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Comarcas ganham reforço de 
juízes do Grupo de Auxílio 

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador José Arísio Lopes 
da Costa, adotou medida emergencial para prover comarcas que estão sem 
magistrados. Ele designou juízes que integram o Grupo de Auxílio para Redução 
do Congestionamento de Processos Judiciais da Capital



Os magistrados Luiz Evaldo 
Gonçalves Leite e Francisco 
Gomes de Moura tomaram 

posse como desembargadores 
do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE), no dia 11 de maio deste 
ano. A solenidade, conduzida pelo 
presidente do Judiciário estadual, José 
Arísio Lopes da Costa, contou com 
a presença de familiares, amigos e 
autoridades.
 “Firmamos o compromisso 
de continuarmos o nosso trabalho, 
agora no 2º Grau, sempre 
exercendo-o com ética e respeito 
a todos, principalmente aos 
jurisdicionados”, afirmou Luiz 
Evaldo Leite, que assumiu pelo 
critério de merecimento.
 O desembargador também 
falou em nome de Francisco Gomes 
de Moura, empossado pelo critério 
de antiguidade. “Temos as mesmas 
origens do interior, cujos pais nos 
legaram um tesouro de grande valor, 
qual seja, o caráter, a dignidade e o 
respeito por nossos semelhantes”.

 O discurso de saudação aos 
novos integrantes do Tribunal foi 
feito pelo desembargador Francisco 
Sales Neto. “Vossas Excelências, 
no esplendor ascensional das 
respectivas carreiras, deixam o Juízo 
Monocrático onde brilharam com 
inteligência, talento e coragem, 
e chegam ao colegiado que, na 
assertiva de Calamandrei, foi 
inventado para permitir aos juízes 
uma certa companhia na solicitude 
de sua independência”, afirmou.
 Participaram da solenidade 

o procurador-geral adjunto do 
Estado do Ceará, Diogo Rodrigues 
de Carvalho, representando 
o governador Cid Gomes; o 
procurador-geral do Município, 
Martônio Mont'Alverne, 
representando a prefeita Luizianne 
Lins; o procurador-geral de Justiça 
do Ceará, Ricardo Machado; a 
defensora pública geral do Estado, 
Andréa Maria Alves Coelho; e o 
diretor do Fórum Clóvis Beviláqua, 
juiz José Krentel Ferreira Filho, 
entre outros.

O Pleno do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) elegeu 
como desembargadora a juíza 

Maria Vilauba Fausto Lopes, titular 
da 5ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Fortaleza. A promoção 
ocorreu no dia 29 de junho deste ano.
 A magistrada recebeu 
a terceira maior nota entre os 
concorrentes e foi eleita por figurar 
três vezes seguidas em lista de 
merecimento, conforme preceitua 
o artigo 93 da Constituição Federal. 
Os juízes Raimundo Nonato Silva 
Santos e Mário Parente Teófilo 
Neto receberam, respectivamente, a 
primeira e a segunda maior nota.
 Maria Vilauba ocupará vaga 
deixada pelo desembargador José 

Mário Dos Martins Coelho, que se 
aposentou em janeiro de 2012. A nova 
integrante do 2º Grau de jurisdição 
destacou a emoção em ascender 
ao TJCE. “Gostaria de agradecer a 
todo o Colegiado deste Tribunal e, 
principalmente, a Deus”.
 Ela definiu a magistratura 
como “uma renúncia constante de 
interesses particulares em prol do ideal 
de Justiça”.

PERFIL
 Natural de Icó, ela ingressou 
na magistratura em 17 de novembro 
de 1987, na Comarca de Tamboril. 
Atuou ainda em Baturité e Tauá, 
sendo promovida para Fortaleza em 
1996. Na Capital, presidiu a Junta 

Eleitoral e desempenhou funções 
na Comarca Judiciária de Adoção 
Internacional e em Varas da Fazenda 
Pública. Atuou também na 8ª Vara 
Criminal de Fortaleza, entre outras.

Luiz Evaldo Gonçalves Leite e Francisco
 Gomes de Moura tomam posse no TJCE

Pleno do Tribunal de Justiça promove juíza
Maria Vilauba Fausto à desembargadora
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SOLENIDADE

ELEIÇÃO

Presidente José Arísio com os novos integrantes do TJCE

Magistrada foi eleita por merecimento



O Serviço de Precatórios 
do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) 

disponibilizou, no dia 15 de maio 
deste ano, nova página eletrônica 
no Portal do Poder Judiciário. Os 
interessados poderão acessá-la no 
endereço http://www2.tjce.jus.
br:8080/precatorios/.
 A iniciativa oferece aos 
usuários, credores e demais 
interessados mais informações 
sobre o pagamento das dívidas dos 
entes púbicos no Ceará por parte 
do Tribunal de Justiça. A medida 
prestigia a transparência na forma 

com que o TJCE vem gerindo 
os pagamentos dos precatórios 
de responsabilidade do Estado e 
municípios cearenses, sobretudo 
após o disciplinamento da matéria 
por meio da Emenda Constitucional 
nº 62/2009 e o início do processo de 
reestruturação do setor. 
 Na página, os credores 
podem consultar as listas de ordem 
cronológica por ente devedor e as 
normas que orientam o pagamento 
de precatórios no Estado. Também 
podem acessar links de perguntas e 
respostas que explicam o pagamento 
de precatórios e requisições de 

pequeno valor. Além disso,  estão 
sendo apresentadas informações 
sobre o pagamento dos créditos 
prioritários, disponibilizado 
modelo de requerimento de 
pagamento, com as instruções de 
preenchimento.
 A partir da nova página, 
os usuários passaram a ter acesso 
a um canal de comunicação direta 
com o Serviço de Precatórios, 
podendo também, por meio dos 
telefones (085) 3207.7678/7724) 
e do e-mail precatorios@tjce.
jus.br, encaminhar solicitações e 
esclarecer dúvidas.

Tribunal de Justiça do Ceará disponibiliza 
página eletrônica do Serviço de Precatórios 

Judiciário Notícias 3

INTERNET

Tribunal convoca aprovados para próxima
etapa do concurso de juiz substituto 

SEGUNDA FASE

O presidente do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), 
desembargador José 

Arísio Lopes da Costa, convocou 
os aprovados para a 2ª fase do 
concurso público destinado ao 
cargo de juiz substituto do Estado. 
As provas escritas serão aplicadas 
nos próximos dias 14, 15 e 16 de 
julho.
 O candidato deve, 
obrigatoriamente, acessar a página 
do TJCE na internet (http://www.
cespe.unb.br/concursos/tj_
cejuiz2011) para verificar, por meio 
de consulta individual, onde fará os 
testes. Ele deverá comparecer ao 
local designado com antecedência 
mínima de uma hora.
 No mesmo endereço 
eletrônico, está disponível o 
resultado final da prova objetiva 
(1ª etapa), realizada no dia 20 de 
maio de 2012. Ao todo, o certame 
terá cinco fases, todas realizadas em 
Fortaleza.
 A 3ª etapa compreenderá 
inscrição definitiva e sindicância da 

vida pregressa e investigação social, 
além de exame de sanidade física 
e mental e exame psicotécnico. 
Ocorrerá nos dias 7, 13 e 14 de 
outubro próximo.
 A prova oral (4ª fase) será 
realizada em 9 de dezembro e a 
última etapa, avaliação de títulos, 
ocorrerá no mesmo mês. O 
resultado provisório será divulgado 
no dia 28 de dezembro de 2012 e o 
final está previsto para ser divulgado 
no dia 22 de janeiro de 2013.
 São oferecidas 25 
vagas, sendo 5% reservadas 

para deficientes, e formação de 
cadastro reserva. A Comissão 
do Concurso Público é formada 
pelos desembargadores Antônio 
Abelardo Benevides Moraes 
(presidente), Francisco Suenon 
Bastos Mota, Carlos Alberto 
Mendes Forte e o advogado José 
Júlio da Ponte, representando a 
Ordem dos Advogados do Brasil – 
seccional Ceará (OAB/CE).
 O certame está a cargo do 
Centro de Seleção e de Promoção 
de Eventos da Universidade de 
Brasília (Cespe/UnB).

Comissão responsável pelo concurso  acompanhou a aplicação da prova objetiva



Judiciário Notícias 4

Presidência do TJCE designa juízes do Grupo
 de Auxílio para atuar em seis comarcas 

INTERIOR

O presidente do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), 
desembargador José 

Arísio Lopes da Costa, designou 
um grupo de juízes da Capital 
para atuar em Crateús, Novo 
Oriente, Novas Russas, Ipueiras, 
Icó e Cariús. A iniciativa levou em 
consideração a falta de magistrados 
nessas Comarcas, em virtude das 
promoções para outras unidades.
 Segundo o juiz Irandes 
Bastos Sales, titular da 10ª Vara de 
Execuções Fiscais de Fortaleza, 
ainda não instalada, a iniciativa 
atende ao pleito da sociedade pela 
maior agilidade dos serviços judiciais. 
“O desembargador José Arísio está 
empenhado em encontrar a melhor 
solução para resolver o problema 
da vacância e pode fazer novas 
designações para atender à demanda 
em outras regiões, de acordo com a 
disponibilidade de magistrados”.
 O juiz esclarece que a 

falta de magistrados no Interior é 
resultado da criação de novos cargos 
de juiz, principalmente na Entrância 
Final (Capital, Caucaia, Maracanaú, 
Juazeiro do Norte e Sobral). Esse 
problema será solucionado quando 
da nomeação dos aprovados 
no concurso público para juiz 
substituto, que está em curso e 
oferece 25 vagas mais formação de 
cadastro de reserva. O certame deve 
ser concluído no início do ano que 
vem.
 Enquanto isso, o 
presidente do TJCE está adotando 
as medidas legais cabíveis, como 
designar juízes para responder 
pelas comarcas que estão sem 
titular e grupos de magistrados para 
desempenhar funções em regiões 
específicas.
 Os magistrados Irandes 
Bastos Sales, Antônio Teixeira 
de Sousa, Ana Paula Freitas 
de Oliveira, Lia Sammia Souza 

Moreira, Daniela Lima Rocha e 
Maria José de Sousa Rosado, que 
integram o Grupo de Auxílio para 
Redução do Congestionamento 
de Processos Judiciais da Capital, 
atuarão em Crateús, Novo Oriente, 
Novas Russas, Ipueiras, Icó e 
Cariús.  A equipe será coordenada 
pela juíza Joriza Magalhães 
Pinheiro.
 Os trabalhos serão 
articulados com oTribunal 
Regional Eleitoral (TRE), já que os 
juízes exercem também as funções 
eleitorais. “Estamos em processo 
eleitoral e temos os registros de 
candidaturas, a preparação e a 
condução do pleito”, destacou 
Irandes Bastos.
 A força-tarefa inicia os 
trabalhos a partir do próximo dia 2 
de julho. O trabalho será realizado 
até novembro deste ano, podendo 
ser prorrogado, de acordo com a 
necessidade.

Medida foi tomada durante reunião no Gabinete da Presidência
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Secretaria de Planejamento e Gestão desenvolve 
mecanismos para melhorar resultados do TJCE

OTIMIZAÇÃO

A Secretaria Especial de 
Planejamento e Gestão 
(Seplag) do TJCE vem 

desenvolvendo trabalhos para 
melhorar os resultados nas estatísticas 
do Tribunal e as formas de avaliação 
de produtividade. 
 Uma das ações é o projeto 
“Justiça em Movimento (2ª edição)”, 
que possibilitou o inventário de 
783.284 processos e a baixa de 
178.718 feitos judiciais. O projeto 
proporcionou o conhecimento do 
número de processos efetivamente 
em tramitação e a redução dos que 
estão enquadrados nas metas de 
litigiosidade do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Foram julgados 
13.875 processos da meta 2 de 2009 
e 3.389 da meta 2 de 2010.
 Outra ação desenvolvida é 
o auxílio às Varas Cíveis do Fórum 
Clóvis Beviláqua na realização de 
inventário processual, preparando as 
equipes para a efetivação do processo 
judicial eletrônico. Também foi 
implantada rotina de visitas a 
comarcas do interior do Estado, com 
acompanhamento dos magistrados 

auxiliares da Corregedoria Geral da 
Justiça nas inspeções, treinamento e 
capacitação dos servidores.
 Outro destaque é o 
Eficiência.jus, desenvolvido em 
parceria com o Instituto de Estudos, 
Pesquisas e Projetos (IEPRO) da 
Universidade Estadual do Ceará 
(UECE). A ferramenta foi destacada 
pelo CNJ como “boa prática a ser 
disseminada entre os órgãos do 
Poder Judiciário”.
 Diante dos resultados, a 
titular da Secretaria, Ana Katarina 
Fonteles Soares, comemora: “a 
Seplag, em menos de um ano e meio 
de implantação, tem desenvolvido 
ações relevantes que contribuem para 
o alcance de resultados significativos 
para o Tribunal de Justiça”.

CARTILHA “CONHECENDO 
O JUDICIÁRIO” 
 Informações sobre a 
estrutura, o funcionamento e as 
formas de acesso à Justiça podem ser 
consultadas na cartilha “Conhecendo 
o Judiciário”, lançada pelo Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE), em abril 

deste ano. A publicação apresenta 
também as ações desenvolvidas 
pelo TJCE para tornar a prestação 
jurisdicional mais célere e efetiva. 
Impressa no Parque Gráfico do 
Tribunal, a cartilha, de 64 páginas, traz 
ainda glossário de termos jurídicos e 
a lista de endereços e telefones dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
(JECCs) do Estado. O presidente 
do TJCE, desembargador José 
Arísio Lopes da Costa, disse que a 
publicação, elaborada com linguagem 
clara, tem o objetivo de disseminar o 
papel exercido pela Justiça no Estado.
 A cartilha faz parte do 
projeto “O Judiciário cearense vai 
à comunidade” e foi elaborada pela 
Secretaria Especial de Planejamento 
e Gestão (Seplag) junto à Presidência 
do TJCE. Teve a colaboração 
das Assessorias de Comunicação, 
Institucional e Pedagógica, 
Corregedoria Geral da Justiça, 
Escola Superior da Magistratura 
do Ceará (Esmec), Fórum Clóvis 
Beviláqua, Ouvidoria Geral da Justiça, 
Defensoria Pública do Estado e 
Ministério Público cearense.

Secretária discute projetos com servidores
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“Direito Vivo das Liminares” será lançado
na Bienal Internacional do Livro

Corregedoria Geral deve realizar 150 inspeções em 
unidades judiciárias cearenses até o fim do ano

PUBLICAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

A Editora do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) 
está elaborando a obra 

“Direito Vivo da Liminares”, que 
será lançada na Bienal Internacional 
do Livro, em novembro deste ano, 
no Centro de Eventos do Estado. 
A publicação  terá cerca de 400 
páginas e deve ficar pronta até 
outubro.
 A comissão responsável 
por selecionar as decisões que 
farão parte da obra deu início 
às atividades no dia 28 de junho 
deste ano. Foram recebidas 259 
liminares, sendo 113 de 1º Grau 
(Capital e Interior) e 146 de 2ª 
Instância. O número de juízes 
e desembargadores que enviou 
decisões totalizou 26 e 24, 
respectivamente.
 A comissão é coordenada 
pela desembargadora Sérgia Maria 
Mendonça Miranda. Também 
fazem parte os juízes Luciano 

Lima Rodrigues (8ª Vara da 
Fazenda Pública de Fortaleza) 
e Yuri Cavalcante Magalhães 
(14ª Vara de Família da Capital) 
e os servidores Fabiana Banhos 
Coelho e Francisco Hudson 
Pereira Rodrigues. 
 A Editora do TJCE, 
instituída por meio da lei estadual 
nº 14.813/2011, tem a finalidade de 
publicar obras da Ciência do Direito 

e preservar a cultura jurídica.
 O Conselho Editorial 
tem à frente o desembargador 
Francisco de Assis Filgueira 
Mendes. É integrado ainda pelos 
desembargadores Carlos Alberto 
Mendes Forte e Sérgia Miranda, 
pelos juízes Luciano Rodrigues e 
Yuri Magalhães e pela assessora 
institucional do TJCE, Lúcia 
Carvalho Cidrão.

A Corregedoria Geral da 
Justiça do Ceará deve 
realizar, até o fim deste 

ano, 150 inspeções em unidades 
judiciárias do Estado. A medida visa 
dar cumprimento à meta nacional do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
 Em junho deste ano, a 
Corregedoria concluiu inspeções 
em 15 unidades, nas comarcas 
de Tabuleiro do Norte, São João 
do Jaguaribe, Alto Santo, Russas, 
Quixeré, Limoeiro do Norte, 
Jaguaruana, Palhano, Itaiçaba, Icapuí, 
Aracati e Fortim.
 Durante os trabalhos, é dada 
prioridade à fiscalização de processos 
que envolvem réus presos, infância 
e juventude, mandado de segurança, 

execução penal, ação civil pública 
e improbidade administrativa. 
Procedimentos disciplinadores, 
causas civis e criminais em tramitação, 
além dos livros de registro e protocolo 
das Varas, também são verificados.
 Os juízes corregedores 
auxiliares fiscalizam e conferem 
ainda armas, munições e substâncias 
apreendidas, o andamento de 
projetos estabelecidos pelo CNJ e a 
situação física de estabelecimentos 
penais existentes na comarca. Os 
cumprimentos dos mandados de 
prisão e alvarás de soltura, além da 
residência do magistrado, também 
passam por fiscalização.
 Em caso de irregularidades, 
as informações são registradas 

em  relatório apresentado ao 
Conselho da Magistratura. Os juízes 
corregedores, no entanto, fazem 
imediata recomendação para que 
logo seja sanada a irregularidade, sem 
prejuízos de outras determinações a 
serem feitas, posteriormente, pelo 
Conselho da Magistratura.
 Durante as inspeções, 
a população pode comparecer 
ao Fórum da Comarca para 
prestar esclarecimentos aos juízes 
corregedores sobre os serviços 
prestados pelo Poder Judiciário. 
Estão à frente dos trabalhos os juízes 
corregedores auxiliares Antônio 
Pádua Silva, Eduardo Torquato 
Scorsafava, José Tarcílio Sousa e 
Jaime Medeiros Neto.

Desembargadora Sérgia Miranda está à frente dos trabalhos



 A Justiça do Ceará 
promoveu, entre os dias 4 e 6 de 
junho deste ano, a I Semana do Meio 
Ambiente no âmbito do Judiciário 
estadual. As comemorações foram 
feitas no Tribunal de Justiça e no 
Fórum Clóvis Beviláqua. Durante 
o evento, houve distribuição de 
mudas e de material educativo, 
além do recolhimento de lixo 
eletrônico. Teve ainda exibição de 
vídeos educativos contra a dengue 
e sobre preservação ambiental 
e exposição de produtos feitos 
com material reciclável. O 
desembargador Carlos Alberto 

Mendes Forte, supervisor da 
Comissão de Responsabilidade 
Socioambiental do Tribunal, e o 
diretor do Fórum, juiz José Krentel 
Ferreira Fillho, plantaram mudas 

da árvore “abricó-de-macaco”. A 
I Semana do Meio Ambiente teve 
apoio do Núcleo de Mediação 
do Judiciário e da Federação das 
Indústrias do Ceará (Fiec).

 O Juizado do Torcedor está 
em atuação desde o dia 2 de maio 
deste ano, por determinação do 
presidente do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE), desembargador 
José Arísio Lopes da Costa. Nesse 

período, o serviço funcionou em 
seis jogos no Estádio Presidente 
Vargas (PV), em Fortaleza. O 
número de infratores encaminhadas 
ao Juizado chegou a 14. As penas 
aplicadas variam de prestação de 

serviços à comunidade a pagamento 
de multa. As principais infrações são 
uso de drogas e incitação à violência. 
A finalidade do plantão judiciário no 
Estádio é atender aos casos previstos 
no Estatuto do Torcedor.

 A 3ª Vara de Delitos de 
Tráfico de Drogas foi instalada 
no Fórum Clóvis Beviláqua no dia 
5 de junho deste ano. Segundo o 
diretor do Fórum, juiz José Krentel 

Ferreira Filho, a medida representa 
avanço no combate ao comércio de 
entorpecentes e deverá contribuir 
para reduzir os efeitos nocivos do 
uso de drogas. Para o titular da 

Vara, juiz Fábio Medeiros Falcão 
de Andrade, a iniciativa é uma 
resposta do Poder Judiciário à 
demanda crescente do tráfico de 
material entorpecente. 
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Solenidade de abertura da I Semana do Meio Ambiente

Notas

Instalação da 3ª Vara de Tráfico de Drogas de Fortaleza

Juizado do Torcedor

 O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) instituiu, no dia 13 
de junho de 2012, o Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC), 
que funcionará junto ao Gabinete 
da Ouvidoria Geral. Com a 
iniciativa, as pessoas poderão 
solicitar informações, por meio de 
formulário eletrônico, disponível 
no site do Tribunal (www.tjce.
jus.br), ou por correspondência 
física, endereçada à Ouvidoria. 
Os pedidos também poderão 
ser feitos de forma presencial, 

das 8h às 17h30, na central de 
atendimento do setor, na sede do 
TJCE, em Fortaleza. A requisição 
deverá conter a identificação 
do interessado e a especificação 
da informação pretendida. O 
serviço é gratuito, salvo se houver 
necessidade de reprodução de 
documentos. Desde o dia 11 de 
junho, o TJCE disponibiliza link no 
site da instituição (www.tjce.jus.
br/servicos/servico_lei_acesso_
informacao.asp) com dados de 
interesse público. 

I Semana do Meio Ambiente

Serviço de Informação ao Cidadão



Des. José Arísio Lopes da Costa - Presidente
Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido - Vice-Presidente
Desa. Edite Bringel Olinda Alencar - Corregedora-Geral da Justiça
Des. Ernani Barreira Porto
Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha
Des. Rômulo Moreira de Deus
Des. João Byron de Figueirêdo Frota
Des. Ademar Mendes Bezerra
Desa. Maria Iracema Martins do Vale
Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes
Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes
Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva
Des. Francisco Sales Neto
Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Des. Francisco Pedrosa Teixeira
Desa.Vera Lúcia Correia Lima
Des. Francisco Auricélio Pontes
Des. Francisco Suenon Bastos Mota
Des. Clécio Aguiar de Magalhães
Des. Francisco Barbosa Filho
Des. Paulo Camelo Timbó
Des. Emanuel Leite Albuquerque
Desa. Sérgia Maria Mendonça Miranda
Des. Jucid Peixoto do Amaral
Des. Manoel Cefas Fonteles Tomaz
Des. Paulo Francisco Banhos Ponte
Desa. Francisca Adelineide Viana
Des. Durval Aires Filho
Des. Francisco Gladyson Pontes
Des. Francisco José Martins Câmara
Des. Váldsen da Silva Alves Pereira
Des. Francisco Darival Beserra Primo
Des. Francisco Bezerra Cavalcante
Des. Inácio de Alencar Cortez Neto
Des. Washington Luís Bezerra de Araújo
Des. Carlos Alberto Mendes Forte
Des.  Teodoro Silva Santos
Des. Carlos Rodrigues Feitosa
Desa. Maria Iraneide Moura Silva
Des. Francisco Gomes de Moura
Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite
Dr. Pedro Henrique Genova de Castro - Secretário Geral
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ÓRGÃO ESPECIAL

O Fórum Clóvis Beviláqua 
disponibiliza, desde o dia 
26 de junho deste ano, 

terminais de autoatendimento para 
advogados e jurisdicionados. Os 
equipamentos estão localizados 
nas duas entradas do prédio e têm 
o objetivo de auxiliar na busca por 
informações processuais.
 De acordo com o diretor do 
Fórum, juiz José Krentel Ferreira 
Filho, os terminais fazem parte do 
projeto de virtualização da Comarca 
de Fortaleza. “Os equipamentos têm 
importância muito grande porque 
representam mais um reforço para 
essa iniciativa. Eles facilitam o acesso 
e criam o costume de se examinar os 
processos por meio eletrônico”.
 O serviço foi desenvolvido 
pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação (Setin) do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), em parceria 
com o Departamento de Informática 
do Fórum. O titular da Setin, Dilthey 
Forte, lembrou que os equipamentos 
estavam obsoletos no depósito e 
seriam destinados a leilão como 
ferro-velho. “Vimos a oportunidade 
de reparação e reutilização em 
benefício dos jurisdicionados. Nesta 
época de TI Verde e maior cuidado 
com o meio ambiente, acredito 
que este é um exemplo de projeto 
socioambiental”, destacou.

Segundo o gerente do projeto, 
Adarildo Figueiredo, os usuários 
podem consultar o andamento 
de ações no Sistema Processual 
(SPROC), no Sistema de Automação 
da Justiça (SAJ) e no Processo 
Judicial Digital (Projudi). Esse último 
é relativo aos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais (JECCs).
 “O usuário informa o 
número do processo e fica sabendo 
onde ele está localizado, podendo 
se dirigir de forma mais rápida 
ao setor responsável”. O gerente 
ressaltou que, no futuro, a consulta 
deixará de ser específica para cada 
sistema, passando a ser unificada. 
“A ideia é que a pessoa forneça 
apenas o número da ação e o próprio 
equipamento mostre em qual meio 
ela está tramitando”.
 Ainda de acordo com 
Adarildo Figueiredo, quem tiver 
dúvidas sobre como operar os 
terminais de autoatendimento 
poderá pedir auxílio à equipe do 
“Posso Ajudar?”, que orienta 
quanto à localização de varas e 
setores administrativos do Fórum. 
O gerente do projeto disse também 
que novas máquinas serão adquiridas 
e, posteriormente, será possível não 
apenas a consulta, mas também 
a emissão de certidões criminais 
negativas.

CONSULTA PROCESSUAL

Equipamentos estão localizados nas duas entradas do prédio

Fórum Clóvis Beviláqua disponibiliza 
terminais de autoatendimento


