, CPF nº018.969.263-47 para, até o deslinde 

do Processo Administrativo nº8503676-14.2020.8.06.0001, nos termos do §12 do art. 106 da Lei Estadual nº16.397/2017, 
exercer as atribuições, na condição de suplente, de Juíza de Paz, na presidência das cerimônias de casamento cujos processos 
de habilitação tenham expediente  no Cartório de Registro Civil do Distrito do Mucuripe desta Comarca.

Art. 2º-Esta Portaria entrará em vigor na presente data.
Art. 3º-Publique-se no primeiro dia útil em que tenha expediente regular no âbito do Poder Judiciário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA DIRETORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, em 18 de março de 2020.

Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo
Juíza Diretora do Fórum e Corregedora Permanente 
das Serventias Extrajudiciais da Comarca de Fortaleza

PORTARIA Nº 269/2020

A DIRETORA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, DESTA COMARCA DE
FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ, Juíza de Direito, Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, no uso de suas 

atribuições legais;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 8504245-15.2020.8.06.0001, de interesse da Sra. Jane 

Keityla de Oliveira Souza, Titular do Cartório do 9º Ofício de Notas de Fortaleza/CE;
CONSIDERANDO a Portaria nº 497/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará;
CONSIDERANDO o Decreto nº 33.519, de 19/03/2020, do Governo do Estado do Ceará;
CONSIDERANDO o Provimento nº 04-1/2020 da Corregedoria-Geral do Estado do Ceará sobre a suspensão das atividades 

das serventias extrajudiciais a partir de 20/03/2020 até 27/03/2020 (prazo de suspensão que poderá ser prorrogado);

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o Termo de Compromisso da responsável, Sra. Maria de Fátima Botelho Moreira de Deus, até a data da 

efetiva transmissão do acervo, que somente poderá ser designada no momento do retorno à normalidade do funcionamento 
das Serventias Extraordinárias, a fim de manter o funcionamento dos serviços essenciais e reduzir as possibilidades de 
disseminação do vírus causador da COVID-19.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na presente data.
Art. 3º - Publique-se no primeiro dia útil de expediente regular no âmbito do Poder Judiciário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA DIRETORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, em Fortaleza/CE, 20 de março de 2020.

Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo
Juíza Diretora do Fórum e Corregedora Permanente das
Serventias Extrajudiciais da Comarca de Fortaleza/CE

COMARCAS DO INTERIOR

PORTARIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DOS JUÍZOS DAS COMARCAS DO INTERIOR

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ITAPAJÉ

PORTARIA N° 02/2020

Dispõe sobre o funcionamento do Fórum de Itapajé durante o período do plantão extraordinário instituído pela Resolução nº 
313/2020 do CNJ e regulamentado pela Portaria nº 520/2020  TJCE.

A Dra. Juliana Porto Sales, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara e no exercício do encargo de Diretora do Fórum da Comarca 
de Itapajé, e Dra. Cláudia Waleska Mattos Mascarenhas, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Itapajé, Estado do 
Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc..

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da 
Saúde, em 30 de janeiro de 2020, bem como o previsto na Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO a Resolução nº 313, de 19/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça que estabelece regime especial de 
funcionamento em todos os órgãos do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a Portaria nº 520/2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que regulamenta o regime de 
plantão extraordinário no âmbito do Poder Judiciário deste Estado;

RESOLVEM:

Art. 1º  Estabelecer que o regime de plantão extraordinário, a ser realizado por meio de teletrabalho obrigatório para 
magistrados, servidores, estagiários e demais colaboradores, deverá se dar com cumprimento integral da jornada de trabalho, 
permanecendo a unidade com conexão ativa e contínua, por e-mail, das 08 às 18 horas e com registro de frequência do servidor 
no sistema pela chefia imediata, conforme previsto na Portaria nº 1284/2016;

§ 1º:: Os servidores que não possuíres computador/notebook e/ou acesso à internet nestes equipamentos, deverão, 
obrigatoriamente, informar às respectivas chefias imediatas, sob pena de ser lançada ausência ao trabalho. A falta ao trabalho 
será efetivada se o servidor não informar se lhe é possível ou não desempenhar o trabalho por via remota, não em virtude da 
ausência de equipamentos.

§ 2º:: Se o (a) Supervisor (a) da Unidade tiver conhecimento que há servidorres sem os instrumentos necessários para 
o teletrabalho deverá minutar ofício, sob a supervisão das Magistradas, direcionado à Presidência do Tribunal, por meio do 
qual serão solicitadas orientações na forma de proceder, inclusive, se é recomendável a devolução temporária os mesmos à 
Prefeitura, caso se trate de servidores cedidos ou terceirizados, pertencentes aos quadros do executivo municipal.

Art. 2º  Disponibilizar o e-mail institucional das Varas e Distribuição, quais sejam, itapaje.1@tjce.jus.br (1ª Vara), itapaje.2@
tjce.jus.br (2ª Vara), itapaje.distribuição@tjce.jus.br (setor de protocolo e distribuição), para atendimento remoto aos advogados, 
partes e demais interessados;

§ 1º: Caberá aos Supervisores das Varas e ao Distribuidor acompanhar, durante o expediente forense, o recebimento de 
e-mails e comunicações diversas, devendo adotar os procedimentos necessários para execução do que for necessário.

§ 2º: Os servidores mencionados no parágrafo anterior poderão designar outros servidores para as atividades descritas, 
devendo prestar todas as orientações necessárias e supervisionar-lhes o serviço.

§ 3º: O atendimento de partes, advogados, membros do Ministério Público, servidores e demais interessados deverá ser 
realizado remotamente, no endereço eletrônico informado neste artigo. Na excepcional hipótese de não se mostrar exitosa 
o atendimento por e-mail e à critério dos (as) Magistrados (as), analisando a necessidade, conveniência e oportunidade, o 
atendimento poderá ser realizado pelos meios tecnológicos disponíveis, tais como Skype, Hangout, Videochamadas por meio 
do aplicativo Whatsapp etc.

§ 4º: Neste último caso, caberá aos (às) Magistrado (as) juntamente com os (as) respectivos (as) Supervisores (as) decidir 
o meio tecnológico a ser utilizado, bem como data e horário, não devendo em qualquer situação ser fornecido os números de 
telefonia pessoal dos (as) Magistrados (as).

§ 5º: Somente em não sendo exitosa o atendimento na forma do parágrafo anterior e demonstrado o interesse no atendimento 
presencial, por meio escrito, a urgência e necessidade deste, os (as) Magistrados (as) de cada unidade em conjunto com os (as) 
Supervisores (as) providenciarão meio parta atender, presencialmente, advogados, público e privados, membros do Ministério 
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Público e polícia judici’ria, durante o expediente foresnse.

Art. 3º  Deverá a distribuição processual eletrônica ocorrer regularmente, porém, sendo objeto de apreciação as matérias 
urgentes especificadas na Resolução 313 do CNJ;

Art. 4º  Determinar a suspensão do dever de apresentação periódica e assinatura de pessoas em liberdade provisória, 
suspensão condicional, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão de execução da pena (sursis) e livramento 
condicional, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme recomendação 62 do CNJ, era. 4, II e art. 5 V.

Art. 5º - Durante o período de plantão extraordinário, do qual trata esta Portaria, o prédio do Fórum deverá permanecer 
fechado. Se houver necessidade extraordinária de acesso às dependências físicas do mesmo, deverá ser estabelecido contato 
com o (a) Supervisor (a) e o Magistrado (a) responsáveis pela direção e, após a autorização deste (a) último (a), será agendado 
dia e hora para comparecimento do interessado à respectiva unidade judiciária.

Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e deve ser afixada no átrio e na parte externa do fórum local, 
bem como ter encaminhamento cópia via malote digital para os seguintes órgãos:

I  Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará  TJCE;
II  Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará  CGJ/CE;
III  Ministério Público e Defensoria Pública;
IV  Serventias extrajudiciais;
IV  Ordem dos Advogados do Brasil  OAB/CE.

Comunique-se ao setor competente para divulgação.

Esta portaria servirá como ofício, dispensando-se outros expedientes.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Dado e passado nesta cidade de Itapajé-CE, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de 2020 (dois mil e vinte).

Dra. Juliana Porto Sales
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara
Diretora do Fórum

Dra. Cláudia Waleska Mattos Mascarenhas
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara

PORTARIA Nº 02/2020.
Dispõe sobre a readequação da execução de pena dos presos em regime semiaberto e aberto.

O Dr. Carlos Eduardo Carvalho Arrais, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cedro, Estado do Ceará, no uso de 
suas atribuições legais etc.

CONSIDERANDO o princípio de individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da CF).
CONSIDERANDO que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e 

o sexo do apenado (Artigo 5º, XLVIII, da CF).
CONSIDERANDO que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença e pela 

lei (Artigo 3º, da LEP).
CONSIDERANDO que na Comarca de Cedro/CE não existe Colônia Industrial ou Agrícola, tampouco Casa de Albergado, 

para recolhimento, respectivamente, dos presos do regime semiaberto e aberto.
CONSIDERANDO que, para cumprimento da pena, os presos do regime semiaberto vinham se apresentando diariamente na 

Cadeia Pública, bem como nos finais de semanas e feriados.
CONSIDERANDO que, para cumprimento de pena, os presos do regime aberto vinham se apresentando nos finais de 

semana e feriados na Cadeia Pública.
CONSIDERANDO a inexistência de vagas decorrente do recebimento de presos oriundos da desativação de diversas 

cadeias no Estado do Ceará.
CONSIDERANDO a necessidade de readequação das regras a serem cumpridas pelos presos que cumprem pena em 

regime semiaberto e aberto, especialmente quanto a monitoração eletrônica.
RESOLVE:
Art. 1º – Os presos em execução provisória ou definitiva de pena, em regime semiaberto e aberto, na Comarca de Cedro, 

passarão a cumprir a reprimenda em prisão domiciliar, nas seguintes condições:
I – Presos no regime semiaberto:
a) Comparecimento a todos os atos para os quais for intimado pela autoridade judiciária;
b) Proibição de mudar de residência, sem prévia autorização da autoridade judiciária competente;
c) Obrigação de recolher-se à sua residência todos os dias às 18:00 horas até às 6:00 horas do dia seguinte, recolhendo-

se, ainda, durante os finais de semana, a partir da sextas-feiras às 18:00 horas, devendo permanecer até às 6:00 horas da 
segundas-feiras, bem como, permanecer recolhido integralmente nos feriados municipais, estaduais e federais, a partir das 
18:00 horas do dia anterior ao feriado até às 06:00 horas do dia subsequente;

d) Obrigação de submeter-se ao monitoramento eletrônico (art. 146-B, IV, da LEP).
II – Presos no regime aberto:
a) Comparecimento a todos os atos para os quais for intimado pela autoridade judiciária;
b) Proibição de mudar de residência, sem prévia autorização da autoridade judiciária competente;
c) Obrigação de recolher-se à sua residência aos finais de semana, devendo recolher-se nas sextas-feiras a partir das 
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18:00 horas e permanecer até às 6:00 horas das segundas-feiras, bem como permanecer recolhido integralmente nos feriados 
municipais, estaduais e federais, a partir das 18:00 horas do dia anterior ao feriado até às 06:00 horas do dia subsequente;

d) Obrigação de submeter-se ao monitoramento eletrônico (art. 146-B, IV, da LEP).
§1º – Quanto ao uso do equipamento de monitoração eletrônica, o apenado deverá estar ciente das seguintes condições:
a) Não rompimento do equipamento de monitoração eletrônica, bem como, abstenção de comportamentos que tenham por 

objetivo desligá-lo ou dificultar a transmissão das informações para a central de monitoramento ou causar-lhes estragos ou 
permitir que outras pessoas o danifiquem;

b) Manter o aparelho ligado 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem deixá-lo descarregar;
c) Comparecer à Central de Manutenção, quando convocado.
§2º – Em caso de descumprimento das medidas impostas, devem ser adotados os seguintes procedimentos:
a) Havendo o rompimento do equipamento, deve a autoridade administrativa providenciar a captura do reeducando, com 

recolhimento em unidade prisional, sendo imediatamente comunicado ao Juízo da Execução, via relatório circunstanciado, para 
adoção das medidas cabíveis;

b) Havendo quebra da área de inclusão determinada por este Juízo (residência do apenado), o Grupo de Custódia da SEJUS 
deverá comparecer na residência do reeducando em dias e horários aleatórios, certificando a visita e colhendo do reeducando a 
justificativa para a falta e, posteriormente, encaminhando relatório ao Juízo da Execução.

§3º – Os pedidos de instalação de equipamento de monitoração eletrônica, serão encaminhados a SEJUS, instruídos com 
os seguintes documentos:

a) Comprovante de endereço onde o reeducando irá cumprir a prisão domiciliar e telefone para contato;
b) Certidão de comportamento carcerário, subscrita pelo Diretor da Cadeia Pública ou Presídio em que esteja recolhido, se 

for o caso;
c) Certidão de inexistência de mandado de prisão em aberto, subscrita pelo Diretor da Cadeia Pública ou Presídio em que 

esteja recolhido, se for o caso.
§4ª – As situações não previstas nesta portaria serão resolvidas individualmente em sede de execução penal.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando, a partir de então, revogadas as disposições em 

contrário.
Art. 3º – Encaminhe-se cópia desta portaria, para:
I – Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE;
II – Corregedoria-Geral de Justiça do TJCE – CGJCE;
III – Direção da Cadeia Pública de Cedro/CE;
IV – Ministério Público Estadual;
V – Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Subseccional Icó/CE;
VI – Delegacia de Polícia Civil de Cedro/CE;
VII – Destacamento de Polícia Militar.
Art. 4º – Afixe-se cópia desta portaria no átrio do fórum local.
Publique-se. Cumpra-se.

Cedro/CE, 19 de março de 2020.

Carlos Eduardo Carvalho Arrais
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA VINCULADA DE PIQUET CARNEIRO

PORTARIA Nº 07/2020

O Excelentíssimo Senhor Adriano Ribeiro Furtado Barbosa, MM. Juiz de Direito em respondência pela Comarca Vinculada 
de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, por nomeação legal, no uso de suas atribuições etc.,

CONSIDERANDO a competência geral desta Comarca Vinculada de Piquet Carneiro (Vara Única);

CONSIDERANDO a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos 
tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito 
dos sistemas de justiça penal e socioeducativo;

CONSIDERANDO que os arts. 2º e 4º da Recomendação nº 62 do CNJ orientam os magistrados com competência para 
as fases de conhecimento criminal e de apuração de atos infracionais a revisão das decisões que determinaram a internação 
provisória dos adolescentes em conflito com o ordenamento jurídico e a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 
316 do Código de Processo Penal;

CONSIDERANDO a Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça – institui o regime de Plantão Extraordinário 
no âmbito do Poder Judiciário –, que, em seu art. 4º, §º, estabelece a aplicação do disposto na Recomendação CNJ nº 62 nos 
processos envolvendo réus presos e adolescentes em conflito com a lei internados;

CONSIDERANDO a Portaria da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – regulamenta o regime de Plantão 
Extraordinário no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará –, que determina aos juízes responsáveis por processos 
envolvendo réus presos e adolescentes em conflito com a lei internados a observância do disposto na Recomendação CNJ nº 
62, de 17 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar à secretaria a conclusão de todos os processos envolvendo adolescentes internados, notadamente 
gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até doze anos de idade ou por pessoa com deficiência; indígenas; 
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adolescentes com deficiência e os que se enquadrem em grupo de risco; e os que estejam internados pela prática de atos 
infracionais praticados sem violência ou ameaça à pessoa.

Art. 2º. Determinar à secretaria a conclusão de todos os processos criminais com prisão provisória decretada, priorizando 
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, 
assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; prisões preventivas que 
tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionados a crimes praticados sem violência ou grave ameaça 
à pessoa.

Art. 3º. Estabelecer, durante o regime de Plantão Extraordinário, como canal de atendimento remoto, o número 88 
9.9800.4117 (supervisor – Pedro Júnior) e o e-mail institucional piquetcarneiro@tjce.jus.br.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade durante o regime de Plantão Extraordinário.

Piquet Carneiro/CE, 23 de março de 2020.

Adriano Ribeiro Furtado Barbosa
Juiz de Direito

PORTARIA Nº 05/2020

O Excelentíssimo Senhor MIKHAIL DE ANDRADE TORRES, Juiz Titular da 1ª Vara da Comarca de Camocim, Estado do 

Ceará, por nomeação legal, no uso de suas atribuições legais, etc;

Considerando a RECOMENDAÇÃO Nº 62,  de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Considerando a portaria nº 497/2020 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que dispõe sobre medidas 

de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);
Considerando a PORTARIA Nº 514/2020 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceara, que dispõe sobre o 

regime de Plantão Extraordinário, estabelecido pela Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de 
Justiça.

Considerando a necessidade de adequação e reorganização dos trabalhos executados na unidade, referente a Execução 
Penal, bem como a medidas socioeducativas;

RESOLVE:
Art. 1º – Suspender, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, as atividades de prestação de serviço dos adolescentes, referente a 

medidas socioeducativas, como medida sanitária necessária para prevenção de risco ao novo coronavírus (COVID-19).
Art. 2º – Determinar que, após o esgotamento do prazo de 60 (sessenta) dias, sem que haja nova determinação exarada por 

este juízo, deve os adolescentes retornar ao cumprimento da medida.
Art. 3º – Determinar que a gestão dos órgãos, onde os adolescentes cumprem as medidas, deverão fazer as comunicações 

do inteiro teor desta portaria aos menores em cumprimento, e aos seus responsáveis legais.
Parágrafo Unico – Ficam os órgãos onde são cumpridas as medidas discriminadas, responsáveis por encaminhar a esta 

unidade judiciária, a relação de todos os menores que retornarão ao convívio familiar em razão das determinações contidas 

nesta portaria.

Art. 4ª – Suspender, pelo prazo de 60(sessenta) dias, o dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade 
provisória, livramento condicional ou suspensão condicional do processo.

Art. 5º – Encaminhe-se cópia desta portaria preferencialmente por e-mail,  ao Conselho da Comunidade, ONG’s desta 
Comarca, Polícias Civis e Militares, bem como blogs de veiculação de notícias locais, rádio e afins.

Art. 6º – Encaminhe-se cópia desta portaria à Presidência do TJCE, à Corregedoria Geral de Justiça, ao Conselho Superior 
da Magistratura, ao Ministério Público, Defensoria Pública e à OAB, subseção local.

Art. 7º. Publique-se no átrio do Fórum local, na intranet do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e Diário da Justiça 
Eletrônico.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Camocim, 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2020 (dois mil e vinte).

Mikhail de Andrade Torres
Juiz de Direito

1ª VARA  DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE

PORTARIA Nº 01/2020

Dispõe sobre a suspensão da obrigação de apresentação mensal em juízo dos condenados em regimes semiaberto e 
aberto e em livramento condicional, bem como os e réus beneficiados com liberdade provisória, com cautelares, e suspensão 
condicional, nos termos da Recomendação n.º 62/2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça.

A MM. Juíza de Direito GERANA CELLY DANTAS DA CUNHA VERÍSSIMO, respondendo pela 1ª Vara da Comarca de 
Limoeiro do Norte-CE, no uso de suas atribuições legais etc.

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, emitiu Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
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CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e preservar a saúde de 
magistrados, servidores, estagiários, colaboradores terceirizados e jurisdicionados em geral.

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 497/2020, do dia 16 de março de 2020, na qual a Presidência do TJ/CE dispõe sobre 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus(COVID-19) 
no âmbito do Poder Judiciário cearense.

CONSIDERANDO o teor da Recomendação n.º 62, do dia 17 de março de 2020, expedida pelo Conselho Nacional de 
Justiça, que trata a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus COVID 19 no âmbito dos 
sistemas de justiça penal e socioeducativo.

RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a suspensão da obrigação de comparecimento mensal, à secretária da 1.ª Vara da Comarca de Limoeiro 

do Norte, dos condenados em regimes semiaberto e aberto e em livramento condicional, bem como os  réus beneficiados com 
liberdade provisória, com cautelares, e suspensão condicional, nos termos do art. 4.º, inc. II, da Recomendação n.º 62/2020 do 
Conselho Nacional de Justiça;

Art. 2º. A suspensão se dará pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação.

Art. 3º. Após o fim do prazo de suspensão, os condenados e réus beneficiados que não tenham comparecido espontaneamente 
deverão ser pessoalmente intimados a voltar a comparecer na secretaria da Vara, sob pena de revogação dos benefícios.

Art. 4º. Determinar a publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Art. 5.º Determinar o encaminhamento desta portaria ao Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do 
Brasil Subseção Vale do Jaguaribe/CE, pelo e-mail institucional.

.
Art. 6º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Dado e passado no Gabinete do Juiz de Direito Titular, nesta Comarca de Limoeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 24 (vinte 
e quatro) dias do mês de março do ano de 2020 (dois mil e vinte).

Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza de Direito, em respondência

PORTARIA Nº 01/2020

Luís Gustavo Montezuma Herbster, Juiz de Direito Titular, da 2ª Vara da Comarca de Boa Viagem-CE, no uso de suas 
atribuições legais, dispõe sobre a correição interna desta unidade em conformidade com o Provimento nº 01/2020 da CGJ-CE.

Considerando o que determina o Provimento nº 01/2020, da Corregedoria Geral de Justiça do Ceará, o qual estabelece os 
critérios e define o procedimento da Inspeção Judicial Anual a ser adotado no âmbito do Primeiro Grau de Jurisdição do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e regulamenta as disposições pertinentes;

Considerando, que constitui dever de todos os magistrados, dentre outros, diligenciar para que os atos processuais se
realizem nos prazos legais e, ainda, exercer a assídua fiscalização dos subordinados (art. 35, III e VII, LC n° 35/1979 – 

LOMAN);

Considerando a necessidade de constante verificação da regularidade do serviço judicial prestado por esta 2ª Vara da 
Comarca de Boa Viagem-CE;

Considerando, outrossim, a conveniência de um levantamento de todos os feitos em trâmite nesta 2ª Vara da Comarca 
de Boa Viagem-CE, visando eventuais correções estatísticas, bem como a verificação quanto à regularidade no trâmite dos 
mesmos.

RESOLVE:

art. 1º. Realizar Inspeção Interna nesta Unidade Judiciária no período compreendido entre 24 de março a 07 de abril de 
2020, no horário das 8h às 18h (15 dias contínuos – art. 2º, §1º do Provimento nº 01/2020-CGJ/CE), adotando, entre outras, as 
seguintes providências:

I – Verificar, por amostragem, nos termos do art. 8º, I, a) do Provimento nº 01/2020 da CGJ-CE, 20% (vinte por cento) do 
acervo da Unidade (excluídos os inquéritos policiais, cartas precatórias, rogatórias, de ordem, notificações e interpelações, 
bem como os processos suspensos e sobrestados);

II – Verificar, obrigatoriamente, os processos sujeitos:

a) ao Sistema Justiça Plena e às Metas 2, 4 e 6, dentre outras possivelmente fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça 
CNJ;
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b) os processos pendentes da expedição de alvarás;

c) todas as ações que estejam no aguardo da devolução de Carta Precatória e resposta a ofício enviado;

d) os feitos a serem remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça ou à Turma Recursal;

e) as cartas precatórias e de ordem;

f) as ações com pedido de tutela de urgência ainda não apreciado;

g) os processos paralisados há mais de 100 (cem) dias;

h) e às condições de acessibilidade e segurança das dependências do lugar que comporta o funcionamento da unidade 
judiciária.

III – Elaborar uma relação de processos a serem inspecionados, que será divida entre os processos que estão conclusos 
(despacho, decisão e sentença) e os que tramitam nesta unidade nas demais filas, a fim de que, ao final, se possa averiguar 
a efetiva realização da inspeção em 20 % do acervo, sempre observando as exceções descritas no art. 1º, inciso I, desta 
Portaria.

IV- Cadastrar o acervo residual desta unidade (140 processos físicos, conforme o Banco de Informações Gerenciais) no 
Sistema de Apoio a Digitalização, a fim de que, ao final da inspeção, a 2ª Vara da Comarca de Boa Viagem-CE esteja com o 
100% do acervo digitalizado.

V – Determinar que ao final da inspeção sejam preenchidos Relatórios Finais Completo (Parte I e II) devidamente preenchidos 
e assinados pelo magistrado competente, gerado a partir do Formulário Eletrônico padronizado, contendo, especificadas e 
objetivamente, as ocorrências da inspeção e o apontamento das irregularidades encontradas, as providências adotadas para 
sua correção e as sugestões quanto às medidas necessárias que ultrapassem a sua competência.

VI – Assegurar que, durante o período inspecional acima designado, será mantida as demais atividades do gabinete;

VII- Os trabalhos serão realizados através do teletrabalho em razão da Portaria nº 514/2020 da Presidência do Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará, e com a finalidade de prevenir o contágio da população pelo Coronavírus (COVID – 19);

VIII – Determinar a publicação da Portaria em epígrafe na intranet do Tribunal de Justiça do Ceará e no Diário de Justiça 
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, bem como enviar cópia à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará, à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública do Estado do 
Ceará, à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Ceará e à Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se. Dado e passado na comarca de Boa Viagem/CE, aos 24(vinte e quatro) dias do mês de março do ano de dois 
mil e vinte (2020).

LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
Juiz de Direito

ESTADO DO CEARÃ? - PODER JUDICIÃ?RIO
COMARCA DO CRATO
DireÃ§Ã£o do FÃ³rum Hermes Parahyba
Rua Ã?lvaro Peixoto de Alencar, s/n â Fone: (88)3523-7111 â e-mail: crato.diretoria@tjce.jus.br
COMUNICADO
Pelo presente, comunicamos a todos que, de conformidade com determinaÃ§Ã£o do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do 

CearÃ¡, como medida de prevenÃ§Ã£o de contÃ¡gio do novo Coronavirus (COVID-19) e como forma de garantir o acesso 
Ã JustiÃ§a durante o perÃ odo emergencial de saÃºde pÃºblica, esta Comarca do Crato, por sua Central de Atendimento e 
Unidades JudiciÃ¡rias (1Âª e 2Âª Varas CÃ veis, 1Âª e 2Âª Varas Criminais, Vara de FamÃ lia e SucessÃµes, e Juizado Especial 
CÃ vel e Criminal), funcionarÃ¡ em Regime de PlantÃ£o ExtraordinÃ¡rio, a partir desta segunda-feira (23/03/2020).

Durante este perÃ odo, o atendimento a advogados e advogadas, partes e pessoas em geral serÃ¡ feito atravÃ©s da Central 
de Atendimento (fone: 88.98805-4467) e do e-mail institucional de cada uma das cinco varas e juizado especial (1Âª vara cÃ vel: 
crato.1civel@tjce.jus.br; 2Âª vara cÃ vel: crato.2civel@tjce.jus.br: 1Âª vara criminal: crato.1crime@tjce.jus.br; 2Âª vara criminal: 
crato.2crime@tjce.jus.br; vara Ãºnica de famÃ lia e sucessÃµes: crato.unicafamilia@tjce.jus.br; juizados especiais: crato.
jecc@tjce.jus.br), ou diretoria do fÃ³rum (crato.diretoria@tjce.jus.br), quando se tratar de questÃµes administrativas, durante o 
horÃ¡rio de expediente (das 9:00 Ãs 18 horas), devido Ã suspensÃ£o do atendimento presencial e a instituiÃ§Ã£o do regime de 
teletrabalho para magistrados, servidores, estagiÃ¡rios e demais colaboradores do Poder JudiciÃ¡rio cearense.

Por conta disso, e de conformidade com o art. 14, II e art. 5Âº, V, da RecomendaÃ§Ã£o 62 do CNJ, fica suspenso o dever 
de apresentaÃ§Ã£o periÃ³dica, junto ao FÃ³rum desta comarca, das pessoas que estÃ£o em liberdade provisÃ³ria, suspensÃ£o 
condicional da pena (sursis), suspensÃ£o condicional do processo, regime semiaberto, prisÃ£o domiciliar, penas restritivas de 
direito e livramento condicional, atÃ© o dia 31 de maio de 2020.

Atenciosamente,
Crato, 23 de marÃ§o de 2020.
JosÃ© Batista de Andrade
Juiz Diretor do FÃ³rum - Respondendo
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