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Judiciário
em Revista

80 JUÍZES PARA O INTERIOR A VIDA DE JOVENS EM ABRIGOS
Presidente Iracema Vale confirma a 
entrada imediata de 40 magistrados
para comarcas de entrância inicial

Crianças e adolescentes quase sempre
chegam assustados. Mas é possível ser 
feliz à espera de uma adoção
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EDITORIAL

ASSESSORA DE 
COMUNICAÇÃO DO TJCE

O JUDICIÁRIO É MAIS DO QUE SENTENÇAS. A COMPLEXIDADE DO TECIDO 

SOCIAL DE HOJE EXIGE UMA POSTURA MAIS ABERTA E PROATIVA. POR ISSO, 

A REVISTA DO TJCE MUDOU. VIROU UMA PUBLICAÇÃO SEMESTRAL CUJA 

PROPOSTA É APROXIMAR O TRIBUNAL DE TODOS QUE DELE PRECISEM. 

E NÃO SE TRATA DE PRECISAR APENAS DA TUTELA JURISDICIONAL. O 

JUDICIÁRIO EM REVISTA QUER IR ALÉM. QUER MOSTRAR COMO JUÍZES 

SÃO NECESSÁRIOS QUANDO MOBILIZAM-SE PARA MUDAR VIDAS DE 

APENADOS E EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL. QUER DISCUTIR COMO 

O NOME NUMA CERTIDÃO É MUITO MAIS DO QUE ISSO. QUER PAUTAR 

O ALARMANTE AUMENTO DE CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

E A MOBILIZAÇÃO DOS TRÊS PODERES PARA CONTER A INSEGURANÇA. 

QUER EXPLICAR DE QUAL FORMA O TJCE VAI EXECUTAR UM PLANO DE 

EFICIÊNCIA E ECONOMIZAR QUASE R$ 1 MILHÃO/ANO SÓ POUPANDO PAPEL. 

O JUDICIÁRIO EM REVISTA QUER APRESENTAR A VOCÊ UM NOVO JEITO 

DE FAZER JUSTIÇA E COMUNICAÇÃO. COM TRANSPARÊNCIA, AGILIDADE E 

CRENÇA NA RESTAURAÇÃO DE INFRATORES. QUER DIVULGAR PROJETOS 

DE SERVIDORES PARA MELHORAR O JUDICIÁRIO. E MAIS. QUER ANUNCIAR 

UM NOVO FÔLEGO ÀS COMARCAS INTERIORANAS COM A CHEGADA DE 

80 JUÍZES. QUER ENSINAR COMO FUNCIONA UMA MODALIDADE DE 

JULGAMENTO EXISTENTE NO BRASIL HÁ QUASE 200 ANOS. QUER DEBATER 

O QUE MUDA COM O NOVO CPC. QUER NARRAR HISTÓRIAS DE SURDOS QUE 

TRABALHAM NO FÓRUM E NO TJCE, DE JOVENS VIVENTES EM ABRIGOS E 

DE CRIANÇAS QUE CONHECEM A JUSTIÇA POR DENTRO. O JUDICIÁRIO EM 

REVISTA QUER DEFENDER A PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS COMO A CASA DE 

JOSÉ DE ALENCAR, NEM SEMPRE NOTADA EM MEIO À CORRERIA URBANA. E 

QUER TE APRESENTAR O LUIZINHO, UM DOS MAIS ANTIGOS SERVIDORES 

EM ATIVIDADE NO TJCE. SÃO 50 ANOS DE HISTÓRIA. HAJA FÔLEGO. 

BOA LEITURA.

SILVIA GOES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ

ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL AFONSO 

ALBUQUERQUE LIMA, S/N, CAMBEBA, 

FORTALEZA/CEARÁ

TELEFONE: (85) 3207.7000

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL AFONSO 

ALBUQUERQUE LIMA, S/N, CAMBEBA, 

FORTALEZA/CEARÁ

TELEFONE: (85) 3207.7156

ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO 

DO CEARÁ (ESMEC)

ENDEREÇO: RUA RAMIRES MARANHÃO DO VALE, 

Nº 70, ÁGUA FRIA, FORTALEZA/CEARÁ

TELEFONE: (85) 3492.9100 OU 3492.9134

E-MAIL: ESMEC@TJCE.JUS.BR

OUVIDORIA GERAL DO JUDICIÁRIO

ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL AFONSO 

ALBUQUERQUE LIMA, S/N, CAMBEBA, 

FORTALEZA/CEARÁ

TELEFONE: (85) 3207.7428

FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA

ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR FLORIANO 

BENEVIDES, Nº 220, EDSON QUEIROZ, 

FORTALEZA/CEARÁ

TELEFONE: (85) 3216.6000

TELEJUSTIÇA*

TELEFONE: (85) 3216.6000

* PARA LOCALIZAÇÃO DE MAGISTRADOS E PROMOTORES, 

E INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA ENTRAR COM AÇÃO, ANDAMENTO DE PROCESSOS, 

CÁLCULO DE CUSTAS, ENDEREÇOS E HORÁRIOS DE 

FUNCIONAMENTO, PLANTÕES FORENSES, MATÉRIAS 

ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DOS SERVIDORES, 

RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES OU DENÚNCIAS.

FALE COM O JUDICIÁRIO!
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Só agora, aos 24 anos, o 
garoto de corpo franzino 
começa a edificar a própria 

vida. Coisa de quem teve metade 
da existência atravessada na 
droga. De um Júlio César Muniz 
hoje com a cabeça cheia de 
planos ao conseguir o primeiro 
emprego com carteira assinada. 
Ele é servente de pedreiro num 
canteiro de obras de Messejana, 
em Fortaleza. “Todo trabalho é 
digno. Só em estar pagando meu 
aluguel...”, comemora.
 Mas nem sempre Júlio 
pensou assim. Mudou de vida 
depois de alguém lhe estender a 
mão quando ele estava no fundo 
do poço. Num presídio. Um 
cárcere frio, cheio de regras e 
silêncios. Dois anos e oito meses. 
Chegou lá depois de experimentar 
toda qualidade de entorpecente e 
praticar arrastões em paradas de 
ônibus. A necessidade de manter 
o vício falava mais alto do que 

qualquer noção de civilidade. “A 
pessoa só aprende com os erros. 
Mas não volto pro crime nunca 
mais! Gente que não tinha nada a 
ver com a minha vida me ajudou. 
Não quero decepcionar.”
 Essa “gente” solidária 
da qual Júlio fala faz parte 
justo do Poder que o condenou 
à prisão. São juízes e técnicos 
das varas de execução penal 
do programa “Reconstruir”, 
uma das sete componentes do 
“Um novo tempo” - iniciativa do 
Judiciário cearense em parceria 
com diversas entidades para 
a reinserção social de quem 
cumpre penas em regime aberto 
e semiaberto ou é egresso 
do sistema prisional. Quem é 
rotineiramente rejeitado pelo 
mercado de trabalho por não 
ter qualificação formal. “Dando 
oportunidade de estudo e 
trabalho, você contribui para a 
redução da violência urbana e do 

Quarenta e cinco presos e egressos do sistema 
prisional participam do projeto “Reconstruir”, 
uma das sete ações de reinserção social do 
Judiciário cearense voltadas à população 
carcerária. Esse número vai mais do que dobrar 
até o fim do ano. E mais gente como Júlio, 
Cleano e Oricélio vai voltar a ter sonhos

É tempo de 
recomeçar

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Bruno de Castro
bruno.brito@tjce.jus.br
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índice de reincidência”, resume o 
juiz da 3ª Vara de Execução Penal 
de Fortaleza, Cézar Belmino, um 
dos coordenadores dos projetos.
 Nos seis primeiros meses 
do “Reconstruir”, nenhum dos 
45 apenados empregados 
em canteiros de obras de 21 
construtoras na Capital e Região 
Metropolitana voltou a cometer 
crime. Nem o menor dos delitos. 
No Brasil, o índice de reincidência 
da população carcerária é de 
70%. O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) estima a existência 
de 711 mil presos no país. No 
Ceará, conforme a Secretaria 
Estadual da Justiça e Cidadania 
(Sejus), esse número é de 
aproximadamente 22 mil.
 Até o fim do ano, 
outros 55 apenados cearenses 
integrarão o “Reconstruir”. Serão, 
portanto, 100 ao todo. Além de 
280 atendidos nos sete demais 
projetos do “Um novo tempo”. 
“Acreditar na recuperação do 
homem não é costumeiro. Mas é 
o melhor caminho. Porque o ser 

humano é um edifício em eterna 
construção. Quando se perde 
uma parede, podemos encontrar 
tijolos noutros lugares para ela 
ser reerguida. A magistratura 
não se restringe à aplicação de 
penas. Tem uma função maior”, 
frisa a juíza titular da 2ª Vara 
de Execução Penal de Fortaleza 
e também coordenadora dos 
projetos, Luciana Teixeira.
 Júlio conhece bem 
essa possibilidade da (auto)
reconstrução. Tem hoje salário 
próprio e acesso a todos os direitos 
trabalhistas como qualquer 
um dos 90 mil profissionais da 
construção civil do Ceará. Sai de 
casa, na Jurema, em Caucaia, 
todo dia antes de o sol nascer 

pra não correr risco de atrasar 
no emprego. Quer ser exemplo. 
Recomeçar. “Não fosse isso aqui, 
eu teria voltado pro crime. Mas 
mudar só dependeu de mim. 
Antes, eu não tinha o que tenho 
hoje: paz. O vício acaba tudo.”
 Ele pode até não saber 
escrever. O vício impediu maiores 
aprendizados na educação 
formal. Mas vislumbra sonhos. 
Alguns bem próximos. Quer fazer 
cursos de aperfeiçoamento. Aos 
sábados, aos domingos, à noite, 
não importa. Pretende ser gesseiro 
ou pedreiro. “Porque ganha mais 
e não falta emprego”, justifica. 
E emenda: “eu era um lixo 
ambulante quando usava crack. 
Minha vida hoje é só felicidade.”

“O dever da sociedade para o condenado não termina ao 
ser ele posto em liberdade. Portanto, seria preciso poder 

contar com órgãos oficiais ou privados capazes de levar ao 
condenado que recupera a liberdade uma eficaz ajuda pós-
penitenciária, que tenha a visão de diminuir os preconceitos 
contra ele e contribua para a sua reinserção na comunidade, 

tendo como consequência o índice de reincidência.”

Regra Mínima para o tratamento do preso
(item 64, parte II)

ONU
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Ver o filho miudinho, recém-
chegado da maternidade, 
fez Oricélio Marques Batista 

chegar aos 29 anos decidido. 
Não às drogas. Não mais 
assaltos. Não ao presídio. Sim à 
vida. Seguiu, enfim, os reiterados 
conselhos da companheira. “Ela 
dizia pra eu ser gente, trabalhar, 
ganhar meu dinheiro honesto”, 
recorda.
 Mas foram anos na 
drogadicção. No crack. Desde 
que chegou em Fortaleza 14 anos 
atrás, vindo de Amontada, onde 
nasceu, no Norte do Ceará, há até 
bem pouco tempo. “Não quero 
mais saber de droga. O presídio 
é um lugar ruim”, sintetiza. “Mas 
agora é diferente. Eu olho pro 
meu filho, lembro como foi difícil 
pra ele nascer com seis meses e 

penso em ser melhor. Melhor pra 
nós três”, acrescenta.
 É no trabalho, na lida sob 
o sol forte da construção, que 
Oricélio edifica essa melhoria. É 
onde ele se reconstrói. “Pra mim, 
não existe isso de 'serviço pesado'. 
Eu faço o que me disserem. 
Porque quero ter dinheiro pra 
minha casa. Pra botar meu filho 
e minha mulher dentro”, projeta.
 Quem observa Oricélio 
tem certeza de que ele vai longe. 
“A julgar pelos dois (apenados) 
que estão com a gente, o 
projeto vai ser um sucesso. 
Porque eles são muito fáceis de 
lidar. Todo mundo merece uma 
oportunidade”, diz o técnico 
em segurança do trabalho João 
Batista, de uma das construtoras 
parceiras do “Reconstruir.”

O poder da paternidade

Cleano de Oliveira Costa 
tem 34 anos. Começou a 
trabalhar ainda menino. 

Tinha oito anos quando foi pra 
rua vigiar carros. Ele e os irmãos. 
Ocupou-se também como 
faxineiro, salineiro, em viveiro de 
camarão... Mas nunca havia tido 
a Carteira de Trabalho assinada. 
Um encontro com a droga aos 
11 anos impediu a retidão.
 Cometeu crimes. Virou 
andarilho. E preso. Do sistema 
carcerário e de si. “Eu não vivia. 
Eu vegetava no mundo. Passei um 
tempo foragido, no Interior. Mas 
minha vida quase toda foi dentro 
da cadeia. Eu pensava que era 
dono do mundo”, resume.
 Hoje empregado no 
canteiro de obras de uma 
empreiteira em Messejana, 
os sonhos são dois. “Agora 
eu 'tô' construindo a casa dos 

outros. Mas eu quero mesmo é 
levantar a minha. E quero ter 
uma família. Vai ser no tempo 
de Deus. Quero me estruturar. 
Porque ruim é a pessoa querer 
ganhar a vida fácil. Eu volto pra 
prisão só se for pra pregar o 
Evangelho”, assegura.
 Toda a mudança, a 
evolução e os planos de Cleano 
são acompanhados de perto pelos 
técnicos do Judiciário. “A gente faz 
um acompanhamento de cada 
um. Fica em contato constante com 
o RH das empresas, presta apoio 
pra qualquer demanda e visita 
os canteiros a cada dois meses. 
Até hoje, não tivemos nenhum 
problema. Se mais empresas 
participarem do programa, mais 
pessoas vão ter a chance de um 
recomeço”, explica a assistente 
social do “Reconstruir”, Rebeca 
Almeida.

No tempo certo

8
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SAIBA MAIS

MULTIMÍDIA

O Ceará tem uma das dez maiores populações carcerárias do Brasil - 
que, por sua vez, tem a quarta maior quantidade de detentos do planeta.

Além do “Reconstruir”, o programa “Um novo tempo” é formado 
também pelos seguintes projetos: “Aprendizes da Liberdade”, “Ação 
Concentrada Justiça no Cárcere”, “Arthur Bispo do Rosário”, “Cozinha 
Mágica”, “Justiça em Casa” e “Justiça de Portas Abertas.”

Todos os sete projetos do “Um novo tempo” são executados para 
resgatar a dignidade do apenado, promover a autoestima e recriar 
planos de vida.

Saiba mais sobre o projeto “Reconstruir” em
https://goo.gl/KbZBc1

“O programa é um exemplo de êxito de quando as 
instituições trabalham em conjunto, cada uma fazendo 
a parte que lhe cabe. A educação é um dos pilares de 
organização da pessoa pra ela trilhar um novo caminho. 
É um exemplo daquilo que precisamos expandir nas 
nossas práticas de Estado.”

“Se a gente não apresentar nenhuma oportunidade, 
estamos praticamente assinando o retorno dessas 
pessoas à prática de novos crimes. Isso nos angustia 
não só como juízes, mas como cidadãos. Foi isso o que 
nos motivou.”

“A sociedade tem que promover uma saída para o preso. 
Se as pessoas não chamarem para si a responsabilidade 
de dar uma alternativa, certamente os presos voltarão a 
delinquir. Isso mostra a irracionalidade do sistema atual. É 
interesse da própria sociedade dar chance a esses presos”

“O TJ tem duas assistentes sociais e uma psicóloga, 
que acompanham o desenvolvimento dessas pessoas. 
Assim, você ajuda não só a construção civil a construir 
prédios, mas também ajuda um apenado a reconstruir 
sua vida e seguir em frente.”

Izolda Cela, vice-governadora do Ceará, sobre o “Aprendizes 
da Liberdade”, outro componente do “Um novo tempo” 
para ressocializar apenados

Luciana Teixeira
Juíza da 2ª Vara de Execução Penal de Fortaleza

Hélio Leitão
Secretário da Justiça e Cidadania do Ceará

Cézar Belmino
Juiz da 3ª Vara de Execução Penal de Fortaleza

DEPOIMENTOS

9
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Dar o nome a um filho é o primeiro passo de um laço eterno de cuidados e 
afetos. No Brasil, cerca de 5,5 milhões de crianças não possuem o nome do 
pai no registro de nascimento. O programa Pai Presente nasceu para mudar 
essa realidade. E já ajudou muita gente no Ceará

Mais que um 
nome no papel

Lucas tem nove anos. Mora 
com a avó, o avô e a mãe. 
Mas não fica feliz quando a 

professora pede para desenhar 
a família. Não se sente bem 
quando lhe perguntam quem 
são seus pais. Lucas nunca 
soube dizer o nome do pai. Foi 
sempre a mãe quem lhe cuidou. 
Foi apenas o nome dela que ele 
sempre carregou.
 A história de Lucas é a 
realidade de cerca de 5,5 milhões 
de crianças e adolescentes do 
Brasil que, segundo o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), não 
possuem o nome do pai no 
registro de nascimento.
 Na tentativa de mudar 
esse quadro, o CNJ criou em 2010 
o “Pai Presente”. O programa 
visa estimular os pais que não 
registraram seus filhos na época 
do nascimento a assumirem essa 
responsabilidade, mesmo que 
tardiamente.

 A iniciativa tem colhido 
bons frutos. Segundo relatório do 
CNJ, já haviam sido realizados 
nos dois primeiros anos mais 
de 14.600 reconhecimentos 
espontâneos de paternidade e 
outros 11.890 resultantes de testes 
de DNA. Um total de 26.490.
 O Ceará figura entre os 
estados que mais obtiveram sucesso 
no “Pai Presente”. Conforme a 
Corregedoria Geral da Justiça 
do TJCE, foram contabilizados 
até a primeira quinzena de julho 
deste ano 5.440 reconhecimentos 
voluntários e 603 reconhecimentos 
através de exames de DNA. Por 
aqui, o programa está em todos 
os 184 municípios.
 “O ‘Pai Presente’ 
ultrapassa o simples ato registral. 
Significa o fortalecimento da 
instituição familiar e o atendimento 
ao princípio da dignidade 
humana”, ressalta a juíza auxiliar 
da Corregedoria e coordenadora 

do programa, Roberta Ponte.
 A grande dificuldade 
encontrada pelo juiz ainda é a 
conscientização da sociedade 
da obrigatoriedade moral e 
jurídica do reconhecimento de 
paternidade. “Outro grande 
problema é a correta localização 
das pessoas sem paternidade 
reconhecida, uma vez que a lista 
encaminhada, muitas vezes, vem 
com endereço incompleto ou 
inexistente”, diz Roberta.

Naara Vale
naara.pereira@tjce.jus.br

PATERNIDADE

10
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COMO FUNCIONA O PAI PRESENTE

Para localizar as pessoas que não 
possuem a identificação do pai 
na certidão de nascimento, são 
utilizadas informações do Censo 
Escolar. Esses dados são remetidos 
pela Corregedoria local às unidades 
judiciárias. Em Fortaleza, os dados 
são encaminhados às Varas de 
Família, da Infância e da Juventude 
e de Registros Públicos.

    Notificação da mãe ou do 
filho maior
As mães com filhos menores de 
idade sem o nome do pai no registro 

de nascimento são notificadas a 
comparecer ao Fórum para indicar o 
nome e endereço do suposto pai. Os 
filhos maiores de 18 anos também 
podem dar início ao processo de 
reconhecimento de paternidade indo 
direto ao Fórum. 

      Convocação do pai
O juiz responsável vai tentar localizar 
e intimar o suposto pai para que se 
manifeste quanto à paternidade.

        Reconhecimento espontâneo 
ou DNA
Caso reconheça a paternidade, 

imediatamente ocorre o registro. 
Em caso de dúvida ou negativa do 
pai, o juiz tomará as providências 
necessárias para que seja feito 
o exame de DNA ou iniciada 
ação judicial de investigação de 
paternidade.

  5    Resultados
A captação dos resultados do 
programa é feita pela Corregedoria 
Geral da Justiça juntamente com 
a Secretaria de Tecnologia da 
Informação do Tribunal da Justiça do 
Ceará, por meio do Coletor Estatístico 
do Projeto Pai Presente (CEPP).

 Em Capistrano, a 140 
quilômetros de Fortaleza, o “Pai 
Presente” foi reativado em março 
deste ano, tão logo a juíza Juliana 
Porto assumiu a Vara Única da 
comarca. Para ela, permitir que 
uma criança tenha o nome do 
pai no registro é, além de garantir 
o direito à personalidade, uma 
questão de responsabilidade 
social. “O Judiciário não deve 
ficar só no mundo dos processos. 
Ele tem o papel de transformação 
social. Em uma audiência, quando 
perguntamos o nome dos pais e na 
documentação só tem o da mãe, a 
gente nota um certo receio”, conta 
a magistrada.
 A ausência do nome do pai 
e da relação que, supostamente, 

existe entre pais e filhos podem 
acarretar prejuízos à criança. 
De acordo com a psicóloga 
especializada em educação infantil 
Raphaelle Lima, a paternidade, 
não menos que a maternidade, 
exerce na criança uma função 
especificamente importante. “As 
relações que se estabelecem na 
infância, sobretudo entre pais ou 
os responsáveis, darão suporte 
à constituição do psiquismo e 
formação da personalidade.”
 Segundo ela, pessoas 
não reconhecidas pelos pais 
podem se deparar com maiores 
dificuldades em relações seguras. 
São adultos que projetam no 
outro uma demanda de amor 
não correspondida anteriormente 

e, ao decepcionarem-se, acabam 
tornando-se hostis às relações 
humanas. “Mesmo não se 
tratando de uma regra, é notável o 
impacto da angústia no processo 
de formação social dessa criança. 
Há vários prejuízos diante da 
demarcação do abandono, como 
o sentimento de culpa diante 
do não reconhecimento do pai, 
julgando-se o responsável pela 
falta de amor que não foi capaz 
de conquistar. Ao pai, juntamente 
à mãe, compete o papel de 
estabelecer limites e garantir que 
a criança se sinta pertencente 
à família, à sociedade e, desse 
modo, sinta-se responsável pelos 
atos que comete em meio aos 
demais.”

Além do registro jurídico
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Só crescem os pedidos de medidas protetivas para mulheres em situação 
de agressão doméstica no Ceará. Cenário requer atenção. E informação 

para diagnosticar o tipo de violência e os canais de denúncia

O número parece não 
parar de aumentar. 
Somente de janeiro a 

abril deste ano, o Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher de Fortaleza 
concedeu 1.566 pedidos de 
medida protetiva. Uma forma 
de garantir a integridade física e 
moral da vítima.
 Segundo a juíza Rosa 
Mendonça, titular da unidade, 
a coragem para denunciar a 
agressão tem sido determinante. 
"O índice de violência contra a 
mulher é estarrecedor. Mas a gente 
vê que cada vez mais as vítimas 
estão se sentindo encorajadas a 

denunciar. E as denúncias não são 
de primeira agressão.”
 As estatísticas comprovam 
isso. Inaugurado em dezembro 
de 2007, o Juizado concedeu 
68 medidas protetivas em 
pouco mais de dez dias. No ano 
seguinte, foram 3.132. Uma 
média mensal de 261 casos.
 Várias medidas podem 
ser adotadas para proteger 
as mulheres. Do afastamento 
do agressor do lar à proibição 
de manter contato ou de se 
aproximar da vítima, familiares 
e testemunhas envolvidas no 
conflito. Também: proibição de 
frequentar alguns lugares a fim 
de preservar a vítima. Em caso 
de descumprimento, o agressor 
pode ser preso.
 Na Capital, os tipos mais 
comuns de violência constatados 
pelo Juizado da Mulher são 
ameaça, lesão corporal e dano 
ao patrimônio. Mas o problema 
também existe no Interior.  
  Os municípios 
de Caucaia e Maracanaú, na 
Grande Fortaleza, e de Crato e 
Juazeiro do Norte, no Cariri, têm 
índices elevados de processos. 
“Ainda existem homens que têm 
a mulher como propriedade. 
Perguntam à juíza ou à 
delegada: Qual o problema? A 

mulher não é minha?”, 
destaca a desembargadora 
Sérgia Miranda, presidente da 
Coordenadoria da Mulher em 
Situação de Violência Doméstica 
e Familiar do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE).
 Para ela, a redução da 
violência ainda depende de uma 
mudança cultural, que passa 
pela inclusão da mulher no 
mercado de trabalho. “Quando 
a mulher depende do marido 
para a sustento dela e dos filhos, 
a denúncia se torna mais difícil. 
Por isso, a gente costuma dizer 
que é necessário promover o 
empoderamento feminino, dar à 
mulher condições de vida.”

MAIS VIOLÊNCIA OU MAIS 
CORAGEM PARA DENUNCIAR?

Pamela Lemos
pamela.lemos@tjce.jus.br

Ainda existem 
homens que têm 
a mulher como 

propriedade

O índice de 
violência contra 

a mulher é 
estarrecedor

Desembargadora Sérgia Miranda, 
presidente da Coordenadoria da 
Mulher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar do TJCE

Juíza Rosa Mendonça, titular do 
Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher de Fortaleza

SEGURANÇA
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 Em março deste ano, o 
TJCE e a Polícia Militar lançaram 
o “Ronda Maria da Penha”. O 
programa atende às mulheres 
sob medida protetiva no Juizado 
da Mulher de Fortaleza. A 
princípio, foram contemplados 
os bairros Vicente Pinzón e 
Genibaú, e a comunidade 
Parque São Miguel. Hoje, as 
equipes também atuam nos 
bairros Curió e Alagadiço Novo.
 De acordo com o 
comandante da Coordenadoria 
de Polícia Comunitária (CPCom), 
tenente-coronel Fernando 
Albano, os policiais atendem às 
demandas de grande urgência ou 
de vítimas em situação de risco. 
“As mulheres passam a ter uma 
atenção personalizada desse 
grupo que, dentre outras medidas, 
visita a vítima, o agressor e seus 
familiares”, explica.

 Quem já sofreu algum 
tipo de violência comemora a 
presença da Polícia. “Meu ex-
marido ameaçou a mim e a 
minha mãe. Quando ele soube 
que a polícia tinha ido na minha 
casa, nunca mais me procurou”, 
diz uma jovem atendente de 
telemarketing moradora do 
bairro Genibaú.
 Ela não é a única 
satisfeita. “Minha filha foi 
assassinada há quatro anos 
pelo marido. Ela não sabia 
a quem recorrer. Se tivesse 
policiais por perto, orientando, 
poderia ter sido diferente. Estou 
gostando muito desse projeto 
e acho que toda vítima deve 
procurar ajuda”, afirma uma 
diarista do Vicente Pinzón.
 Para a PM Nayanna 
Gomes, os depoimentos são 
gratificantes. “As pessoas 

costumam se assustar com a 
chegada da polícia. Mas tudo 
muda ao saberem a finalidade 
da visita”. Ela revela ainda que, 
dependendo da necessidade, 
a equipe passa a acompanhar 
a mulher semanalmente. 
Os policiais também 
encaminham as vítimas à rede 
socioassistencial.
 No início do segundo 
semestre deste ano, a previsão 
é de que 15 bairros recebam 
equipes do “Ronda Maria 
da Penha”. Existem estudos 
para incluir toda a Região 
Metropolitana de Fortaleza. “A 
Polícia materializa a decisão 
judicial. Isso encoraja a vítima 
a denunciar e desestimula o 
agressor. As mulheres sentem 
que fez toda a diferença procurar 
os órgãos de proteção”, finaliza 
Fernando Albano.

TRABALHO PREVENTIVO

No primeiro semestre deste ano, o TJCE aderiu à mobilização nacional do CNJ de combate à violência 
doméstica. A ministra Cármen Lúcia (ao centro) prestigiou a solenidade de abertura dos trabalhos
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MARACANAÚ

Em Maracanaú, as mulheres sob medida 
protetiva também recebem a visita de policiais e 
guardas municipais. Eles fazem parte do Ronda 
da Família, projeto do Poder Judiciário em 
parceria com a Prefeitura e as polícias Civil e 
Militar, lançado em junho deste ano. O objetivo 
é diminuir os casos de violência doméstica contra 
a mulher, além de dar suporte para a resolução 
de conflitos e a reestruturação familiar.
 A iniciativa tem à frente a juíza Janayna 
Marques, titular da 3ª Vara Criminal de 

Maracanaú, onde são concedidas, em média, 
40 medidas protetivas por mês. De acordo com 
a magistrada, em caso de descumprimento, 
a Polícia poderá requerer a prisão preventiva 
do agressor. Ela ainda esclarece que, quando 
as mulheres são encaminhadas à delegacia 
especializada, têm prioridade de atendimento.
 Psicólogos e assistentes sociais também 
dão suporte às vítimas e promovem palestras 
para homens envolvidos em episódios de 
violência doméstica. 

SEGUNDA EDIÇÃO

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) participa, 
entre os dias 3 e 7 de agosto, da II Semana 
Nacional da Justiça Pela Paz em Casa. A 
mobilização é coordenada pela ministra Cármen 
Lúcia, vice-presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), e tem o objetivo de solucionar o 
maior número possível de audiências envolvendo 
casos de violência contra a mulher.
 Segundo a desembargadora Sérgia 
Miranda, que está à frente da mobilização no 
Ceará, uma terceira edição está prevista para 
o mês de outubro. “Os números que a ministra 
recebeu de todo o país a levaram a concluir 

que, esse ano, era necessário dar uma especial 
atenção a esses processos.”
 A magistrada ressalta que existem, só no 
Ceará, cerca de 36 mil processos desta natureza 
em tramitação. Mas o problema é nacional. 
“Para você ter noção, no Rio de Janeiro são 
cerca de 95 mil processos de violência doméstica 
contra a mulher”, compara.
 Na I Semana Nacional da Justiça pela 
Paz em Casa, realizada de 9 a 13 de março, 
foram realizadas, no Ceará, 295 audiências. 
Também foram promovidas ações por uma 
cultura de paz na família.

MEDIDAS PROTETIVAS

Física
Qualquer conduta que ofenda a 
integridade ou a saúde corporal da vítima.

FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Psicológica
Qualquer ação que cause dano 
emocional e diminuição da autoestima 
da vítima. Podem ser ameaças sutis, 
humilhações, uso dos filhos para fazer 
chantagem, isolamento dos amigos etc.

Sexual
Qualquer ato que obrigue a 
mulher a presenciar, manter 
ou participar de relação 
sexual não desejada. 
Também: impedir a 
vítima de usar métodos 
contraceptivos, forçar a 
mulher ao matrimônio, à 
gravidez, ao aborto ou à 
prostituição etc.

Patrimonial
Qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial 
ou total de objetos, instrumentos de 
trabalho, documentos pessoais etc.

Moral
Qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria.

14
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Planejar é fundamental para a vida, seja de 
uma pessoa ou de uma organização. Se eu 
tenho um barco, mas não sei em que direção 

ir, nem o vento consegue me ajudar. É preciso 
saber onde se quer chegar. E o Tribunal de Justiça 
do Ceará já definiu o seu norte pelos 
próximos seis anos”. Assim o secretário 
Especial de Planejamento e Gestão 
do TJCE, Joaquim Neto Cisne, 
define a importância do Plano 
Estratégico 2015-2020 do 
Poder Judiciário cearense.
 O documento foi 
aprovado pelo Órgão 
Especial do Judiciário 
no dia 23 de abril e 
está alicerçado em três 
pilares: diálogo com 
a sociedade, gestão 
eficiente e participativa 
e desjudicialização de 
conflitos. Este último consiste 
na tentativa de resolver o maior 
número de demandas por meio 
de soluções alternativas, evitando 
que o problema seja levado às vias 
judiciais.
 O Plano Estratégico 2015-
2020 indica a implantação de 30 
projetos ao longo de seis anos. A 
gestão do biênio 2015-2017 do 
TJCE, capitaneada pela presidente 
da Corte, desembargadora Iracema 
Vale, pretende implementar 22 
deles. Estão previstas a construção 

de novos fóruns, a criação de secretarias únicas 
especializadas e a uniformização da jurisprudência 
em demandas repetitivas.
 Outro projeto a ser desenvolvido é 
a ampliação da segurança institucional do 

Poder Judiciário, que visa disponibilizar 
ferramentas e equipamentos 

eletrônicos para aprimorar a 
segurança de magistrados, 

servidores e público em geral. 
 Destaque também para os 
projetos de “identificação 
visual e melhoria da 
acessibilidade física nos 
prédios da Justiça” e 
“otimização da gestão 
de custos”, com o reforço 
da cultura de redução de 

despesas nas unidades 
judiciárias e parcerias que 

visem ao rateamento de 
despesas.

 A implantação do processo 
eletrônico nas comarcas do Interior 
é o projeto mais ousado previsto 
no Plano Estratégico e deve ser 
realizado em etapas, a longo prazo. 
Para o secretário Joaquim Cisne, a 
principal vantagem do planejamento 
é a otimização dos resultados. “O 
atual esforço de redução de custos 
exige mais competência na gestão 
para que se apliquem com maestria 
os recursos orçamentários, evitando 
desperdícios”, explica.

São 30 os projetos previstos para serem implementados em seis anos de 
Plano Estratégico do TJCE. Na atual gestão, 75% deles serão executados. O 
documento é fundamental para nortear os passos do Judiciário

Um plano de 
diálogo e eficiência

2015-2020

Karine Wanessa
karine.sousa@tjce.jus.br

“



JUDICIÁRIO EM REVISTA
17

Diretrizes nacionais
 O Plano Estratégico 
do TJCE está alinhado aos 
macrodesafios definidos na 
Resolução nº 198 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
que incluem a ampliação da 
comunicação com a sociedade, o 
desenvolvimento da governança 
corporativa, e a melhoria da 
estrutura física e da Tecnologia da 
Informação dos tribunais.
 Segundo a supervisora 
do Comitê Estratégico do 
Tribunal e responsável pelo 
trabalho de elaboração do Plano, 
desembargadora Nailde Pinheiro, 
características locais do tribunal 
também foram consideradas. 
“A adoção do planejamento 

estratégico como prática 
gerencial é importante para a 
racionalização de recursos e para 
uma melhor projeção e obtenção 
de resultados efetivos”, afirmou.
 Onze objetivos foram 
estabelecidos para garantir 
o cumprimento do plano. 
Eles estão desdobrados em 
34 indicadores e metas, 
acompanhados quinzenalmente 
pelo Comitê Executivo (Coex). 
Além da presidente Iracema 
Vale, compõem o Coex os 
juízes auxiliares da Presidência, 
secretários e assessores. A 
coordenação dos trabalhos 
fica a cargo da Secretaria de 
Planejamento e Gestão, que 
também é responsável por 

divulgar o plano, o alcance das 
metas e as boas práticas.
 De acordo com a 
desembargadora Maria Nailde 
Pinheiro, para que possa ser 
efetivamente posto em prática, 
o Plano Estratégico precisa fazer 
parte do dia a dia dos servidores 
e nortear todas as rotinas de 
trabalho.
 A principal ferramenta de 
divulgação é portal do TJCE, onde 
o conteúdo do Plano Estratégico 
está disponível na íntegra, 
tanto para o público interno 
quanto externo. Campanhas 
de comunicação e realização 
de cursos são outras medidas 
previstas para disseminar o Plano 
Estratégico.

DEPOIMENTOOBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2015-2020

1) Aprimorar o atendimento e o acesso do cidadão à Justiça
2) Intensificar a interlocução com a sociedade
3) Promover a celeridade, produtividade e efetividade 
4) Otimizar e padronizar processos judiciais e administrativos
5) Aprimorar a governança judiciária
6) Fortalecer a adoção de soluções alternativas de resolução de conflitos
7) Aprimorar a gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes
8) Garantir a infraestrutura adequada
9) Aprimorar a gestão de pessoas
10) Aprimorar a governança e a infraestrutura de tecnologia da 
informação e comunicação
11) Garantir a sustentabilidade financeira

“O atual esforço de redução de 
custos exige mais competência na 
gestão para que se apliquem com 

maestria os recursos orçamentários, 
evitando desperdícios.”

O PLANO EM NÚMEROS

3 temas estratégicos
11 objetivos estratégicos
22 projetos priorizados
34 metas e indicadores

Joaquim Neto Cisne
Secretário Especial de Planejamento 
e Gestão do TJCE

Objetivos do Plano foram definidos em reuniões com representantes de diversos setores do Judiciário
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O selo extrajudicial digital 
proporcionará uma 
economia anual de 

aproximadamente R$ 835 mil 
para os cofres do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE). Os 
números são da Secretaria de 
Finanças do Judiciário (Sefin).
 “Essa redução de custos 
se dará devido a economia 
de papel, já que o número do 
selo digital já sairá impresso 
direto no documento”, explica a 
coordenadora da Comissão de 
Implantação do Selo Extrajudicial 
Digital, Francisca Rejane de 
Araújo Felipe.
 A economia dos custos se 
estenderá também aos cartórios. 
“Os cartorários não precisarão 
mais gastar com postagens dos 
selos, bem como não haverá 
mais a necessidade de o cartório 
deslocar um mensageiro para 
receber os selos no prédio do TJ”, 
acrescenta Rejane.
 O selo extrajudicial digital 
é um código verificador constituído 
de 23 caracteres alfanuméricos 
e associado a todos os atos 
praticados nos cartórios. De posse 
desse código, cuja informação 
ficará armazenada no banco de 
dados do Tribunal de Justiça, é 
possível fiscalizar e ter condições 
de saber, por exemplo, qual ato 
foi emitido, por qual cartório, em 

que data e quais as partes nele 
envolvidas, evitando fraudes, 
roubos e extravios.
 Na prática, o uso 
da nova ferramenta digital 
proporcionará inúmeras 
vantagens. Diferentemente do 
selo físico, ainda em uso, a nova 
ferramenta eletrônica tornará 
mais segura a autenticação e a 
validação de documentos. Ao 
solicitar no cartório uma certidão 
de nascimento, por exemplo, 
o cidadão poderá confirmar a 
autenticidade do documento 
acessando o portal do TJCE. Para 
tanto, bastará digitar o código do 
selo. Os dados estarão disponíveis 
em 24 horas.
 Segundo o corregedor 
geral da Justiça do Ceará, 
desembargador Francisco 
Lincoln Araújo e Silva, o selo vai 
assegurar maior transparência, 
confiabilidade, melhoria na 
fiscalização e modernização dos 
serviços que os cartórios prestam 
à população cearense.
 Outro diferencial 
significativo é que o selo 
extrajudicial digital não precisará 
de espaço físico para o seu 
armazenamento. “A nova medida 
tornará os serviços dos cartórios 
mais ágeis, céleres e eficientes”, 
destaca o titular do cartório 
Botelho, Danilo Botelho.

 

As ações de implementação 
do selo extrajudicial digital 
estão sendo coordenadas 
pela Corregedoria da Justiça 
do Ceará, Sefin e Secretaria 
de Tecnologia da Informação 
(Setin) do TJCE. A ferramenta 
eletrônica ainda está em fase de 
teste nos cartórios de Fortaleza. 
A implantação é gradual, com 
previsão de integrar todos os 
cartórios do Ceará até o fim 
deste ano.
 “Estamos realizando 
reuniões sistemáticas tanto com os 
cartorários da Capital quanto com 
os respectivos fornecedores que 
irão desenvolver os sistemas junto 
aos cartórios para a definição 
de uma data segura para 
implantação do selo extrajudicial 
digital”, explica a coordenadora 
do projeto, Rejane Araújo.

Implementação do selo extrajudicial digital resultará na contenção de R$ 
835 mil gastos anualmente com papel no Judiciário. A medida também 
significa mais segurança à autenticação e validação em cartórios

Economia 
quase milionária

MENOS PAPEL, MAIS SEGURANÇA

Emanuelly Néri
emanuelly.neri@tjce.jus.br

18

Desembargador Lincoln Araújo e Silva
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MULTIMÍDIA

Para comprovar a autenticidade 
de um documento com o Selo 
Extrajudicial Digital

www.tjce.jus.br/fermoju

19
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Sim, existe outro jeito de recuperar um infrator que não pela via habitual da 
condenação de um juiz ou tribunal. E ele está sendo fomentado no Ceará

Alternativa 
à justiça tradicional

RESTAURAÇÃO

Rodrigo França
rodrigo.gomes@tjce.jus.br

O infrator comete o delito. 
Um processo judicial é 
aberto. O juiz sentencia. Se 

condenado, o réu cumprirá pena. 
É esse o caminho da tradicional 
justiça punitiva. O suficiente para 
restabelecer relações sociais? 
Nem sempre. Por isso, conforme 
o diretor da Escola Superior da 
Magistratura do Ceará (Esmec), 
desembargador Paulo Ponte, a 
Justiça Restaurativa surge como 
uma alternativa a essa concepção. 
 Segundo o magistrado, 
“o objetivo das práticas de Justiça 

Restaurativa é recuperar a vítima, 
restabelecendo seu estado anterior 
à agressão, bem como transformar 
e curar o agressor, de modo que 
ele se conscientize e mude”. As 
consequências são a reconciliação, 
a reparação e a restauração do 
senso de segurança. Tanto para 
quem sofreu a lesão quanto para 
a sociedade.
 “Com a implantação 
de um programa de Justiça 
Restaurativa, muitos casos 
poderiam ser resolvidos nos 
primeiros procedimentos judiciais, 

a exemplo de conflitos escolares 
que chegam ao Judiciário. Além 
disso, levariam o infrator a uma 
responsabilização e a uma 
atenção às vítimas”, explica o 
diretor executivo da ONG Terre des 
Hommes (Tdh), Renato Pedrosa.
 Fundada na Suíça, em 
1960, a Tdh é pioneira em 
práticas restaurativas no Norte e 
Nordeste. A entidade tem como 
missão promover, garantir e a 
defender direitos de crianças 
e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade.
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Um convênio firmado 
entre o TJCE e diversas 
instituições vai difundir e 

implementar práticas da Justiça 
Restaurativa no Ceará. O intuito 
é priorizar esse novo modelo 
de justiça como estratégia 
de pacificação de conflitos e 
violência envolvendo crianças e 
adolescentes.
 “Dar as mãos a outras 
instituições é importante quando 
queremos fazer algo acontecer. 
O Poder Judiciário está aberto 
a mais convênios como esse, 
que possam fomentar a cultura 
de paz e beneficiar a vida da 
nossa população”, argumenta a 
presidente do Judiciário cearense, 

desembargadora Iracema Vale.
 O delegado da Terre des 
Hommes no Brasil, Anselmo de 
Lima, explica que a parceria vai 
fortalecer ações já desenvolvidas 
isoladamente. Para isso, serão 
organizados cursos, seminários, 
conferências e outros eventos 
formativos que discutam práticas 
restaurativas.
 Segundo o conselheiro 
internacional de práticas 
restaurativas da Tdh, Victor 
Herrero Escrichi, em todo o 
mundo já existe um esforço para 
humanizar conflitos. Ele ressalta a 
importância do engajamento de 
diferentes instituições em torno da 
pacificação social.

Para fomentar a cultura de pazSAIBA MAIS

A Justiça Restaurativa 
representa uma nova forma 

de agir com relação aos 
crimes e conflitos, indo além 

de questões legais. O foco 
está nas necessidades de 

todos os envolvidos no caso, 
na responsabilização dos 

que contribuíram para o fato 
acontecer e no envolvimento da 
comunidade e da sociedade na 
solução da questão. Aproxima 

vítima, ofensor, famílias e 
população para reparar danos e 

recompor relações.

Em 2015, são celebrados os dez 
anos de Justiça Restaurativa no 
Brasil. As primeiras experiências 

ocorreram no Rio Grande 
do Sul, São Paulo e Distrito 

Federal. Atualmente, a Justiça 
Restaurativa já é adotada em 15 

estados.

Em comemoração, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 

lançou, em maio, a campanha 
“Justiça Restaurativa do Brasil: 

a paz pede a palavra”, em 
parceria com a Associação 
dos Magistrados Brasileiros 

(AMB), para difundir as práticas 
restaurativas pelo País e, assim, 
reduzir os índices de violência.

PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS
 A Justiça Restaurativa 
ainda está em fase inicial no 
Ceará. Os primeiros passos 
foram dados em 2011, com 
a Tdh. A ONG realizou uma 
análise situacional junto a juízes, 
promotores de Justiça, defensores 
públicos e sociedade civil. “Além 
do aumento do números de 
adolescentes praticando atos 
de violência, crescia também o 
número de menores que eram 
vítimas”, ressalta Renato Pedrosa.
 A Tdh passou a promover 
seminários, fóruns e cursos sobre 
Justiça Restaurativa. O objetivo era 
verificar se havia ambiência para 
implementar programas sobre 
o tema. No Ceará, a Tdh iniciou 

práticas restaurativas em escolas 
públicas. Só em 2014, os projetos 
beneficiaram 3.665 adolescentes. 
“Percebemos que muitas escolas 
tinham conflitos, mas não contavam 
com programa de mediação. 
Fizemos um trabalho para evitar 
a judicialização. Assim, os casos 
passaram a ser mediados na escola 
mesmo”, observa Pedrosa.
 Uma das alunas atendidas 
avalia o próprio comportamento 
após participar das mediações. 
“Não fez bem só para mim. 
Melhorou pra minha mãe também. 
Ela vivia na escola com negócio 
de ocorrência. Percebi que briga 
não vale a pena. Eu acabei 
aceitando que, me envolvendo 
em brigas, não ia ganhar nada.”

Tedê Paiva

"Objetivo é concientizar o infrator"
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ELES QUEREM UM 
JUDICIÁRIO MELHOR

Sete servidores propuseram projetos para reduzir custos do Tribunal e aperfeiçoar 
procedimentos. Ações que vão da reciclagem de resíduos, passam pela organização 

de processos e cadastramento sistemático de indicadores e metas

Camilla Carneiro
camilla.araujo@tjce.jus.br

A ideia surgiu da necessidade. 
Em 2012, com a chegada 
de mobiliário para unidades 

do Interior e de Fortaleza, várias 
caixas de papelão acumularam 
no depósito patrimonial do Palácio 
da Justiça. Ao invés de virarem 
lixo, foram transformadas em 
desconto nos gastos com energia. 
A iniciativa deu tão certo que virou 
destaque no Prêmio Melhores 
Práticas de Gestão.
 Partiu de Luis Valdemiro de 

Sena Melo, Renato Araújo Duarte 
e Lívia Ramalho Rolim a proposta 
de incluir o Tribunal de Justiça num 
programa que troca resíduos por 
bônus na conta de energia. Os três 
são servidores do Departamento de 
Material e Patrimônio da Secretaria 
de Administração (Secad) do TJCE.
 Batizado de “Trocando 
Lixo Reciclável por Bônus na Conta 
de Energia”, o projeto ganhou 
visibilidade este ano ao lado de 
outras duas ideias inscritas no 

Prêmio. O concurso é realizado 
anualmente pela Secretaria 
Especial de Planejamento e 
Gestão (Seplag) do Tribunal. “Nós 
vimos que poderíamos dar uma 
destinação correta a esses resíduos 
e, ao mesmo tempo, permitir 
ao Judiciário ser beneficiado. Se 
observado o potencial da ação 
com o envolvimento de todos os 
setores, os resultados poderão ser 
bastante significativos”, explica 
Luis Valdemiro.

ORGANIZAÇÃO E CADASTRAMENTO

Outra prática de destaque no Judiciário elabora 
medidas de organização dos processos ligados às 
metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). A iniciativa partiu de uma dupla de 
servidores de Jaguaruana, município da região do 
Vale Jaguaribe.
 Maria Dalvaci Caminha e Cosmo Gilberto 
da Silva criaram o “Planejamento para o alcance 
das metas judiciais”. “Analisando a quantidade de 
processos, o prazo estabelecido, nossas condições 
de trabalho e a certeza de que nosso objetivo seria 
o alcance de 100% das metas, as ideias foram 
surgindo até chegarmos ao projeto propriamente 
dito”, explica a servidora.
 A eficácia do projeto em Jaguaruana é 
visível. As metas do índice de descongestionamento, 
por exemplo, estão sendo alcançadas em 100%. 
“Através da organização dos processos, podemos 
distribuir entre os servidores de maneira quantitativa, 

levando em conta o tempo para a execução. Essa 
organização nos deu um rumo a seguir”, conclui 
Dalvaci.
 Por falar em alcance de metas, os servidores 
Rafael Garcia Barbosa e Davi Tavares da Costa, da 
Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin) do 
TJCE, criaram um portal para cadastramento de 
indicadores e metas da Gratificação por Alcance 
de Metas (GAM). O espaço possibilita a gestores o 
registro mensal e o acompanhamento de valores de 
indicadores.
 Para cada lançamento de um indicador, 
também é possível registrar fatos ocorridos no 
mês e definir ações para os meses seguintes. “O 
portal permite que os servidores acompanhem o 
lançamento de todos os indicadores e ações em 
andamento. Como consequência, os servidores 
podem participar ativamente no alcance das metas 
da unidade”, dizem os criadores.

PRÊMIO BOAS PRÁTICAS
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Interior
Karine Wanessa

Jornalista

karine.sousa@tjce.jus.br

JUIZADO SOCIAL
Os recursos das penas pecuniárias (multa em 
dinheiro aplicada pelo juiz a um infrator) podem 
ser revertidos a entidades com fins sociais. Um 
exemplo bem-sucedido de aplicação desses 
recursos acontece em Caucaia com o projeto 
“Juizado Social”, desenvolvido pelo Juizado 
Especial Cível e Criminal da Comarca. A 
iniciativa começou em 2014, quando foram 
destinados R$ 250 mil a cinco entidades. Neste 
ano, sete instituições estão sendo contempladas, 
beneficiando cerca de 1.400 pessoas. Segundo 
a juíza Teresa Germana Lopes, o público-alvo 
são jovens em situação de risco, dependentes 
químicos e pessoas com deficiência.

SEMANA DA INFÂNCIA
Para agilizar processos de crianças e 
adolescentes, o juiz Fabiano Damasceno Maia, 
da 3ª Vara de Quixadá, promoveu a I Semana 
da Infância e Juventude da Comarca, situada a 
158 km de Fortaleza. Durante a mobilização, 
realizada de 27 a 30 de abril, foram analisadas 
ações relativas a medidas protetivas, pedidos de 
adoção, guarda, tutela e destituição do poder 
familiar. A força-tarefa resultou em 41 audiências 
realizadas e seis sentenças proferidas, além de 
duas decisões de guarda provisória.

MUTIRÃO EM MARACANAÚ
Mais de 6 mil ações tramitam na Vara de 
Família e Sucessões de Maracanaú, na Região 
Metropolitana de Fortaleza. Em esforço para 
reduzir o acervo, a juíza Raquel Otoch promoveu 
mutirão de descongestionamento. Foram 
proferidas 957 sentenças de janeiro a maio 
deste ano, número que permitiu à Vara superar 
a Meta 1 do CNJ no período. A meta determina 
que sejam julgados mais processos do que o 
número que entrou na Justiça. A magistrada 
explica que o esforço envolveu toda a equipe da 
Vara e consistiu em fazer triagem para separar 
os processos por temas, preparar modelos de 
sentenças e listas de prioridades.

“Criação do Portal de Acompanhamento 
dos Indicadores da GAM” 

º

º

º “Planejamento para o alcance das 
metas judiciais em Jaguaruana”

“Trocando Lixo Reciclável por Bônus 
na Conta de Energia”

PRÊMIO MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO 2014

A criação do portal resultou num maior controle 
de metas, além de maior transparência no 
acompanhamento dos indicadores. Para Rafael 
Barbosa, o objetivo é que haja a replicação da mesma 
prática para outras unidades do Tribunal.

De acordo com o diretor da Divisão de Gerenciamento 
da Inovação da Seplag, Marcelo Maia, a ferramenta, 
assim como o prêmio, tem a finalidade de dar 
visibilidade a essas práticas e estimular troca de 
experiências de trabalho entre as unidades do 
Judiciário.

A Fundação Perpétua Magalhães, voltada para o desenvolvimento de 
pessoas com deficiência, é uma das contempladas com os recursos

Rafael, Davi, Luis e Renato formularam projetos de boas práticas
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Presidência do TJCE confirma a contratação de 80 magistrados para 
entrâncias iniciais. Quarenta assumem os cargos imediatamente, enquanto 
os demais serão incorporados ao Judiciário no primeiro semestre de 2016

[Entrevista]

Chefe do Judiciário até janeiro 
de 2017, a desembargadora 
Iracema Vale dedicou o 

primeiro semestre de gestão à 
aproximação com o Governo do 
Estado, a Assembleia Legislativa 
e representações de servidores e 
magistrados. Nesta entrevista, ela 
classifica o momento da justiça 
cearense como de “incondicional 
transparência e diálogo”. Fala 
também do novo momento do 
Judiciário, com o ingresso de 80 
juízes e um planejamento histórico 
para os próximos anos. Confira.

Existe uma grita pela falta de 
juízes. O concurso deste ano vai 
suprir essa demanda?
O encerramento do concurso 
propiciará a nomeação de juízes 
para as comarcas de entrância 
inicial, completando o quadro. 
Quanto aos cargos de Fortaleza: 
estão sendo concluídos os processos 
de promoção e, desta forma, estarão 
também preenchidos os cargos da 
capital.

Quantas comarcas estão hoje 
sem juiz?
Com a última promoção de juízes, 
ocorrida em abril deste ano, 
praticamente toda a entrância inicial 
- as comarcas de pequeno porte - 
está com cargos vagos. Mas isso não 
significa a ausência de juízes, pois 
outros juízes, de comarcas próximas, 

respondem pelo expediente.

Como será a convocação 
desses magistrados?
O concurso tem 80 vagas. 
Aproximadamente metade dos 
aprovados deve assumir até 
setembro deste ano. A outra 
metade assume no primeiro 
semestre de 2016. Cuidaremos 
para que os concursos sejam 
realizados com maior frequência, 
para evitar a vacância de cargos.

Existe alguma previsão para 
concurso noutras áreas?
Não, no momento. Terminamos o 
último concurso há pouco tempo. 
Os cargos estão preenchidos e 
temos cadastro de reserva.

Além de suprir a demanda 
histórica de juízes, quais outras 
medidas serão adotadas?
Uma das alternativas estudadas é 
a ampliação das secretarias únicas 
de juízo, uma experiência que vem 
dando certo nas varas da fazenda 
pública e que deve ser estendida 
a outras unidades. Como a 
disponibilidade orçamentária 
nos impõe o corte de despesas, 
teremos que fazer um grande 
esforço para alcançar melhorias 
sem comprometimento financeiro.

O primeiro semestre teve 
afastamentos de juízes, 
ameaça de greve dos 
servidores, readequação 
financeira... O TJ vive um 
novo tempo?
Não sei se seria um novo tempo. 
Creio que o Tribunal está 
cumprindo as suas atribuições de 
forma isenta. A administração do 
Judiciário tem muitos desafios e, 
para enfrentá-los, precisa tomar 
medidas que, muitas vezes, 
não são simpáticas. Queremos 
tornar mais profissional a gestão. 
Queremos um planejamento 
efetivo, coerente e que permita o 
enfrentamento das dificuldades 
com medidas eficientes. Tudo 
a partir de um diálogo franco, 
envolvendo todos os sujeitos 
possíveis, e uma política 
incondicional de transparência.

O Judiciário 
precisa mudar 
a condução do 
processo, com o 
emprego de uma 
maior objetividade 
e de ferramentas 

tecnológicas

80 juízes para o Interior
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Existe a queixa histórica da 
morosidade da Justiça. A 
senhora acha ela justa?
A morosidade existe. Mas ela tem 
várias causas. O resultado de um 
processo não depende só do juiz. 
Envolve advogados, as partes, o 
Ministério Público, a Defensoria... 
Algumas causas são de ordem 
legislativa. O Judiciário precisa 
mudar a condução do processo, 
com o emprego de uma maior 
objetividade e de ferramentas 
tecnológicas. Somado a estes 
aspectos, há uma legislação que 
permite muitos recursos e há o 

pouco uso de outras medidas 
de resolução de conflitos. A 
mediação, por exemplo, precisa 
ser mais utilizada.

Na sua gestão, o Judiciário 
tem se aproximado do 
Governo. O que motiva isso?
Conforme a Constituição 
Federal, os três poderes do 
Estado são independentes, 
mas harmônicos. Entendo 
que Executivo, Legislativo e 
Judiciário devem ser parceiros 
na concretização de objetivos 
que ultrapassem a esfera de 
competência de cada um deles e 

que digam respeito a um interesse 
social de maior abrangência. A 
questão da segurança pública 
é um exemplo disso. Somente 
uma atuação integrada poderá 
surtir efeito.

No início da sua gestão, 
servidores protestaram. 
Como lidou com isso?
Em primeiro lugar, eu gostaria 
de declinar meu respeito aos 
servidores. Sei da importância 
de nosso quadro funcional 
para prestarmos um serviço de 
qualidade. E tenho convicção de 

que os servidores são dedicados 
e compromissados. Por isso, 
encaro com tranquilidade 
as manifestações, desde 
que elas não comprometam 
responsabilidades. Recebi a 
pauta de reivindicações e digo: 
elas estão sendo analisadas. 
Tenho afirmado que minha 
gestão será pautada pela 
transparência. Por tal motivo, 
tomei a iniciativa de demostrar 
que a situação financeira 
do Judiciário não se mostra 
favorável. Esperamos manter 
um constante diálogo e eu terei 
a satisfação de atender aos 

pleitos possíveis e razoáveis, 
na forma e ao tempo em que 
as disponibilidades financeiras 
permitirem.

O TJ aderiu a uma 
mobilização pelo fim da 
violência doméstica. Isso 
significa que, por ter uma 
mulher como presidente, o 
Tribunal fica mais sensível à 
causa feminista?
A atuação do Judiciário para 
alcançar o fim da violência é 
fundamental. A mobilização 
de março teve impacto positivo 

e é um dos exemplos de 
como podemos trabalhar. Os 
magistrados podem e devem 
atuar no sentido de minimizar esse 
problema, mas a mobilização 
é necessária por viabilizar uma 
reflexão. A violência doméstica 
atinge números alarmantes. O 
Judiciário tem de assumir um 
papel preponderante para a 
mudança. Penso que isto está 
ocorrendo e que o fato de o TJ ser 
presidido por um mulher favorece 
a causa, mas não é definitivo para 
termos um bom resultado. Todos 
nós, magistrados e magistradas, 
somos sensíveis a esta causa.
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Você já deve ter visto a cena 
em algum seriado, filme 
ou novela. Salão cheio, 

homens e mulheres de toga preta 
e população à espera da sentença. 
No centro de tudo, um réu  vivente 
da expectativa. Empenhadas 
no convencimento dos jurados, 
defesa e acusação alternam-se na 
apresentação de argumentos antes 
de a sentença ser anunciada.
 No “juridiquês”, esse é 
um tipo de julgamento chamado 
de Tribunal do Júri. No português 
claro, é a escolha de cidadãos 
comuns para decidirem se o 
acusado de um crime é culpado 
ou inocente. Mas você sabe como 
o julgamento popular funciona? 
Já se perguntou como os jurados 
são escolhidos? E qual a função do 
juiz, já que cidadãos comuns – e 
não profundos conhecedores do 
Direito – é quem decidem o futuro 
do réu?
 Sim, há resposta para tudo 
isso! E a primeira coisa a saber é: 
nem todo caso vai a Tribunal do 
Júri. Somente crimes dolosos contra 
a vida. Aqueles cometidos de 

propósito e que, em geral, causam 
comoção pública e repercutem 
nos meios de comunicação. 
Assassinatos, abortos, incitações 
ao suicídio e infanticídios – morte 
de crianças - são exemplos. 
Considerado crime contra 
patrimônio, o latrocínio (roubo 
seguido de morte) não entra nessa 
lista - assim como fica de fora o 
homicídio culposo (cometido sem 
a intenção de matar, muito comum 
em ocorrências de trânsito).
 Embora a responsabilidade 
do julgamento seja do Poder 
Judiciário, a sessão não acontece 
sem o apoio de instituições parceiras. 
Advogados, Defensoria Pública, 
Ministério Público e Governo do 
Estado são fundamentais para a 
apreciação dos casos. O Poder 
Executivo atua por intermédio das 
secretarias da Segurança (que 
prende e investiga o crime) e da 
Justiça e Cidadania (responsável 
pelo sistema carcerário).
 Outro fato importante sobre 
o Tribunal do Júri: o réu pode ser 
julgado mesmo se estiver foragido 
há mais de dez anos. É o chamado 

julgamento à revelia, instituído em 
2008, numa revisão do Código de 
Processo Penal (CPP).
 Além disso, não é em 
toda sessão que testemunhas são 
ouvidas. Se defesa e acusação 
considerarem suficientes os 
depoimentos já prestados à Polícia 
Civil, ao Ministério Público e ao 
juiz presidente do processo, elas 
podem ser dispensadas de falar 
novamente. O comparecimento 
das convocadas a depor de novo, 
porém, é fundamental.
 Caso não haja nova 
tomada de declarações, a sessão 
tende a ser rápida por ouvir-

Tribunais de justiça de todo o País mobilizaram-se na II 
Semana Nacional do Júri e julgaram 2.616 processos. No 
Ceará, 240 casos foram apreciados em tribunais do júri 
espalhados por todo o Estado. Saiba como funciona esse 
tipo de julgamento, existente no Brasil há quase 200 anos

O bê-á-bá 
do Júri

TRIBUNAL

Juiz Cléber de Castro
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se apenas defesa e acusação. 
Do contrário, se entender-se a 
importância de as testemunhas 
falarem mais uma vez, a sessão 
pode varar a madrugada. E até 
ser divididas em vários dias. “As 
testemunhas são essenciais para o 
deslinde, assim como o papel dos 
jurados. A lógica do Tribunal do 
Júri é a de que o crime cometido é 
tão grave e atinge a fundamentos 
tão basilares da sociedade que 
tem que ser julgado pelo próprio 
cidadão”, explica o juiz auxiliar da 
Presidência do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE), Cléber de Castro.
 Diferente das testemunhas, 
que podem ser quaisquer pessoas 
presentes no momento do crime 
ou que possam colaborar com 
as investigações de alguma outra 

maneira, os jurados do Tribunal 
do Júri são definidos a partir de 
uma série de critérios. O principal 
deles é ser alguém de comprovada 
idoneidade.
 A quantidade de candidatos 
a jurados é delimitada conforme 
a população da cidade onde 
o julgamento ocorrerá. Para o 
julgamento em si, porém, apenas 
sete pessoas formam o Conselho 
de Sentença. Trata-se do grupo 
responsável por decidir se o réu é 
culpado ou inocente. “O juiz preside 
o julgamento. Conduz os trabalhos 
e decide a respeito de questões 
procedimentais. Ao final, os 
senhores jurados respondem a um 
questionário e dão um veredicto", 
conclui Cléber de Castro.  (Bruno de 
Castro)

Conforme o Código de Processo 
Penal, somente maiores de 18 
anos e pessoas de comprovada 
idoneidade podem participar 
de um Tribunal de Júri. Ter 

parentesco com qualquer uma 
das partes é proibido, assim 

como se o candidato for amigo 
ou inimigo do(s) réu(s). A lista é 
definida a partir da indicação de 
sindicatos, entidades de classe, 
autoridades etc, que respondem 
a ofícios enviados pelos juízes 
com os nomes de possíveis 

candidatos.

O PERFIL DOS JURADOS

DO DELITO AO JULGAMENTO
Conheça todos os estágios para um Tribunal do Júri acontecer. O processo é criterioso e considera 

uma série de aspectos até a formação do Conselho de Sentença, colegiado composto por sete 
cidadãos comuns e responsável pela absolvição e/ou condenação do(as) acusado(as).

1

5

3

7

9

2

6

4

8

A Polícia Civil instaura inquérito para 
investigar o caso. 

 Os  sete jurados tornam-se 
incomunicáveis. Eles assistem a todo o 
julgamento.

O júri responde se o delito de fato 
aconteceu, se o(s) acusado(s) é 
culpado ou inocente, etc.

* Assassinato, aborto, instigamento ao suicídio e infanticídio 
(morte de criança, especialmente recém-nascido).

O juiz decide se o julgamento será feito 
por ele ou por um júri composto por 
cidadãos comuns. 

O crime contra à vida* é cometido 
de forma intencional.

Por sorteio, sete jurados são 
escolhidos dentre 25 candidatos. 

O Ministério Público oferece à Justiça 
denúncia contra o(as) acusado(as).

Os jurados respondem a 
questionário aplicado pelo juiz 

sobre o crime

Conforme o questionário, o juiz 
impõe a sentença. e informa qual 

pena será cumprida.
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 A II Semana Nacional 
do Júri foi produtiva no Ceará. 
Em comarcas de todas as regiões 
do Estado, 240 julgamentos 
aconteceram entre os dias 13 
e 17 de abril deste ano. Uma 
produtividade 14,28% acima da 
registrada na mobilização de 2014, 
quando 210 processos foram 
concluídos.
 Conforme diretriz da 
Estratégia Nacional de Justiça e 
Segurança Pública (Enasp), os 
processos com denúncia recebida 
até 31 de dezembro de 2009 
foram priorizados. Em todo o 
Brasil, houve o agendamento de 
3.593 julgamentos. Desse total, 
2.689 tiveram sentença. Uma 
produtividade de 74%%.

 Os 904 casos restantes 
ou foram adiados ou foram 
desclassificados. A desclassificação 
acontece quando o juiz entende 
que o processo não tem perfil para 
ser levado a um Tribunal de Júri. 
Já o adiamento ocorre por falta 
de defensor público para o réu e 
ausência de partes envolvidas no 
processo, por exemplo.
 No Ceará, os 240 casos 
julgados representam 71% de 
todas as 335 sessões agendadas. 
“Os resultados refletem o 
comprometimento do Judiciário 
cearense com a efetividade e correta 
distribuição da Justiça”, resume 
a coordenadora da II Semana do 
Júri no Estado, desembargadora 
Adelineide Viana.

DANIELLA PEREZ
Atriz e bailarina brasileira, 
foi assassinada em 28 
de dezembro de 1992. 
Tinha 22 anos e fazia 
sucesso na novela Corpo 
e Alma, escrita pela mãe, 
Glória Perez. O então colega de 
trabalho Guilherme de Pádua e 
a esposa dele, Paula Nogueira, 
foram condenados a 18 anos de 
prisão pelo crime. Eles mataram 
Daniella com 18 punhaladas.

VON RICHTHOFEN
A mando de Suzane von 
Richthofen, os irmãos 
Daniel e Christian 
Cravinhos assassinaram 
os pais da jovem. 
Manfred e Marísia foram 
mortos em casa, na Zona Sul de 
São Paulo. O plano era simular 
um roubo seguido de morte para 
o trio dividir a herança. Suzane 
tinha 19 anos. Foi condenada a 
38 anos de prisão. 

ISABELA NARDONI
No dia 29 de março de 
2008, a garotinha de 
apenas cinco anos foi 
arremessada do sexto 
andar de um condomínio 
residencial de São Paulo. 
O pai dela, Alexandre Nardoni, 
e a madrasta, Anna Carolina 
Jatobá, foram condenados a 31 
anos e 26 anos, respectivamente.

ALANIS
Aos cinco anos, Alanis 
Maria Laurino foi 
sequestrada, estuprada 
e morta por Antônio 
Carlos Xavier. “Casim”, 
como era conhecido, 
foi condenado há 31 anos de 
prisão. Ele raptou a menina do 
pátio da igreja Nossa Senhora da 
Conceição, no bairro Conjunto 
Ceará, em Fortaleza. Foi preso no 
terminal do Siqueira e confessou 
o crime.

II SEMANA NACIONAL DO JÚRI

Desembargadora Adelineide Viana (ao centro) abre os trabalhos em audiência no Fórum Clóvis Beviláqua

Ceará julga 14% mais em 2015

RANKING 2015

TOTAL = 2616Fonte CNJ

Goiás   318
Pernambuco  282
Ceará   240
Bahia   217
Minas Gerais  162
Mato Grosso  157
Rio Grande do Sul 145
Maranhão  133
Pará   121
Rio de Janeiro    85
Paraná     74
São Paulo    74
Distrito Federal   65
Rondônia    64

Alagoas   58
Piauí    57
Rio Grande do Norte  49
Amazonas   46
Santa Catarina  43
Mato Grosso do Sul  41
Acre    39
Espírito Santo   36
Amapá    33
Paraíba   25
Roraima   20
Sergipe   16
Tocantins   16

CASOS FAMOSOS QUE 
FORAM A JÚRI POPULAR
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Painel fica exposto no gabinete da Presidência, onde a desembargadora Iracema Vale monitora os índices

PARA FACILITAR 
A GESTÃO

Criada em 2008, a Sala de Situação do Tribunal de Justiça do Ceará passou por 
total reformulação no layout e sistema operacional. Através dela, a Presidência 

tem acesso fácil às informações gerenciais dos setores estratégicos do Judiciário

Acompanhar o desenvolvimento 
de projetos. Avaliar metas e 
produtividade dos setores. 

Inteirar-se da situação financeira. 
Gerenciar informações jurídicas. 
Estas são apenas algumas das 
possibilidades permitidas pelo novo 
sistema virtual de gestão utilizado 
pelo Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE). Denominada Sala de 
Situação, a ferramenta foi criada em 
2008 e acaba de passar por uma 
completa reformulação no layout e 
sistema operacional. 
 Ela funciona como uma 
espécie de relatório virtual, onde 
estão depositadas informações 
gerenciais e estratégicas do 
TJCE. Os dados são atualizados 
mensalmente, a cada dia 10, pelos 
próprios gestores do Judiciário.
 Segundo o titular da 
Secretaria de Planejamento e 
Gestão (Seplag), Joaquim Neto 
Cisne, o objetivo das mudanças 
foi permitir um acesso mais fácil 
aos dados necessários à gestão 
do Tribunal. “A Sala de Situação 
possibilita aos gestores a consulta 
de dados de forma rápida, 
atualizada e em diversos formatos. 
É uma ferramenta de apoio ao 
planejamento, ao monitoramento 
de ações e à tomada de decisões 
por parte da Presidência.”
 Uma tela instalada na 
Presidência do Tribunal permite que 
as informações sejam visualizadas, 
a qualquer momento, pelo gestor 
e sua equipe (juízes auxiliares e 
assessores). Titulares de secretarias 
e assessorias também terão acesso 
ao sistema. “A Sala tem funcionado 
como um norteador da gestão. 
Através dos dados inseridos no 
sistema, conseguimos saber quais 
áreas precisam de intervenções e 
as que atingem metas”, destaca a 

desembargadora Iracema Vale.
 De acordo com o diretor 
do Departamento de Informações 
Gerenciais da Seplag, Sérgio 
Mendes, uma das novidades na 
reformulação da Sala de Situação 
foi a disponibilização dos dados em 
formato de mapas e infográficos. 
“São formas muito mais simples e 
rápidas. Caso a presidente precise 
de dados detalhados, também terá 
acesso ao relatório completo.”
 As informações estão 
divididas em seis seções temáticas. 
No espaço “Gestão de Pessoas”, 
por exemplo, há o número de 
servidores do Judiciário, de cargos 
comissionados, cargos vagos e 
funcionários terceirizados. No ícone 
“Infraestrutura” estão disponíveis 
dados sobre os imóveis no Interior, 
obras em andamento, reformas etc.
 Já na seção “Informações 
Financeiras” é possível acompanhar 
receitas e despesas. Em “Metas 
e Produtividade”, os gestores 

visualizam o desempenho do 
Judiciário nos principais indicadores 
e metas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça e no 
Plano 2015-2020 do TJCE.
 Na aba “Informações 
Judiciárias”, os dados são sobre 
mapas da distribuição de comarcas 
por entrância, relação de unidades 
judiciárias e mapa de ocupação de 
magistrados. E em “Tecnologia” 
tem-se acesso a informações sobre 
estações de trabalhos, sistemas, 
números de equipamentos etc.
 A ferramenta já tem dado 
celeridade ao trabalho dos gestores. 
“O Tribunal passa por um momento 
financeiro delicado, que nos requer 
atenção e transparência. Ao termos 
informações gerenciais disponíveis 
24 horas, a articulação de ações 
é facilitada. Evita que fiquemos 
dependendo da formulação de 
relatórios físicos ou de reuniões”, 
conclui a desembargadora Iracema 
Vale. (Naara Vale)

MONITORAMENTO
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Por uma 
linguagem 
acolhedora
Falar de maneira adequada e ter posicionamento 
sério podem ser ações de sucesso em qualquer 
plataforma de comunicação. Daí, identificar o 
público-alvo, observá-lo e aprender mais sobre 
ele tem se tornado um grande desafio. O TJCE já 
atentou para isso

O Poder Judiciário do 
Ceará oferta, ano 
após ano, cada vez 

mais serviços. Por isso, tem 
ampliado também os produtos 
de comunicação e aperfeiçoado 
o perfil de comunicar da justiça 
estadual. Atenta aos anseios 
da sociedade em busca de 
serviços cada vez mais ágeis e 
transparentes, a nova gestão do 
TJCE tem procurado ferramentas 
que solidifiquem a imagem da 
instituição e reforcem a missão 
de assegurar direitos.
 A Assessoria de 
Comunicação do Judiciário 
entrou numa nova fase e quer 
despertar cada vez mais o 
interesse público. “O melhor 
para uma instituição que deseja 
atualizar sua comunicação é ter 
muito claro qual público quer 

atingir”, indica a assessora 
Silvia Goes.
 Ela adianta que a atual 
gestão do TJCE busca uma 
mudança estrutural no perfil 
do Judiciário. E isso impacta 
diretamente na comunicação, 
com a renovação da linguagem, 
a aproximação com o público 
e a criação de um ambiente de 
convivência diária.

IDENTIDADE VISUAL
 A falta de um 
gerenciamento em torno da 
marca do Judiciário cearense, 
diagnosticada pela Assessoria 
de Comunicação, resultou na 
elaboração de um manual 
de aplicação e padronização 
da marca. Para isso, foram 
realizadas reuniões semanais 
com a Assessoria Institucional e 

O melhor para uma 
instituição que 

deseja atualizar sua 
comunicação é ter 
muito claro qual 

público quer atingir
Silvia Goes, chefe da Assessoria de 
Comunicação do Poder Judiciário

Priscila Teixeira
priscila.teixeira@tjce.jus.br

COMUNICAÇÃO
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a Secretaria do Planejamento e 
Gestão (Seplag) do Tribunal de 
Justiça.
 “Sem esse gerenciamento, 
o resultado é uma identidade 
confusa e fragmentada. A 
partir do momento em que 
a identidade é elaborada, 
devemos acompanhá-la para 
sua completa eficiência”, ressalta 
Silvia Goes. No manual, será 
possível conferir o logotipo e as 
cores institucionais e sua correta 
aplicação. Além disso, regras 
já estabelecidas no Sistema de 
Padronização Organizacional 
integram o documento.

UM NOVO SITE
 O novo portal para o 
Judiciário está em produção. 
Com foco na prestação dos 
serviços, o site foi remodelado 

e terá uma área dividida em 
categorias (cidadão/ advogado/ 
magistrado/ servidor) com o 
intuito de facilitar e agilizar a 
navegação do usuário. “A ideia 
central é a do serviço estar a 
um simples clique de distância”, 
adianta Silvia Goes. Em cada 
menu, serão disponibilizados 
links dos serviços ofertados para 
o público selecionado.
 Uma enquete abordará 
os principais temas da atualidade 
e a proposta é que os resultados 
gerem sugestões de pautas, 
artigos e/ou ações no Judiciário. 
Outra novidade é a Sala de 
Imprensa, onde será possível 
o acesso a todo o conteúdo 
produzido pela Assessoria de 
Comunicação para profissionais 
de Imprensa. “Nós vamos 
disponibilizar releases, banco 

de imagens para download de 
fotos e nosso jornal e revista 
para visualização”, explicam 
as jornalistas Priscila Teixeira e 
Clara Guimarães.
 A elaboração do novo site, 
em execução na Secretaria da 
Tecnologia da Informação (Setin) 
do TJCE, foi precedida de diversas 
pesquisas nas home pages das 
cortes de justiça de vários estados 
brasileiros. De acordo com o 
desenvolvedor Angelo Rocha, 
o novo site, além apresentar 
layout limpo com estruturas de 
informações organizadas, terá o 
chamado design responsivo. Isso 
permitirá uma melhor experiência 
de navegação ao internauta. “O 
novo site poderá ser visualizado 
em dispositivos móveis e em 
qualquer sistema operacional”, 
explica.
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 Novo projeto gráfico, 
novas seções e nova tiragem. 
Mais dinâmico e mais 
participativo. A primeira edição 
do Jornal do Judiciário para 
o biênio 2015-2017 imprimiu 
uma reformulação gráfica e 
editorial, com maior destaque 
para as imagens e textos 
mais curtos. Será publicado 
bimestralmente e a tiragem 
consegue alcançar, além de 
magistrados e servidores do 
Judiciário, públicos de interesse, 
como advogados, procuradores, 
gestores estaduais e municipais, 
e parlamentares.
 A diagramação mais leve 
e moderna, segundo o diretor 
de arte Nadson Fernandes, 
consegue facilitar a leitura. “O 
novo jornal privilegia o formato 
vertical, com uma tipografia 

serifada e formato menor (A4)”, 
justifica. Ele emenda que foram 
realizadas pesquisas sobre o que 
vem funcionando em termos de 
projetos editoriais de jornais no 
mercado e, a partir disso, foram 
definidos os padrões utilizados 
no periódico do TJCE.
 O jornal ficou organizado 
e mais moderno, mantendo o 
mesmo volume de informações. 
"Esperamos que os leitores sintam 
a diferença ao abrirem o jornal 
e que se sintam motivados a ler 
todas as páginas", acrescenta.
 A reação dos funcionários 
foi positiva às mudanças, 
como afirma Joel Silva Araújo, 
ascensorista do Tribunal há 26 
anos. “Percebi que o jornal está 
mais participativo. Isso é bom 
porque faz a gente se sentir 
parte do todo.”

JORNAL DO JUDICIÁRIO

COMUNICAÇÃO 
ALTERNATIVA

O fortalecimento da 
imagem e dos serviços 
do Judiciário já está em 
prática. A sede do Poder 

começou a receber as 
primeiras intervenções de 

comunicação. As principais 
ações da justiça estão 

retratadas nas portas dos 
elevadores e podem ser 
observadas por quem 
frequenta o Palácio da 

Justiça. A ação integra um 
plano ainda maior que 

pretende chegar aos pontos 
de maior fluxo de pessoas 

e também às maiores 
comarcas do Interior.

JUDICIÁRIO EM REVISTA
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REDES SOCIAIS
 Nas redes sociais, 
não basta criar uma página 
e reproduzir o conteúdo e 
comportamento utilizado em 
outros meios. São plataformas 
diferentes e, por isso, possuem 
linguagem própria. No perfil do 
Tribunal de Justiça no Twitter e na 
fan page do Facebook, interação 
passou a ser palavra de ordem. “A 
gente entende o Judiciário como 
um prestador de serviço público 
em toda e qualquer forma, e não 

só presencialmente, nos fóruns, 
juizados, varas etc. A Internet 
tem que ser um canal para 
ampliar ainda mais o diálogo, 
a transparência e a oferta desse 
atendimento”, destaca o jornalista 
Bruno de Castro, responsável pela 
página do Facebook.
 O perfil do Facebook, 
por exemplo, ganhou uma nova 
logística. Além da postagem das 
principais notícias produzidas pela 
Assessoria de Comunicação, os 
curtidores contam agora com uma 

sessão intitulada “Jurisdicionário”, 
onde descobrem o significado de 
termos jurídicos. Também são 
feitas menções às principais datas 
comemorativas e mensagens a 
municípios aniversariantes.
 Mesmo com a 
informalidade que as redes sociais 
exigem, as postagens buscam 
uma medida certa para manter 
a credibilidade do Judiciário. O 
distanciamento e a formalidade 
deram lugar a uma linguagem 
mais descontraída e acolhedora.

Gente que faz a Comunicação
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Mais conciliação
(e mais responsabilidade)

NOVO CPC

Sancionado em 16 de março deste ano pela 
presidente Dilma Rousseff (PT), o novo Código 
de Processo Civil (CPC) brasileiro traz algumas 

alterações em relação a versão original, de 1973. 
Uma das novidades é a valorização da conciliação 
para a resolução de uma demanda na Justiça. A 
nova legislação cita: “a conciliação, a mediação e 
outros métodos de solução consensual de conflitos 
deverão ser estimulados por juízes, advogados, 
defensores públicos e membros do Ministério 
Público, inclusive no curso do processo judicial.”
 Em termos práticos, isso significa dizer o 
seguinte: ao invés de um processo correr o risco de 
passar anos sofrendo com recursos e mais recursos 
de ambas as partes, pode ser resolvido numa 
conversa sensata logo no início da tramitação. Ou 
em qualquer outro momento antes da sentença do 
juiz. “Ganha o Judiciário, em eficiência e imagem. 
E ganha, sobretudo, o Brasil, que se enriquece 
como nação democrática, à medida que nosso 
povo se convencer que pode contar com a Justiça 
como instância constitucional realmente disponível 
a todos”, disse Dilma à época da sanção do CPC.
 Vice-presidente do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE), o desembargador Francisco de Assis 
Filgueira Mendes explica que o documento prevê 
a criação de centros especiais para conciliação, 
possibilitando, conforme o magistrado, um 
atendimento mais célere. Contudo, ele destaca 
a necessidade de mudar a cultura da sociedade. 
“Nós temos uma tradição da sacralização do litígio. 
A pessoa só acredita que haja solução para o 
litígio, por menor que seja, através da intervenção 
jurisdicional. Então não há máquina estatal 

Legislação sancionada em março deste ano e que entra em vigor 
no próximo ano vai facilitar a tramitação de processos. A ideia 
central é fomentar acordos para evitar que a Justiça recebe mais 
e mais demandas

Desembargador Filgueira Mendes defende a conciliação e 
uma menor judicialização dos conflitos
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perfeita no mundo que consiga o 
suporte para uma carga dessas. 
A tendência é a morosidade até 
implodir a máquina estatal. Daí 
os meios alternativos de resolução 
de litígio, que é a conciliação, a 
mediação e a arbitragem como 
forma de você esgotar um pouco 
o excesso que existe.”
 Outro ponto de destaque 
do novo CPC é o precedente 
judicial. De acordo com o vice-
presidente do TJCE, o atualização 
do código determina aos 
magistrados que se baseiem em 
decisões tomadas anteriormente 
em casos semelhantes. O objetivo 
é dar uniformidade, ou seja, 
decisões iguais para problemas 
semelhantes. Na prática, juízes ou 
desembargadores não poderão 
dar uma sentença diferente dos 
casos já existentes, o que, segundo 
Filgueira Mendes, “consolida 

a certeza do direito e evita a 
frustração de expectativa de quem 
recorre à Justiça.”
 O novo CPC passa a 
vigorar em 16 de março de 2016. 
Até lá, o vice-presidente do TJCE 
ressalta que o Judiciário tem que 
criar uma mentalidade do novo 
Código. Para o magistrado, uma 
série de providências deverá 
ser tomada para atender a 
regra da duração razoável do 
processo, princípio constitucional 
determinado no Processo Civil.
 Para isso, será 
necessário que os tribunais do 
Brasil qualifiquem servidores 
e disponham de elementos 
estruturais para que o novo Código 
seja devidamente aplicado. “Mais 
Justiça para todos, num País 
que vem se tornando mais justo 
e menos desigual para todo 
mundo, é algo essencial. Este 

novo código se identifica com 
as demandas de um novo País, 
que passou a ter, nas últimas 
décadas, um povo mais exigente. 
Mais ciente de seus direitos, com 
autoestima elevada e com acesso 
a direitos e a atividades que por 
muito tempo foram negados 
ou desconsiderados”, destaca a 
presidente Dilma Rousseff.
 Com relação aos processos 
de família, a futura legislação 
determina que o devedor de 
alimentos terá o prazo de até 
três dias para fazer o pagamento 
ou apresentar justificativa sobre 
a impossibilidade de quitar o 
débito. Caso contrário, terá o 
nome cadastrado em listas de 
restrição ao crédito e ficará de 
um a três meses preso. Cumprirá 
pena em regime fechado e 
separado dos apenados por 
crimes. (Ulysses Sousa)

 No mesmo mês em que 
foi sancionado o novo CPC, o 
diretor da Escola Superior da 
Magistratura do Ceará (Esmec), 
desembargador Paulo Ponte, 
assinou Termo de Cooperação 
Técnica para realizar ciclos de 
palestras e mesas redondas sobre 
o “Novo Processo Civil Brasileiro”. 
A iniciativa está sendo executada 
ao longo de 2015.

 A cooperação conta com 
a parceria da Justiça Federal no 
Ceará; do Ministério Público do 
Estado (MP/CE); da Escola Superior 
do Ministério Público (ESMP); e da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
no Ceará (OAB/CE).
 O objetivo da iniciativa 
é divulgar o novo CPC e 
desenvolver ações voltadas 
ao aperfeiçoamento de juízes, 

membros do Ministério Público 
e advogados, além de capacitar 
servidores. 
 Para o desembargador 
Paulo Ponte, é importante para a 
sociedade conhecer as mudanças 
do novo CPC. “A sociedade e os 
operadores do Direito precisam 
conhecer esse procedimentos, 
pois eles utilizarão para resolver as 
futuras demandas da sociedade.”

Ciclo de palestras
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100 MILHÕES 
de processos existem hoje no Brasil

1,4 MILHÃO 
de processos tramitam atualmente no Ceará

Acesse o novo CPC em
http://goo.gl/2XD3aM

NÚMEROS

MULTIMÍDIA

Media Training
Priscila Teixeira 

Jornalista

priscila.teixeira@tjce.jus.br

A mudança na comunicação judiciária, 
evidenciada nos últimos anos, tem exigido de 
servidores e magistrados a postura de mostrar a 
verdadeira face da instituição. O que antes era 
predominantemente silêncio, hoje se traduz em 
voz. A resolução nº 85 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) representa um avanço na definição 
da política de comunicação do Judiciário. O 
documento foi fruto da crescente exigência 
da sociedade por uma comunicação de maior 
qualidade, eficiência e transparência, capaz de 
facilitar o conhecimento e o acesso aos serviços 
da Justiça.

DIDÁTICO
Quando o magistrado ou servidor for 
procurado por repórteres, devem ser evitadas 
as expressões de difícil compreensão e/ou 
excessivamente técnicas, também conhecidas 
no jargão popular como “juridiquês”. O correto 
é usar palavras facilmente compreendidas por  
qualquer cidadão.

TRANSPARENTE
Algumas pessoas demonstram constrangimento 
e medo em atender a imprensa. Mantenha 
a calma, pois quem tem a informação que 
o repórter busca é a fonte. Ou seja: você. A 
melhor maneira de atender a mídia é sendo 
autêntico, transparente e objetivo.

OFF
No caso de o repórter gravar a entrevista, 
nunca faça comentários que não possam 
ser publicados. Ao consentir falar com um 
jornalista identificado como tal, não existe “off” 
(ou seja, declarações dadas sob a promessa 
de não divulgação). Jamais corra tal risco.

BREVE
Nas entrevistas gravadas para rádio e televisão, 
seja sucinto. Do contrário, a emissora reduzirá 
sua fala e você correrá o risco de ter veiculadas 
frases que, fora do contexto, podem permitir 
manipulações e má interpretação.

FONTE
Jamais solicite a divulgação de um assunto 
se você não tiver como atender a imprensa. 
Saiba que, ao pedir ao assessor para divulgar 
uma ação sua, isso pode despertar o interesse 
das redações que, para darem espaço ao 
tema nos seus noticiários, precisarão fazer 
entrevistas.
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DELICADEZA PARA 
ALÉM DO SOM

Dezoito surdos atuam no Judiciário. Boa parte deles está no Fórum Clóvis Beviláqua, 
na execução de um trabalho minucioso de limpeza de processos. Conheça Bia e Ana, 

duas dessas encarregadas de preservar a memória da Justiça Estadual

Rodrigo Barros
ESPECIAL PARA JUDICIÁRIO EM REVISTA

rodrigo.barros@tjce.jus.br

Bia cruza os corredores lotados 
e barulhentos sem afetações. 
Carrega a surdez desde 

criança. E tem numa máxima 
de autoria desconhecida um 
retrato de vida. “Nunca deixe 
que nenhum limite tire de você 
a ambição da auto-superação”. 
Assim, há 14 anos, ela trabalha na 
Seção de Arquivo do Fórum Clóvis 
Beviláqua. Faz a higienização de 
processos antigos.
 Aos 32 anos, Anna Beatriz 
Sá Ferreira, o nome formal, mostra 
que dificuldades decorrentes da 
surdez não a fizeram desistir. 
Uma batalha travada desde os 
primeiros meses de vida, quando 
não desenvolvia a fala como os 
primos e mantinha-se alheia a 

barulhos e chamamentos. Uma 
limitação amenizada com o uso de 
aparelho de amplificação sonora 
e sessões de fonoaudiologia em 
busca da oralização.
 Medidas que a permitem 
ajudar a manter viva a memória 
do Judiciário. Mas nem sempre 
Bia se sentiu assim, inclusa. “As 
dificuldades eram enormes. Eu não 
conseguia entender nada em sala 
de aula. Cheguei a abandonar os 
estudos”, recorda.
 Hoje pedagoga, Bia 
está prestes a concluir uma pós-
graduação em Gestão de Pessoas 
e convive com outros 11 surdos 
no Fórum. Todos da Seção de 
Arquivo. Gente como Ana Leirian 
Lima, de 44 anos. Caçula e única 

surda de uma família de sete 
irmãos, ela está no Judiciário há 
três anos e meio.
 Ana teve a surdez 
diagnosticada ainda na infância, 
quando brincava com os irmãos. Os 
pais estranharam a falta de reação 
a barulhos. Mas a vida seguiu. Ela 
casou - com um surdo - e teve dois 
filhos. Ambos ouvintes. Todos em 
casa são fluentes na Linguagem 
Brasileira de Sinais (Libras).
 No trabalho, Ana vai além 
da higienização de processos. 
Assim como outros colegas 
de setor, ela faz buscas de 
documentos quando necessário. 
É onde mora o desafio de se 
comunicar sem a ajuda de um 
intérprete.

INCLUSÃO SOCIAL

Cleidimar é interprete e ajuda Fernando, Elisabete, Raimunda, Bia e Paulo no relacionamento com os servidores do Fórum
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 Bia ainda fazia faculdade 
quando começou a trabalhar 
no Fórum. Era 2001. Ela entrou 
no Judiciário por meio de um 
Projeto nascido em 1998 e fruto 
da parceria entre o TJCE, a 
Associação de Pais e Amigos do 
Deficiente Auditivo (Apada) e o 
Instituto Cearense de Educação de 
Surdos (Ices). “Foi complicado no 
início. Meus colegas de trabalho 
não estavam acostumados 
a conviver com surdos. Mas, 
com o auxílio da intérprete, 
as coisas foram fluindo. Hoje 
estou totalmente adaptada”, 
comemora.
 Seis surdos e um intérprete 

trabalham na Biblioteca 
Desembargador Jaime de 

Alencar Araripe, do Tribunal. Já 
o Fórum conta com 12 surdos e 
dois tradutores na higienização 
de processos, que exige o uso de 
batas, luvas, máscaras e óculos 
apropriados.
 Mãe de Bia e co-
fundadora da Apada, Ângela 
Maria Sá Ferreira, diz que os 
deficientes auditivos estão mais 
independentes. “Os surdos de 
hoje não são os de 20 anos atrás. 
Eles são mais seguros de si”. 
Uma das intérpretes do Fórum, 
Mirella Cacau Costa Soares 
concorda. “Eles prestam um 
ótimo serviço para o Judiciário. 
Além disso, pelo fato de não 
ouvirem, são bem mais atentos 
no que fazem.”

 Fundada em 1987, a 
Apada surgiu da necessidade 
de alguns familiares de surdos 
saberem qual rumo dar 
àquelas pessoas. “Quando 
nós começamos éramos muito 
inexperientes. Não queríamos 
que eles aprendessem a língua 
de sinais. A gente pensava que 
a fala era o único caminho 
a ser seguido. Hoje sabemos 
que estávamos errados”, diz 
o vice-presidente da entidade, 
Francisco Guerra.
 Apesar de ainda não 
ter a estrutura ideal, a Apada 
vem conseguindo ajudar os 
surdos no desenvolvimento 
educacional e social.
 Mesmo com o respaldo 
da lei que obriga empresas 
com 100 ou mais funcionários a 
preencher de 2% a 5% dos cargos 

com beneficiários reabilitados ou 
pessoas com deficiência, Ângela 
Sá, co-fundadora da Apada, 
acredita que muitas empresas 
fazem contratações apenas para 
evitar multas. “Algumas poucas 
empresas olham para o social, 
mas o pensamento da maioria é 
não serem apenadas.”
 Outra dificuldade 
apontada por Ângela é o fato 

de que a maioria das pessoas 
não está preparada para 
conviver com surdos. “Por mais 
que exista boa vontade por 
parte dos colegas, o início é 
sempre difícil devido ao 
desconhecimento 
das pessoas sobre 
as práticas de 
convivência com os 
surdos”, analisa.

DICAS DE CONVIVÊNCIA

Ao se comunicar com um surdo, 
procure ficar de frente com ele

Sempre deixe a boca visível. Se for 
oralizado, ele entenderá o que você fala

Olhe nos olhos. Caso contrário, ele 
pode pensar que a conversa acabou

Mesmo que esteja acompanhado de 
intérprete, dirija-se primeiro ao surdo

Muitos surdos não falam porque não aprendem a 
falar. Algumas fazem a leitura labial, outras não

O trabalho da Apada

A independência dos surdos

Onde: avenida Bezerra de Menezes, nº 
549, em Fortaleza
Telefone: 3283.4812

SERVIÇO APADA
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Um pacto pela 

Judiciário cearense integra força-tarefa com Executivo, 
Legislativo e sociedade civil para discutir e implementar 
políticas de segurança. TJCE já toca uma série de projetos de 
inclusão social de apenados e egressos do sistema prisional

PAZ
Em todos os lugares onde 

os índices de criminalidade 
reduziram no Brasil, o Poder 

Judiciário teve participação 
fundamental no alcance das 
metas. Foi assim em São Paulo, no 
Rio de Janeiro, em Minas Gerais e, 
num comparativo geográfico mais 
próximo, em Pernambuco. No 
Ceará, começa a virar realidade a 
parceria do Governo com a Justiça 
para aperfeiçoar as políticas de 
segurança pública e evitar que se 
repitam casos como o de Leonice 
Pereira Monteiro, de 43 anos. Ela 
foi morta e três pessoas ficaram 
feridas num ataque misterioso 
ocorrido no bairro Álvaro Weyne, 
em Fortaleza, no fim da tarde de 
31 de maio deste ano.
 No fim de maio, a 
presidente do Tribunal de Justiça 
(TJCE), desembargadora Iracema 
Vale, participou de encontro no 
Palácio da Abolição, sede do 
Executivo Estadual, no qual foram 

apresentadas ações do “Pacto 
pelo Ceará Pacífico”. Trata-se 
de uma força-tarefa envolvendo 
os três poderes na discussão, 
elaboração e implementação 
de programas de prevenção e 
redução da violência.
 “Nós precisamos da 
construção de uma cultura de 
paz. E isso se faz no dia a dia, 
nos grandes e pequenos atos 
de cada um de nós. Se faz na 
rotina escolar, desde cedo com as 
crianças. Se faz no trabalho, no 
bom trato com os colegas. Se faz 
em casa, com diálogo entre pais 
e filhos e no bom relacionamento 
com os vizinhos. É algo que só 
vamos conseguir se as pessoas 
compreenderem que segurança 
não é uma questão exclusiva da 
Polícia. É de todos nós”, explica a 
magistrada.
 A ideia é reforçada pelo 
governador Camilo Santana. 
"Os três poderes estarem aqui 

presentes mostra o compromisso 
geral. Desejo que abracemos 
essa questão da violência. Nós 
não vamos avançar se não 
houver a participação de todos. 
O importante é fazer algo focado 
nesse momento e envolvendo a 
comunidade. Se não fizermos 
contato direto com a comunidade, 
não funciona", disse Santana.
 Por isso, o encontro contou 
também com a participação 
de representantes de diversas 
secretarias de Estado e entidades 
ligadas à manutenção da ordem 
e à garantia de direitos. A ideia, 
conforme Camilo Santana, é 
ampliar recursos e estimular a 
execução de projetos tocados por 
vários órgãos ao mesmo tempo.
 A participação do 
Judiciário no Pacto foi formalizada 
num Termo de Compromisso 
subscrito também pela Assembleia 
Legislativa, Governo do Estado, 
Ministério Público e Defensoria 

COMITÊ NO GOVERNO
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Pública. O documento é aberto a 
outras instituições com interesse de 
integrarem a mobilização. “Estou 
confiante para construirmos 
novos caminhos. A redução da 
criminalidade é uma reivindicação 
da sociedade cearense. O Ceará 
é a terra da luz e precisa ser 
conhecido também como a terra 
da paz", disse o governador.
 Integrar o “Pacto 
pelo Ceará Pacífico” é mais 
uma importante medida do 

Judiciário para colaborar com 
o aperfeiçoamento das políticas 
de segurança pública do Ceará. 
O TJCE tem vários projetos 
coordenados pela Vara de 
Execuções de Penas Alternativas 
e Habeas Corpus (Vepah) 
nesse sentido. Além do projeto 
Audiência de Custódia, que vai 
garantir que presos em flagrante 
sejam apresentados a um juiz 
num prazo máximo de 24 horas.
 “Nós estaremos sempre 

disponíveis para contribuir com a 
construção da cultura de paz. Já 
demos os primeiros passos com a 
criação de projetos e parcerias que 
dão oportunidades de trabalho a 
apenados e cumpridores de penas 
alternativas. O Judiciário tem uma 
função muito maior do que apenas 
prender ou soltar pessoas. Estar 
no Pacto vai nos fazer expandir 
ainda mais essa prerrogativa”, 
pontua a presidente do TJCE, 
desembargadora Iracema Vale.

•	 Vice-governadoria
•	 Chefia de Gabinete do governador
•	 Secretaria Estadual da Segurança Pública e Defesa 

Social (SSPDS)
•	 Secretaria Estadual de Políticas Sobre Drogas
•	 Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania (Sejus)
•	 Secretaria Estadual da Cultura (Secult)
•	 Secretaria Estadual de Esportes (Sesporte)
•	 Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento 

Social (STDS)
•	 Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e 

Educação Superior (Secitece)
•	 Secretaria Estadual da Saúde (Sesa)
•	 Assembleia Legislativa do Ceará
•	 Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)

•	 Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE)
•	 Ministério Público Federal no Ceará (MPF)
•	 Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-7)
•	 Justiça Federal no Ceará
•	 Ministério Público Estadual (MP-CE)
•	 Procuradoria Geral do Estado (PGE)
•	 Defensoria Pública Geral do Estado (DPGE)
•	 Defensoria Pública Geral da União (DPGU)
•	 Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece)
•	 Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas da 

Prefeitura de Fortaleza
•	 Superintendência Regional da Polícia Rodoviária 

Federal (PRF)
•	 Conselho Estadual de Segurança Pública (Consesp)

OS INTEGRANTES DO PACTO

NÚMEROS

60%
foi o índice de redução de assassinatos 
em Pernambuco em sete anos com a 
implementação de uma força-tarefa similar

40%
foi o índice de redução no Recife, capital 
pernambucana, no mesmo período

Queiroz Netto / Governo do Ceará
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Quando uma criança ou adolescente chega 
numa unidade de acolhimento, quase sempre 
o semblante é de fragilidade e confusão. 

Natural. Eles aportam ali após terem direitos violados 
em casa. Vão por serem vulneráveis. E por estarem 
sob proteção da Justiça. Em Fortaleza e Região 
Metropolitana, a Comissão Estadual Judiciária de 
Adoção Internacional (Cejai) do TJCE acompanha 
cada um. Tudo para, junto com os abrigos, reduzir 
ao máximo possível os danos à formação deles.
 O Abrigo Tia Júlia, por exemplo, atende 
a crianças com idade entre zero a sete anos. “A 
nova casa é apresentada e é explicada a nova 
realidade que será vivenciada, assim como são 
construídos laços com os outros acolhidos”, explica 
a coordenadora da unidade, Luiza Paiva.

Já o Abrigo Recanto da Luz recebe meninos de 
12 a 15 anos. “Eles chegam com medo. Alguns 
são agressivos e não aceitam ajuda. Apresentam 
dificuldades de adaptação devido à vivência nas 
ruas ou a maus-tratos. Chegam debilitados”, conta 
a coordenadora Ana Lúcia de Sousa.
 Crianças e jovens abrigados aguardam 
a oportunidade de retornar às suas famílias de 
origem. Ou de fazerem parte de uma nova família. 
As unidades de acolhimento e a Justiça estadual 
trabalham em favor da reinserção na família 
natural ou em famílias extensivas (tios, avós, primos, 
padrinhos etc).
 Esgotando-se essas possibilidades, os 
meninos e meninas ficam disponíveis para adoção 
após finalizada a Ação de Destituição do Poder 

Da importância 
do acolhimento
Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

viventes em abrigos precisam de atenção especial. A priori-
dade é a manutenção do laço com a família biológica. Mas 

quando isso não é possível, existe a possibilidade de adoção 
por quem quer ser pai/mãe de coração

Rebeca Nolêto
rebeca.noleto@tjce.jus.br.br

ABRIGOS E ADOÇÃO
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Familiar (DPF). A DPF é uma medida judicial que 
ocorre quando os pais falham no cumprimento 
dos deveres relacionados a seus filhos menores de 
idade. Casos de maus tratos e abandono são os mais 
comuns. Esse afastamento tem caráter permanente.
 Até maio deste ano, 32 crianças e 27 
adolescentes foram disponibilizados para adoção 
em Fortaleza. De acordo com a servidora da 
Cejai, Adriana Saldanha, a adoção nacional é 
priorizada. “A criança ou adolescente destituído 
do poder familiar entra no Cadastro Nacional de 
Adoção.”
 Primeiramente, há a tentativa de 
adoção no Ceará. Não sendo a criança ou 
o jovem adotado no seu estado de origem, 
ocorre a disponibilização para candidatos de 
outras unidades da Federação. Não havendo 
possibilidade de inserção numa família brasileira, 

chega o momento de apresentação internacional.
 Nesses casos, a Cejai atua de forma ainda 
mais incisiva. A Comissão controla e fiscaliza 
adoções internacionais, buscando impedir 
casos de tráfico de pessoas. Dessa forma, busca 
garantir que a criança ou adolescente adquira 
direitos no país onde irá morar.
 Até uma adoção - ou o retorno à família 
- acontecer, o abrigo e a Cejai promovem uma 
série de atividades para assegurar à criança/
jovem uma rotina de atividades lúdicas, dentro e 
fora das unidades de acolhimento. São idas ao 
cinema e ao teatro, visitas a áreas verdes... “A 
gente nota a carência de políticas públicas para 
abarcar a socialização delas. Mas a socialização 
é um direito. O mesmo direito que ela tem à 
moradia, à educação, à saúde...”, elenca a 
assistente social da Cejai, Raquelina Arruda.

 O pretendente interessado 
em realizar uma adoção no 
Brasil deve procurar, em seu país 
de residência, um organismo 
credenciado ou autoridade 
central para intermediar o 
processo.
 De 2003 a 2014, a Cejai 
julgou 212 habilitações e concluiu 
44 adoções internacionais. 
França, Itália e Alemanha são 
os países com o maior número 
de habilitações e adoções. Essa 
predominância acontece devido a 
maior flexibilidade dos adotantes 
europeus. “Normalmente, não 
chegam crianças pequenas 
para a adoção internacional. 
Geralmente são crianças acima 
de cinco anos. Quando é mais 
nova, vem em grupo de irmãos”, 

destaca a servidora da Cejai, 
Adriana Saldanha.
 A habilitação para adoção 
internacional pode ser requerida 
por brasileiros e estrangeiros 
com residência permanente 
noutro país. Após análise de 
documentação e julgamento 
do pedido, o pretendente é 
informado se está habilitado 
para adoção. Ele integra uma 
lista de adotantes.
 Para a presidente da Cejai, 
desembargadora Lisete Gadelha, 
é importante a habilitação de 
casais estrangeiros. Mas o mais 
importante é tentar manter o 
laço com a família biológica. “A 
Cejai pretende unir esforços com 
órgãos institucionalizados, como 
ONGs e entidades que atuam 

nessa área, para a adoção só 
ocorrer quando encerradas as 
possibilidades de permanência 
na família de origem.”

O passo a passo
ADOÇÃO INTERNACIONAL

Desembargadora Lisete Gadelha
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Sobre conhecer um poder por dentro
Quase 22 mil estudantes já visitaram o Palácio da Justiça e o Fórum Clóvis Beviláqua 

ou assistiram a palestras em estruturas do Judiciário cearense. Eles participaram de dois 
projetos que aproximam a Justiça das novas gerações cidadãs

Sharon Arielen tem 14 
anos. Estuda na Escola 
Municipal de Ensino Infantil 

e Fundamental (Emeif) Zaira 
Monteiro Gondim, em Fortaleza. 
Já esteve no Palácio da Justiça, 
sede do Judiciário cearense, duas 
vezes. A primeira visita aconteceu 
em 2013. Mas a última, em 10 de 
junho deste ano, foi diferente.
 Ela decidiu levar a sério 
a proposta de conhecer por 
dentro um poder tão imenso 
quanto a Justiça estadual. “Tratei 
com seriedade e interesse. E 
descobri muitas coisas sobre o 
funcionamento da Justiça e até 
sobre os meus direitos que eu 
desconhecia”, admite a jovem.
 Sharon faz parte de um 
universo de 21,5 mil alunos. Todos 
participantes de dois programas 

cuja proposta é incentivar a relação 
de jovens com o TJCE e o Fórum 
Clóvis Beviláqua em passeios 
guiados e palestras com servidores, 
juízes e desembargadores desde 
abril de 2007.
 Para ela, o que mais 
chama a atenção é a participação 
feminina no Judiciário cearense. 
“Percebi uma evolução da mulher 
na Justiça. Gostei de saber que o 
Tribunal já teve uma mulher como 
presidente e agora, novamente, 
tem outra presidente. Serve de 
incentivo para nós [meninas]”, 
considera a jovem.
 Só no programa “Justiça e 
Cidadania”, o TJCE já beneficiou 
mais de 19 mil estudantes, entre 
palestras e visitas à sede do 
Tribunal. As iniciativas ocorrem 
praticamente durante todo o ano 

e contemplam, na maioria das 
vezes, instituições públicas. 
 A Escola Municipal 
de Tempo Integral Professor 
Álvaro Costa foi uma das 
contempladas. “Quando a Justiça 
se manifesta vindo até a escola, 
se aproximando, eles percebem 
que são lembrados”, avalia o 
diretor Luiz Carlos Mota. “Já cabe 
ir despertando neles esse conceito 
de responsabilidade”, acrescenta.
 Desde que foi instituído, 
em agosto de 2011, até maio 
deste ano, o “Justiça e Cidadania” 
promoveu a visita de sete mil 
alunos dos ensinos Fundamental, 
Médio e Superior ao TJCE. No 
mesmo período, o número de 
estudantes contemplados com 
palestras de magistrados nas 
instituições totalizou 12 mil.

Ana Carolina de Palhano
ana.pinto@tjce.jus.br

Ulysses Sousa
ulysses.sousa@tjce.jus.br

JOVENS NO JUDICIÁRIO
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Sobre conhecer um poder por dentro

2.500 Jovens
 O Fórum Clóvis Beviláqua, por meio do 
Centro de Treinamento Integrado (CTI), realiza, 
desde abril de 2007, o projeto “O Fórum mais 
próximo da sociedade”'. O programa já atingiu mais 
de 2.500 jovens e também consiste na realização 
de palestras de juízes e servidores para estudantes 
de ensino médio e superior, além de visitas guiadas 
às dependências do prédio.
 O objetivo da ação é aproximar a sociedade 
do Poder Judiciário, despertar nos universitários a 
conscientização da função social dos magistrados 
e contribuir com a orientação vocacional 
dos estudantes de ensino médio, através das 
explicações sobre os cargos existentes e os trabalhos 
desenvolvidos no Fórum. Ao todo, 100 visitas já 
foram realizadas e 2.521 estudantes beneficiados 
de 65 faculdades, 12 escolas particulares e 23 
escolas públicas.
 A idealizadora do projeto, Adriana Albano 
da Rocha, afirma que “o programa é de suma 
importância, pois além de ser uma ação em 
consonância com o objetivo estratégico do Poder 
Judiciário de diálogo com a sociedade."

No Fórum
Rodrigo França

Jornalista

rodrigo.gomes@tjce.jus.br

FÓRUM MAIS SEGURO
A Comissão de Segurança Permanente do 
Judiciário apresentou relatório com medidas 
relativas à segurança dos frequentadores do 
Fórum Clóvis Beviláqua. Entre as ações já 
realizadas está o policiamento motorizado 
no entorno da unidade, da Esmec e da 
creche Felisbela Benvinda. Há vistorias nos 
estacionamentos e apoio ao policiamento 
interno com comunicação via rádio. A viatura 
atua ainda no reforço às saídas das sessões 
que terminam mais tarde. Outra medida foi 
o controle de acesso ao corredor interno das 
audiências criminais.

AGILIZANDO MANDADOS
O Módulo de Mandados começou a ser 
implantado em Fortaleza em maio. Trata-
se de  ferramenta eletrônica para acelerar 
a tramitação dos mandados. A implantação 
começou pelas Varas da Fazenda Pública com 
competência de Juizados Especiais (1ª, 2ª, 6ª 
e 11ª). A expectativa é de que descongestione 
os trabalhos na Secretaria Judiciária de 1º 
Grau das Varas da Fazenda Pública. Já os 
oficiais de Justiça podem receber e devolver 
mandados eletronicamente até de casa.

COLETA NOTA 10
O Fórum já entregou 13.257 quilos de 
material reciclável à Associação dos Agentes 
Ambientais Rosa Virgínia. A soma inclui as 
coletas realizadas desde o início da parceria, 
em setembro de 2013, até o fim de maio deste 
ano. A associação aponta como vantagens 
da coleta no Fórum a qualidade e a grande 
quantidade de material recolhido em cada 
visita (em média 250 kg), a pré-seleção por 
meio de lixeiras e contêineres específicos e o 
local de armazenagem, que dá fácil acesso ao 
caminhão da entidade.

PROTETORA DOS JUÍZES
“Eu sou fundamental pra Justiça.” A frase 
é de uma personalidade do Fórum. Rita 
Gomes, conhecida como Ritinha, tem 64 
anos e frequenta o Fórum desde os 16 por 
sentir-se mais protegida ao lado de juízes e 
promotores. Ela costuma vestir-se de Papai 
Noel em confraternizações das Varas de 
Execução Penal. Entre uma e outra façanha, 
Ritinha foi a única com coragem de participar 
de rappel em simulação de incêndio dos 
bombeiros no Fórum.
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Para participar do programa
 “Justiça e Cidadania”, ligue: 

(85) 3207.7044 ou 7052

Para participar do programa “O 
Fórum mais próximo da sociedade”,

ligue: 3492.8066 ou 8060

O que a gente 
faz para participar?
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CULTURA

Verdes, histórias 
e tradições
Uma excelente opção de lazer em Fortaleza se esconde entre 
árvores centenárias e o cheiro de comida boa. Fica em Messejana. E 
você já pode ter passado por ela e nem ter se dado conta

Thyliana Costa 
thyliana.costa@tjce.jus.br

Há quem passe pela avenida 
Washington Soares, em 
Fortaleza, e nem repare. 

Mas nela mora uma casa simples, 
rodeada de histórias. Ali, na altura 
do número 6.055, fica o lugar 
onde viveu um feitor de palavras. 
A Casa de José de Alencar (CJA), 
uma construção tombada como 
patrimônio cultural. Mas que vai 
além disso. A área verde ao redor é 
um chamamento para um passeio 
em família.
 O imóvel pertenceu ao 
pai do escritor José de Alencar 

e, em 1965, foi adquirido pela 
Universidade Federal do Ceará 
(UFC), na gestão do reitor Antônio 
Martins Filho. A entidade mantém 
o espaço desde então. Um lugar 
que oferece acervo de grande valor 
cultural. E é aberto à visitação.
 Além de conhecer a casa 
onde José de Alencar viveu de 
1829 a 1839, é possível encontrar 
no sítio resquícios arquitetônicos da 
época. Também estão lá a estrutura 
do primeiro engenho a vapor do 
Ceará. O diretor e historiador da 
CJA, Frederico Pontes, destaca 

que "foi realizado no ano de 2000 
uma prospecção arqueológica que 
desenterrou parte do engenho, 
além de louças, moedas da época."
 Frederico Pontes destaca 
que a área de lazer possui uma 
rica vegetação, com árvores 
centenárias. Há a preocupação 
de sempre plantar novas mudas. 
“Quando o público chega para 
visitar a Casa, o trabalho dos 
guias não é só falar sobre história 
de Alencar. É também fazer com 
que as pessoas reflitam sobre 
a importância de preservar os 
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bens culturais", indica.
 Para a química Nathália 
Fronta, o sítio é uma grande 
riqueza de Fortaleza. E deve ser 
valorizado. “Aqui, por ser cercado 
e preservado, você pode aproveitar 
com tranquilidade junto a família”, 
enaltece a visitante.
 Além da casa onde viveu 
José de Alencar, o espaço possui 
um edifício maior, dividido em 
salas que abrigam trabalhos do 
escritor cearense, exposições de 
obras inspiradas nos livros dele e 
coleções de outros artistas.
 É possível também visitar 
a Pinacoteca Floriano Peixoto, 
que expõe pinturas com as 
principais cenas dos romances 
do José de Alencar. A coleção 
de Artur Ramos, com peças afro-
brasileiras, é outra alternativa de 
visitação do lugar. No mesmo 
espaço pode ser vista a coleção 
de Luíza Ramos. O acervo dela 

dispõe de mais de cinco mil 
modelos de renda.
 Um dos espaços de maior 
destaque é a sala Iracema, 
que contém quadros do artista 
plástico Descartes Gadelha 
com as principais cenas do 
romance de José de Alencar. O 
público pode ainda acessar uma 
biblioteca com cerca de cinco mil 
exemplares de livros.

Hummmm 
 Depois de toda a carga 
cultural adquirida, o visitante pode 
encerrar o passeio no restaurante 
localizado no sítio. É servida 
uma deliciosa comida regional. 
O horário de funcionamento é 
de segunda a quarta- feira, de 8 
horas às 17 horas, e de quinta 
e sexta-feira, das 8 horas às 22 
horas. No sábado e domingo, o 
funcionamento vai das 8 horas 

às 15 horas. “A abertura do 
restaurante veio para proporcionar 
mais conforto aos visitantes que 
querem comer uma boa comida 
cearense", destaca o diretor da 
CJA, Frederico Pontes.
 Outro ponto a destacar 
é a programação voltada 
para crianças. Os eventos são 
promovidos há dois anos. As 
festividades vão do pré-carnaval 
infantil ao São João infantil.
 A dona-de-casa Thyciana 
Sarquis já levou o filho de quatro 
anos para participar do pré-
carnaval. Ela ressalta que a festa é 
animada tanto para crianças como 
para adultos. “Eu vim com a minha 
família e uma turma de amigos 
para curtir o evento e nos divertimos 
como se fôssemos crianças. As 
marchinhas de carnaval animam 
muito", indica.
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 A Casa de José de Alencar 
oferece, além de cultura e lazer, 
uma programação fixa gratuita 
que conta com o lançamento de 
livros nas noites de quinta-feira. 
Às sextas-feiras, a programação 
é elaborada pela Secretaria 
Estadual da Cultura (Secult).
 Aos sábados, acontece no 
restaurante da casa o “Chorinho na 
Casa do Zé”, evento patrocinado 
pelo Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) e apoiado pela UFC e 
Fundação Cearense de Pesquisa 
e Cultura (FCPC). Já os domingos 
são dias de feijoada e forró pé de 
serra.
 É oferecido também uma 
vez por mês o pique-nique literário, 
onde acontece contação literária 
e é disponibilizada a “árvore dos 
livros”, onde crianças e adultos 
podem “colher” um exemplar 
para ler. O objetivo é mostrar a 
importância da leitura na vida de 
qualquer pessoa.
 Com a programação 
cultural fixa, o diretor Frederico 
Pontes ressalta que “hoje em dia 
é muito normal as pessoas virem 
aos domingos fazer pique-nique.”

 

JOSÉ DE ALENCAR

 Nasceu em 1º de maio 
de 1829, no bairro Messejana, 
em Fortaleza. Era filho de José 
Martiniano de Alencar e Ana 
Josefina de Alencar. Viveu no 
Ceará até os nove anos de 

idade, quando seu pai tornou-se 
senador do Império e mudou-
se com a família para o Rio de 

janeiro.
 Lá, tornou-se advogado, 

jornalista, político, orador, 
romancista e teatrólogo. 

Em 1856, publicou “Cinco 
minutos”, seu primeiro 

romance. O romance mais 
conhecido foi “Iracema”, de 

1865, que conta a história de 
amor entre uma índia e um 

guerreiro branco.
 José de Alencar casou-

se em 1864 com Georgiana 
Cochrane e teve seis filhos. 

Faleceu no Rio de Janeiro aos 
48 anos, vítima de tuberculose.

SERVIÇO

Casa José de Alencar
Av. Washington Soares, 6055 - 
Messejana, Fortaleza - CE

Funciona de segunda a quarta, 
de 8h às 17h, quinta e sexta das 
8h às 22h, e sábado e domingo 
das 8h às 15h.

Telefone: (85) 3276-2379
Toda a programação é gratuita.

Casa oferece 
programação fixa
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Michelle Feitoza 
Técnico administrativa 

da Secretaria de 
Gestão de Pessoas

“A sombra do Vento” é 
um romance narrado no 
ano de 1945 na cidade 
de Barcelona, quando o 
menino descobre uma 
biblioteca escondida no 
meio do cento histórico 
da cidade. “Ele 
descobre o livro de um 
autor e fica fascinado! 
Então, começa uma 
busca para encontrar 
outras histórias do 
mesmo escritor.”

Erle Rocha
Capitão BM da 

Assistência Militar do 
Tribunal de Justiça

O filme “À prova de 
fogo” conta a história 
de um bombeiro 
dedicado ao trabalho, 
mas bastante ausente 
em casa. Quando 
o casamento está 
chegando ao fim, 
seguindo um conselho 
do pai, ele tenta salvar o 
relacionamento. O filme 
“traz grandes lições 
sobre como manter o 
casamento.”

Sávia Almeida 
Funcionária do Núcleo 

Permanente de 
Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos

O livro “Eu sou Malala” 
fala da garota que luta 
pelo direito à educação 
feminina em um país que 
só valoriza o homem. “O 
mais interessante  é o 
retrato que ele faz sobre 
a cultura islâmica”. 
Malala quase morreu 
num atentado e foi a 
candidata mais jovem 
a receber o prêmio 
Nobel da Paz.

Paulo Vasconcelos - 
Técnico da 1ª Vara 

de Execuções Penais 
e Crimes Contra a 
Ordem Tributária 

O filme “1492 – 
A conquista do 
paraíso” “retrata de 
forma brilhante o 
descobrimento da 
América”. Depois que 
conseguiu apoio da 
Coroa Espanhola para 
a expedição que o fez 
descobrir o continente, 
Colombo passa a 
lidar com a luta para 
colonizar o novo mundo.

Sugestão Cultural
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Luizinho e suas cinco 
décadas de Justiça

Ele chegou ao Judiciário quando o Palácio da Justiça ficava no Centro de 
Fortaleza. Viu gestões mudarem e tudo se modernizar. Passou de zelador a 
diretor de departamento. Tem um tanto de história pra contar

O mais antigo servidor do 
Judiciário cearense em 
atividade, Luiz Gonzaga 

Vasconcelos Coelho, completa 
50 anos de serviço em 9 de julho. 
Tudo começou em 1965, em 
pleno regime de exceção, quando 
ele ingressou na Justiça cearense 
no cargo de atendente. Era 
zelador pela manhã e atendia a 
desembargadores no expediente 
da tarde.
 De zelador a doutor. O 
faxineiro conquistou um diploma 
de 3º grau. Cursou Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos 
na Universidade Metodista de 
São Paulo. Formou-se com a 
turma de 2012. E graduou-se 
em Administração Judiciária pela 
Faculdade Entre Rios, no Piauí.
 Nos idos das décadas 
de 1960 e 1970, os poucos 
atendentes do Tribunal de 
Justiça usavam terno e gravata. 
Custeados, claro, pela direção 
da Corte. Pois bem. Na posse, 
Gonzaga foi impedido – pelo 
Zelador-chefe à época (conhecido 
como Silva) - de assumir. Estava 

sem terno. A situação só foi 
resolvida após o moço trajar a 
vestimenta correta.
 Pelos muitos amigos e 
superiores, ele é tratado por 
Luizinho. Quando chegou ao 
Palácio da Justiça, a sede do 
Judiciário sequer ficava no hoje 
Cambeba. Funcionava na rua 
Barão do Rio Branco, 1.200, no 
Centro de Fortaleza, quase ao 
lado do antigo Romcy. E o Pleno 
do Tribunal era integrado por 15 
magistrados de 2º grau (e não 
por 43, como é atualmente).

Luciberto Forte
lucibertofo@tjce.jus.br

PERFIL
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 A partir de 1965 e até a 
atual gestão, tempo de serviço 
do Luizinho, o TJCE foi dirigido 
por 34 desembargadores. Até 
1978, gestão do desembargador 
Joaquim Jorge de Sousa Filho, o 
mandado presidencial era de um 
ano, passando a ser de dois anos 
a partir da posse de Francisco 
Nogueira Sales, em 1979.
 Luizinho “serviu” a todos. 
Sempre com prestatividade e 
eficiência. Mas sem subserviência. 
“Tive o prazer de trabalhar 
diretamente com os presidentes 
Agenor Monte Studart Gurgel 
(1967), José Maria de Queirós 
(1969), Abelmar Ribeiro da Cunha 
(1974), José Ferreira de Assis 
(1981), Carlos Facundo (1991) 
e Osvaldo Hortênsio de Aguiar 
(presidente em 1964 e 1970)”, 
recorda. Trabalhou também com 
a desembargadora Auri Moura 
Costa (1974), que não chegou à 
Presidência.
 Com o desembargador 
Carlos Facundo, Luizinho 
trabalhou “apenas” 12 anos. 
Passou pela Diretoria do Fórum 

Clóvis Beviláqua (à época, em 
frente a Igreja da Sé e ao lado 
da 10ª Região Militar), pela Vice-
Presidência e pela Presidência.
 O homem gosta mesmo 
é de gabinetes. Nos tempos 
atuais, trabalhou nos gabinetes 
dos desembargadores João 
Byron de Figueiredo Frota, 
Maria Estela Aragão Brilhante e 
Francisco José Martins Câmara, 
todos já aposentados pela 
compulsória. Atualmente está no 
gabinete da desembargadora 
Helena Lúcia Soares.
 Ele lembra, com saudade, 
dos tempos no gabinete da 
Secretaria Geral, tendo como 
chefe o saudoso professor Cid 
Gerardo Paracampos Liberato. 
Luizinho era responsável pela 

distribuição dos processos aos 
desembargadores em suas 
respectivas residencias, pois, 
naquela época, os magistrados 
não dispunham de gabinetes, 
exceto a Presidência. Antes das 
sessões, sempre à tarde, ele 
lembra, os desembargadores 
reuniam-se numa pequena 
sala ao lado do gabinete da 
Presidência.
 Luizinho foi promovido a 
auxiliar administrativo, passando 
a trabalhar na Pagadoria, com Cid 
Pinheiro. Os desembargadores, 
juizes e servidores recebiam seus 
salários em envelopes, na boca 
do caixa. Anos depois, o Tribunal 
celebrou convênio com o extinto 
BEC (Banco do Estado do Ceará, 
assumido pelo Bradesco) e o 
salário passou a ser depositado 
naquela instituição financeira.
 Além de atendente, 
ele exerceu os cargos de 
auxiliar administrativo, agente 
administrativo, assistente de 
administração judiciária, técnico 
judiciário e analista judiciário 
adjunto. Foi também diretor da 
Divisão de Transporte.
 Se aposentar? “Só na 
compulsória”, afirma, convicto. 
Em 3 de maio, Luizinho fechou  
68 anos. Tem mais dois anos de 
serviço. Até maio de 2017. Isso se 
até lá não passar a PEC 457/05, 
chamada de PEC da bengala, 
que eleva para 75 anos o limite 
de idade para a aposentadoria 
compulsória do servidor. Aí, o 
homem só vestirá o pijama em 
2022. O cara gosta mesmo é de 
trabalhar.
 Luizinho é casado há 
30 anos com Maria Auristela 
Magalhães Coelho, nutricionista, 
servidora pública do Hospital 
das Clínicas e professora da 
Universidade de Fortaleza 
(Unifor). O casal tem duas filhas 
- Natália Magalhães Coelho, 
advogada, e Luana Magalhães 
Coelho, nutricionista - e um 
filho, Diego Magalhães Coelho, 
também advogado.

Se aposentar? 
Só na compulsória
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