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Apresentação

Logo que assumiu a Presidência do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), em janeiro de 2015, a 
desembargadora Iracema Vale se deparou com um 

Judiciário em dívidas. E o pior, em meio a um cenário de crise 
financeira nacional sem precedentes. Assim, o primeiro e maior 
desafio foi o saneamento das contas e o equilíbrio das finanças, o 
que demandou os maiores esforços nos últimos dois anos. Ao fim 
do biênio, o Tribunal alcançou a meta de quitar os débitos, sendo 
essa a principal marca da Gestão.

A Administração também priorizou a Justiça de 1º Grau, 
com a nomeação, de uma única vez, de 76 juízes para suprir a 
carência de magistrados no Interior do Estado. A posse conjunta 
é um marco na história do TJCE e ampliou o atendimento dos 
serviços jurisdicionais.

Outra prioridade diz respeito à área criminal, com a ins-
talação da Vara de Audiências de Custódia para agilizar casos de 
réus presos em flagrante. Os dados mostram 6.585 sessões efeti-
vadas no período de 16 meses. Além disso, o Ceará conquistou a 
segunda colocação em número de sessões no I Mês Nacional do 
Júri, em novembro de 2016, com 399 audiências. Em nível de 2º 
Grau, foi instalada a 3ª Câmara Criminal para dar celeridade aos 
processos. O colegiado julgou 1.343 ações em quatro meses.

Merece destaque ainda a criação dos Grupos de Descon-
gestionamento formados por magistrados e servidores. Resulta-
do disso foi a movimentação de cerca de 200 mil ações. Isso sem 
contar as constantes mobilizações de conciliação e mediação, 
como o mutirão da Dívida Fiscal, que arrecadou R$ 29 milhões e 
diminuiu o número de casos dessa natureza em 10%.

Esses e outros assuntos você encontra na edição especial  
“A Justiça do Presente, Divisando o Futuro”. 
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107º Encontro debate ações para forta-
lecimento do Judiciário.

Desa. Iracema Vale  destaca as principais 
realizações do período como presidente.

Novo Fórum de Itapipoca oferece itens de 
acessibilidade e instalações modernas.

Contenção de despesas estabilizam gas-
tos e permitem funcionamento da Jus-
tiça. Também houve a atualização das 
custas judiciais.

Núcleo gerencia procedimentos envol-
vendo assuntos repetitivos e de reper-
cussão social.

Ampliação do número de Cejuscs e in-
centivo aos métodos alternativos de so-
lução de conflitos, conforme o novo CPC.

Esmec comemora 30 anos e inten-
sifica debate de temas jurídicos.

Judiciário aumenta ações para garantir 
bem-estar de crianças e adolescentes 
em acolhimento.

Investimento em infraestrutura para 
melhor atendimento.

TJCE se destaca entre tribunais por re-
duzir acervo processual em 79 mil ações.

Expansão do SAJ e do PJe permite maior 
agilidade. Na Capital, todas as unidades 
judiciárias estão virtualizadas.

Corregedoria amplia acesso do cidadão 
ao Judiciário. Somente o projeto “Pai 
Presente” beneficia mais de mil pessoas. 

Grupos de juízes analisam cerca de 200 
mil processos em Fortaleza e no Interior.

índ ice

10Audiências de custódia

NOVOS JUÍZES e servidores

novo regimento interno

videoconferência

“paz em casa”

área da saúde

15
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22
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Implantação da Vara de Custódia agi-
liza casos de réus presos em flagrante. 

Criação da 3ª Câmara Criminal e especia-
lização das Câmaras Cíveis em Direito Pú-
blico e Privado estão entre as mudanças.

Audiências por meio virtual geram 
economia e segurança ao Judiciário.

Projeto intensifica ações para julgar pro-
cessos de violência doméstica e familiar.

Núcleo de Apoio Técnico auxilia juízes da 
Fazenda Pública em decisões envolvendo 
questões de saúde.

Presidência empossa 81 novos magis-
trados para o Interior, dos quais 76 
foram empossados na mesma sessão. 
Além disso, nomeia 79 servidores.
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u ma das prioridades da desembargadora 
Iracema Vale à frente do Judiciário 
cearense era a nomeação de juízes para 

o Interior, alvo de constantes reclamações por parte 
de advogados e população. Essa meta foi alcançada em 
fevereiro de 2016, com a posse conjunta de 76 novos 
magistrados, fato inédito na Justiça estadual. Outros 
cinco foram empossados ao longo da Gestão. Com 
isso, supriu quase que totalmente a falta de juízes nas 
comarcas de pequeno porte (Entrância Inicial). 

Com a medida, das  98 unidades dessa Entrância, 
somente 19 permanecem sem titulares, mas nesses 
casos são designados juízes para responder pelas 
varas. Para a presidente do TJCE, essa nova realidade 

seçãoPOSSE HISTÓRICA

Tribunal prioriza Justiça de 1º Grau ao   empossar 81 novos                       
                    juízes para comarcas do   Interior

significa ganho de tempo e cidadania. “O ingresso 
dos magistrados é importante não só para os 
serviços judiciais, mas também para os cidadãos que 
podem ter mais acesso à Justiça. É necessário que 
o juiz esteja perto da comunidade onde atua, pois, 
além de pertencer a ela, ele a representa. Por isso, o 
cidadão deve enxergá-lo como um parceiro, alguém 
com quem pode contar”, declarou.

A presidente acrescenta que a posse é também 
um compromisso com a Justiça de 1º Grau. “Enquan-
to gestora que almeja e trabalha por um Ceará melhor, 
empossar esses novos magistrados significa priorizar a 
Justiça de 1ª Instância, sob a égide da aproximação com 
o jurisdicionado, a transparência e o diálogo franco.”

RELAÇÃO DE JUÍZES E COMARCAS

COMARCAJUIZ
SYLVIO BATISTA DOS SANTOS NETO
ANDRÉ PARIZIO MAIA PAIVA
CARLIETE ROQUE GONCALVES
EDUARDO DANTAS SILVA
RAIMUNDO RAMONILSON CARNEIRO BEZERRA
SAMARA COSTA MAIA
CARLOS EDUARDO CARVALHO ARRAIS
NIWTON DE LEMOS BARBOSA
DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
JUDSON PEREIRA JÚNIOR
MAURÍCIO HOETTE
CHRISTIANO SILVA SIBALDO DE ASSUNÇÃO
ANNA CAROLINA FREITAS DE SOUZA
FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA
RAMON ARANHA DA CRUZ
YANNE MARIA BEZERRA DE ALENCAR
JULIANNE BEZERRA BARROS
ANNE CAROLLINE FERNANDES DUARTE
PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA DIAS
DANIEL RAYMUNDO DA MATTA
JAIR TELES DA SILVA FILHO
DEBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES
LUIS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
SÉRGIO DA NOBREGA FARIAS
DANÚBIA LOSS NICOLAO (*)
CAIO LIMA BARROSO
LUCAS MEDEIROS DE LIMA
LUCAS SOBREIRA DE BARROS FONSECA
WILSON DE ALENCAR ARAGÃO
ALFREDO ROLIM PEREIRA
DIEGO DE SOUZA LIMA
SAULO BELFORT SIMÕES
WYRLLENSON BARBOSA SOARES
JANAINA GRACIANO DE BRITO
LESLIE ANNE MAIA CAMPOS
FRANCISCO GILMÁRIO BARROS LIMA
GUIDO DE FREITAS BEZERRA
KATHLEEN NICOLA KILIAN
HUGO GUTPARAKIS DE MIRANDA
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA(*)
MARCELO DURVAL SOBRAL FEITOSA
FELIPE GONTIJO LOPES
SILMAR LIMA CARVALHO
FREDERICO VASCONCELOS DE CARVALHO
HERRMANN EMMEL SCHWARTZ
TADEU TRINDADE DE ÁVILA
ANNA KAROLINA CORDEIRO 
LUIZ EDUARDO VIANA PEQUENO
RAFAELA BENEVIDES CARACAS
BRUNO DOS ANJOS
JULIANA BRAGANÇA FERNANDES LOPES
FÁBIO RODRIGUES SOUSA
BRUNA DOS SANTOS COSTA
ISAAC DE MEDEIROS SANTOS
RAYNES VIANA DE VASCONCELOS
PAULO JEYSON GOMES ARAÚJO
BERNARDO RAPOSO VIDAL
CAROLINA VILELA CHAVES MARCOLINO
ROGACIANO BEZERRA LEITE NETO
MIKHAIL DE ANDRADE TORRES
CRISTIANO SOUSA DE CARVALHO
DIOGO SACRAMENTO SEIXAS LOROSA
TASSIA FERNANDA DE SIQUEIRA
THALES PIMENTEL SABÓIA
ANDRÉ ARRUDA VERAS
CRISTIANO SANCHES DE CARVALHO
RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO (**)
EDUARDO NERI NEGREIROS (**)
GLAUBER OLIVEIRA FERNANDES (*)
EDILSON CHAVES DE FREITAS (**)
VIVIAN LOPES PEREIRA DE FIGUEIREDO (*)
LUCAS DA SILVA SANTANA (**)
TALES ALVES PARANAHIBA (**)
EVALDO DANTAS SEGUNDO (**)
MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA (**)
EDSON JOSÉ DE ARAÚJO JÚNIOR (**)
DANIELA AOKI DE ANDRADE MARIA (**)
RAFAEL SIMAN CARVALHO (**)
TULIO CRUZ NOGUEIRA (**)
JOÃO PAULO BARBOSA LIMA (**)

ANTONINA DO NORTE
ARARIPE

ASSARÉ
BARRO

CARIRIAÇU
CAMPOS SALES

FARIAS BRITO
JATI

MAURITI
MILAGRES

PORTEIRAS
SANTANA DO CARIRI

AIUABA
BAIXIO

CATARINA
CARIÚS

JUCÁS
QUIXELÔ

SABOEIRO
ARATUBA

ITATIRA
ITAPIÚNA

MULUNGU
PEDRA BRANCA

SOLONÓPOLE
ICAPUÍ

JAGUARETAMA
JAGUARIBE

QUIXERÉ
TABULEIRO DO NORTE

PALMÁCIA
REDENÇÃO
CARIDADE
PARACURU

UMIRIM
AMONTADA
BELA CRUZ

COREAÚ
CRUZ

FORQUILHA
GROAÍRAS
IRAUÇUBA

ITAREMA
JIJOCA DE JERICOACOARA

MARCO
MERUOCA

MORRINHOS
URUOCA

CARNAUBAL
CROATÁ

FRECHEIRINHA
GUARACIABA DO NORTE

IBIAPINA
GRAÇA

MUCAMBO
RERIUTABA

VARJOTA
ARARENDÁ

HIDROLÂNDIA
MADALENA

MONSENHOR TABOSA
NOVO ORIENTE

IPAPORANGA
IPUEIRAS

PORANGA
QUITERIANÓPOLIS

TAMBORIL
ALTO SANTO

PEREIRO
GROAÍRAS

IPAUMIRIM
ICAPUÍ

MADALENA
IBICUITINGA

IRACEMA
ORÓS

PIQUET CARNEIRO
CHAVAL

BARROQUINHA
PARAMBU

IBICUITINGA

SERVIDORES
Para ampliar a capacidade de atendimento aos 

usuários dos serviços judiciais, o Tribunal também 
nomeou e convocou, ao longo desses dois anos,  79 
servidores para os cargos de Analista e Técnico Judi-
ciário, com atuação nas Comarcas da Capital e do In-
terior. Eles foram aprovados no concurso público rea-
lizado em 2014.

Os atos de nomeação e posse foram assinados 
pela presidente da instituição, que reforçou a impor-
tância de mais funcionários efetivos no quadro de 
pessoal. Para a desembargadora Iracema Vale, é “ex-
tremamente relevante contar com mais servidores 
trabalhando na Justiça”.

Em uma mesma sessão, 76 juízes tomaram posse, a maior                registrada em 143 anos de existência da instituição

(*) Exonerado a pedido, mas houve a nomeação de outro juiz para a vaga
(**) Exonerado a pedido. A comarca conta com juiz em respondência
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DIREITOS DA MULHER

Ministra Cármen Lúcia participa do 
lançamento do “Paz em Casa” no Ceará

O Judiciário cearense 
imprimiu nos 
últimos dois anos 

esforço extra para solucionar 
o maior número possível de 
processos relacionados a vítimas 
de violência doméstica. Com 
esse foco, a chefe da Corte, 
desembargadora Iracema Vale, 
lançou o projeto “Justiça pela Paz 
em Casa”, em 6 de março de 2015. 
Prestigiou a solenidade a atual 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
ministra Cármen Lúcia.

De acordo com a ministra, 
a finalidade é aplicar a legislação 
brasileira pela busca da paz nos 
lares. Ela disse que, embora exista 
déficit de juízes no país, os magis-
trados estão engajados e sabem 
da responsabilidade de procurar 
alternativas para que a prestação 
jurisdicional ocorra no tempo mais 
breve possível. “A Justiça que tar-
da, falha. A violência que começa 
dentro de casa vai para a rua, para 
a praça e se transforma em fúria. 
Temos o dever de criar condições 
para diminuir a violência. A nossa 
função é pacificar o conflito e sane-
ar a discórdia”, explicou.

Para a desembargadora Ira-
cema Vale, o “Tribunal partiu da 
tentativa de conciliações, mas não 
hesitou em penalizar os infringen-
tes que, até o meado da década pas-
sada, acreditavam-se acima da lei e 
da ordem pública”.

Para permitir resultado 
efetivo, o Tribunal de Justiça do 
Ceará promoveu, em dois anos, 
seis mutirões de julgamentos na 
Capital e no Interior. No total, 
36 unidades judiciárias se enga-
jaram nessa missão. Ao todo, fo-
ram 1.261 audiências e 655 sen-
tenças.

“É um movimento em 
nível nacional muito importante 
porque, algumas vezes, esses casos 
de violência eram esquecidos pelos 
tribunais, o que não mais ocorre. 

O “Paz em Casa” realizou 
ainda eventos para esclarecer a 
população, como apresentação de 
filmes com temática de gênero, no 
Cine São Luís, realização de deba-
tes com profissionais especializa-
dos e Marcha das Mulheres pelo 
fortalecimento dos equipamentos 
e das políticas de atendimento às 

MUTIRÕES

AÇÕES EM FORTALEZA

Durante a execução do projeto, 
os tribunais são sensibilizados e 
mobilizados para fazer acontecer e 
os processos serem efetivamente 
julgados”, ressalta a juíza Rosa 
Mendonça, titular do Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher da Comarca de Fortaleza.

A iniciativa, do STF, tem a pro-
posta de coibir esse tipo de agressão 
e promover a paz social. O projeto 
consiste em intensa mobilização de 
magistrados em todo o país.

Ministra Cármen Lúcia afirma que magistrados estão engajados na busca por uma Justiça ágil

Casa da Mulher atenderá vítimas em
situação de vulnerabilidade 

O “Ronda Maria da Penha” foi 
lançado em 12 de março de 2015. 
Além de equipes da Delegacia de 
Defesa da Mulher e do Juizado de 
Violência Doméstica, policiais mi-
litares passaram a acompanhar as 
denúncias.

O projeto funciona em sete 
bairros da Capital, e os PMs são 
informados pelo Juizado sobre os 
pedidos de medidas protetivas e se 
deslocam às casas das vítimas. A 
ação beneficia 150 mulheres.

 A parceria entre Judiciário e 
Polícia Militar do Ceará foi estendida 
para a Comarca de Maracanaú, 
na Região Metropolitana de 
Fortaleza. Lá, a inciativa recebe o 
nome de “Ronda da Família”, sob 
a responsabilidade da 3ª Vara 
Criminal. A Guarda Municipal 
também integra o programa.

A partir de parceria firmada 
com o Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros do Estado, 
o Juizado disponibilizou transporte 
gratuito para vítimas de violência 
doméstica que têm processos em 
tramitação na unidade. A iniciati-

RONDA MARIA DA PENHA/
RONDA DA FAMÍLIA

VALE-TRANSPORTE

Juíza Rosa Mendonça e policiais no lançamento do “Ronda Maria da Penha” 

Ministra Cármen Lúcia e desembargadora Iracema Vale

Outra iniciativa da Gestão da desembargadora 
Iracema Vale é a Casa da Mulher Brasileira, que 
funcionará no bairro Couto Fernandes, na Capital. 
A infraestrutura, que está em fase de conclusão, 
oferecerá complexo de atendimento voltado para 
as necessidades da mulher em vulnerabilidade.  A 
expectativa é de que seja inaugurada em fevereiro 
de 2017.

Além do Juizado, o espaço contará com serviços do 
Ministério Público, da Defensoria Pública, da Delegacia de 
Defesa da Mulher e dos Centros de Referência de Atendi-
mento à Mulher (municipal e estadual). Haverá ainda uma 
Casa de Passagem para auxiliar a vítima que não tem para 
onde ir, enquanto espera a intimação do acusado.

A unidade vai integrar e ampliar os serviços 
públicos existentes, mediante a articulação dos 
atendimentos especializados nas áreas de saúde, 
Justiça, segurança pública, rede socioassistencial 
e autonomia financeira. “Será dado atendimento 
integral em uma única estrutura, evitando que a 
mulher se desloque para outros locais. Assim, ela 
terá lugar próprio para receber toda a assistência 
que necessita, inclusive acompanhamento psicoló-
gico”, explicou a juíza Rosa Mendonça.

A medida compõe programa do Governo Fe-
deral intitulado “Mulher, Viver sem Violência”. O 
objetivo é instalar casas de atendimento em todo 
o país.

vítimas. Também houve oficinas 
de geração de renda e palestras de 
conscientização sobre saúde física 
e mental, que ocorreram no Fórum 
Clóvis Beviláqua.

va teve início em 2015 e foi reno-
vada em 2016. A juíza Rosa Men-
donça afirmou que o benefício se 
justifica pela existência de carên-
cia financeira da maioria das mu-
lheres que necessita comparecer 
às audiências.



A Justiça do PresenteA Justiça do Presente 1312

AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA

O Judiciário estadual tornou 
mais célere o atendimento 
de réus presos em flagran-

te com a implantação do projeto Audiên-
cias de Custódia. O funcionamento teve 
início em 21 de agosto de 2015, com a ins-
talação da Vara específica no Fórum Clóvis 
Beviláqua para analisar esses casos.

O lançamento do projeto ocorreu 
na sede do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) e contou com a participação do 
então presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Ricardo 
Lewandowski. A solenidade foi conduzida 
pela chefe do Judiciário estadual, 
desembargadora Iracema Vale. “Este é um dia muito 
importante para o Tribunal e um marco na história de 
todo o povo cearense”, avaliou a magistrada.

O ministro elogiou a celeridade do Estado em im-
plementar o programa e disse que as audiências farão 
a população carcerária brasileira diminuir porque, ao 
invés de ficarem em delegacias e presídios, os detentos 
que atendem aos requisitos legais poderão ser liberta-
dos para cumprirem penas alternativas e/ou medidas 
de acompanhamento.

“Esperamos, em breve, deixar de prender 120 mil 
pessoas, presos de menor potencial ofensivo, e deixá-
-las em liberdade provisória mediante condições. Temos 
atingido uma média de 50% de êxito nas audiências por 
todo o país. É um salto humanístico muito importante 
que estamos dando porque amplia a chance daqueles 
que cometeram pequenos delitos de serem reintegrados 
à sociedade”, explicou o ministro.

A finalidade é garantir que o acusado seja conduzido 
à autoridade judicial o mais rápido possível, promovendo 
celeridade na análise sobre a legalidade e a necessidade do 
cárcere. O preso é entrevistado pelo juiz em audiência na 
qual são ouvidas também as manifestações do Ministério 
Público, da Defensoria Pública ou do advogado.

Caso o magistrado considere que o réu pode respon-
der ao delito em liberdade, é aplicada pena alternativa de 

imediato. Nas situações opostas, a prisão em flagrante é 
convertida em preventiva.

De acordo com a juíza Marlúcia de Araújo Bezerra, 
titular da Vara de Audiências de Custódia de Fortaleza, “o 
objetivo central é a apresentação do preso em flagrante 
sem a demora da presença da autoridade judiciária que 
decide sobre sua prisão, ou seja, sobre a regularidade do 
auto, a conversão da prisão em flagrante em preventiva 
ou a concessão da liberdade provisória com ou sem me-
didas cautelares”.

A unidade conta com a atuação de quatro juízes no 
auxílio, nove servidores, seis estagiários, além de seis poli-
ciais militares e dois servidores da Secretaria da Justiça do 
Estado (Sejus/CE). 

Da instalação a dezembro de 2016, a Vara realizou 
6.585 audiências. No mesmo período, proferiu 8.043 de-
cisões. Ao todo, 4.693 réus tiveram a prisão decretada e 
3.350 obtiveram a liberdade. Desses, 2.910  com medidas 
cautelares e 401 sem medidas. Houve ainda 39 relaxa-
mentos de prisão.

Ceará agiliza    atendimento 
de réus presos     em flagrante 

Ministro Ricardo Lewandowski, juíza Marlúcia Bezerra e desembargadora                   Iracema Vale durante a primeira audiência de custódia no Estado

Por meio de resolução, o Órgão Especial do TJCE 
instituiu, em março de 2016, as audiências de custódia 
nas Comarcas do Interior, da mesma forma como já 
vinha ocorrendo na Capital.

De iniciativa do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), o programa passou a existir no Ceará por 
meio de Termo de Cooperação Técnica assinado entre 
o Conselho, o TJCE, a Sejus e o Instituto de Defesa 
do Direito de Defesa (IDDD). No âmbito do TJCE, o 
projeto teve aprovação do Órgão Especial, por meio da 
Resolução nº 14/2015.

Temos atingido uma 
média de 50% de 

êxito nas audiências 
por todo o país.”

Ministro 
Ricardo Lewandowski

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
NA CAPITAL

Em setembro de 2016, a Vara de Custódia 
passou a utilizar o meio virtual para maior agilida-
de na intimação dos advogados. Além do contato 
por telefone, que já era realizado, a unidade passou a 
fazer a publicação da pauta de audiências na internet.

A medida tem o mesmo valor da intimação por 
edital e é disponibilizada na página inicial do site 
www.tjce.jus.br, na seção “Informes”. A publicação 
ocorre até o final da tarde do dia anterior ao julga-
mento. Caso o advogado não compareça à sessão na 
data marcada, um defensor público representará o 
acusado durante a audiência.

MUTIRÃO

A Vara de Audiências de Custódia de Fortaleza 
realizou 669 audiências durante o mutirão ocorri-
do de 15 de fevereiro a 4 de março de 2016. Elas re-
sultaram em 391 prisões preventivas, 231 solturas 
com medidas cautelares e 47 alvarás de soltura. “Os 
números do mutirão foram muito positivos. Creio que 
conseguimos atingir o nosso objetivo, que era desafo-
gar o número de autos que estavam na fila de espera. 
Todo esse sucesso se deve às pessoas que estiveram 
envolvidas na força-tarefa”, disse a juíza titular.

ESTATÍSTICAS

O Brasil  tem cerca de 600 mil detentos, 
sendo 240 mil provisórios. Dados do Departa-
mento Penitenciário Nacional do Ministério da 
Justiça destacam que cerca de 41% são presos 
sem condenação. Significa dizer que quatro a 
cada dez deles estão encarcerados sem terem 
sido julgados.
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RECONHECIMENTO

 Justiça do Ceará concedeu a “Medalha 
do Mérito Judiciário Clóvis Beviláqua” 
ao ministro Ricardo 

Lewandowski, então presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). A comenda foi entregue 
pela chefe da Corte estadual, 
desembargadora Iracema 
Vale, em 21 de agosto de 
2015, durante o lançamento 
do projeto Audiências de 
Custódia.

A desembargadora disse 
que o objetivo da condecoração 
é “reconhecer a contribuição e 
dedicação do ministro ao Judi-
ciário cearense”. Ainda segundo a 
magistrada, as razões que a levaram 
a sugerir o nome do presidente do CNJ 

Ministro Lewandowski é homenageado 
com a “Medalha do Mérito Judiciário”

para receber a medalha “ultrapassam os reconhecidos 
méritos acadêmicos, mas pendem-se sobremodo ao 

seu compromisso com o Poder Judiciário, 
bem como a sua preocupação reiterada 

em favorecer uma entrega da presta-
ção jurisdicional mais eficaz com a 

facilitação do acesso à Justiça”.
O ministro afirmou ter 

ficado extremamente honrado 
e emocionado em receber a 
Medalha, especialmente por 
levar o nome de um dos maio-
res juristas brasileiros. “Esta 
homenagem me toca profun-

damente, porque ela me é ou-
torgada no momento em que 

estamos implantando um proje-
to importantíssimo, que represen-

ta um grande salto civilizatório extre-
mamente significativo no país.”

Esta homenagem me toca 
profundamente, porque ela me é 
outorgada no momento em que 

estamos implantando um projeto 
importantíssimo, que representa 

um grande salto civilizatório 
extremamente significativo no país.”

Ministro Ricardo Lewandowski, 
então presidente do STF

A comenda é entregue àqueles que contribuem com a Justiça do Ceará

COMISSÃO DE SEGURANÇA

Em dezembro de 2016, começou a 
funcionar o Projeto de Videoconferência 
em Audiências do Judiciário. A iniciativa 

está sob a responsabilidade da Comissão de Segurança 
Permanente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), 
que tem à frente o desembargador José Tarcílio Souza 
da Silva.

A presidente do TJCE, desembargadora Iracema 
Vale, participou do lançamento, no Fórum Clóvis 
Beviláqua. Na ocasião, foi realizada audiência virtual 

Audiências por videoconferência 
trazem maior economia ao Judiciário

entre a 1ª Vara de Execução Penal de Fortaleza e a 
Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em 
Pacatuba, na Região Metropolitana da Capital.

A desembargadora ressaltou que “o projeto é um 
grande exemplo de ferramenta eletrônica para me-
lhorar as rotinas procedimentais. Essa prática, que já 
conta com experiências positivas em outros estados, 
proporciona mais agilidade, segurança e economia ao 
Judiciário. Além disso, traz vantagens como o aumen-
to da qualidade da instrução e do julgamento, além da 
prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva”.

Segundo o desembargador José Tarcílio, o pro-
grama “atende às expectativas do grupo e acredito que 
vá atender às necessidades das unidades judiciárias”.

O então secretário da Justiça e Cidadania 
(Sejus), Hélio Leitão, explicou que o critério 
fundamental utilizado na videoconferência é o de uso 
excepcional nos casos em que os presos oferecerem 

Juiz Luiz Bessa Neto conduz audiência no Fórum Clóvis Beviláqua 

[O programa] atende às 
expectativas do grupo e acredito 

que vá atender às necessidades das 
unidades judiciárias.”

Desembargador José Tarcílio

A
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Além da implantação da audiência por meio de vi-
deoconferência, a Comissão de Segurança Permanente 
apresentou relatório com medidas relativas à proteção 
de quem frequenta o Fórum Clóvis Beviláqua. Entre as 
ações realizadas está o policiamento motorizado no en-
torno do prédio, além da Escola Superior da Magistratu-
ra do Ceará (Esmec) e da creche do Judiciário. Outra ação 
é o controle de acesso às salas onde ocorrem as audiên-
cias criminais no Fórum da Capital.

REFORÇO NA SEGURANÇA

Esta prática, que já conta com 
experiências positivas em outros 

estados, proporcionará mais agilidade, 
segurança e economia ao Judiciário.”

Desembargadora Iracema Vale, 
presidente do TJCE

Juiz Roberto Bulcão, Hélio Leitão e desa. Iracema Vale no lançamento do projeto

Major Steici Alencar, cel. Wilson Melo, desembargadores Helena Soares,  José Tarcílio e Paulo Airton, além dos juízes Demetrio Saker e Roberto Bulcão

O funcionamento da Comissão é regulamentado pela 
Resolução nº 11/2016, aprovada pelo Órgão Especial do 
TJCE. Ao grupo compete propor, ao presidente do Tribunal 
e ao corregedor-geral da Justiça, diretrizes, medidas e pro-
jetos sobre o assunto, manifestar-se sobre questões ligadas 
à segurança de magistrados, decidir sobre pedidos de prote-
ção especial e solicitar às autoridades policiais providências 
que se fizerem necessárias para assegurar a integridade físi-
ca de juízes e desembargadores ameaçados no exercício das 

funções.
Além do desembar-

gador José Tarcílio Souza da 
Silva, fazem parte os desem-
bargadores Paulo Airton Al-
buquerque Filho e Helena 
Lúcia Soares. Também inte-
gram os juízes Roberto Soa-
res Bulcão Coutinho Júnior 
(Vara da Justiça Militar), 
Demetrio Saker Neto (auxi-
liar da Corregedoria-Geral) 
e Welton José da Silva Fa-
vacho (titular da 2ª Vara de 
Massapê).

risco às testemunhas ou de fuga. “Este projeto 
é importantíssimo para o sistema de Justiça do 
Ceará. Estamos vivendo um momento único, ímpar. 
Atualmente, funciona em três unidades prisionais, 
mas, em 2017, queremos expandir para todas as 
unidades do Estado.”

O projeto foi implantado em parceria com a Sejus. A 
iniciativa também engloba a 2ª Vara Criminal e a 1ª Vara de 
Delitos de Tráfico de Drogas, ambas do Fórum Clóvis Bevilá-
qua, o Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Mou-
ra Costa, em Aquiraz, e a Casa de Privação Provisória de Li-
berdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL IV), em  Itaitinga. 

NOVO REGIMENTO

Em 30 de junho de 2016, o Pleno aprovou 
o novo Regimento Interno do Judiciário 
cearense e protagonizou um dos momen-

tos mais importantes da Gestão da desembargadora 
Iracema Vale como presidente do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE). O objetivo foi dar mais agilidade e se 
adequar ao atual Código de Processo Civil (CPC).

O Regimento estabelece as atribuições do TJCE 
e dos integrantes, disciplina o procedimento e o julga-
mento dos processos, as sessões e os serviços no âmbi-
to do Judiciário. As mudanças entraram em vigor após 
a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, em 1º de 
agosto.

A exceção foi a reformulação dos órgãos julga-
dores, que demandou um pouco mais de tempo para 
as adaptações. Em 9 de agosto, a 8ª Câmara Cível 
encerrou as atividades e, no lugar, foi instalada a 3ª 
Câmara Criminal.

“A decisão de criar nova Câmara Criminal é uma for-
ma de atender aos anseios da sociedade por um Judiciário 

TJ promove mudanças para 
aprimoramento dos trabalhos

mais célere. Algo que deveria ter sido feito em 2011, 
quando se diagnosticou que, de todos os Tribunais bra-
sileiros, o TJCE era o que tinha a maior desproporção 
entre a quantidade de Câmaras Cíveis e Criminais”, des-
tacou Iracema Vale.

Segundo o desembargador Fernando Luiz 
Ximenes Rocha, que liderou a Comissão responsá-
vel pela elaboração do novo Regimento, a reforma 
foi necessária dado o crescente aumento de pro-
cessos criminais. “Esse pleito era inclusive uma 
recomendação do CNJ. Lutamos por isso e conta-
mos com a compreensão de todos os colegas para 
termos o órgão, que vai, sem dúvidas, contribuir 
para a agilização dos processos criminais que a so-
ciedade tanto reclama.”

Para o advogado André Luís Melo de Farias, a 
criação do colegiado “foi importantíssima para de-
safogar a demanda judiciária com relação ao crime”. 
Ele disse acreditar que o novo órgão permite decidir 
os casos de forma mais rápida.

Criação da 3ª Câmara Criminal e a especialização dos colegiados cíveis em 
Direito Público e Privado estão entre as principais alterações

Aprovação do novo Regimento ocorreu durante sessão do Tribunal Pleno
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Lutamos por isso e contamos 
com a compreensão de todos os 
colegas para termos o órgão, que 

vai, sem dúvidas, contribuir para a 
agilização dos processos criminais 

que a sociedade tanto reclama.”

Desembargador Fernando Ximenes, 
presidente da Comissão

ESPECIALIZAÇÃO 
DAS CÂMARAS CÍVEIS

Outra importante mudança no Regimento Inter-
no do TJCE se refere à especialização das Câmaras Cíveis, 
que passaram a contar com quatro colegiados de Direito 
Privado e três de Direito Público. Dessa forma, as Câma-
ras Cíveis Reunidas foram substituídas pelas Seções de 
Direito Público e de Direito Privado.

Integrante da Comissão de reformulação, o desem-
bargador Francisco Gladyson Pontes explica o motivo da 
divisão: “É muito mais produtivo e eficiente julgar de 
forma especializada do que cuidar de todas as matérias. 
Isso traz mais segurança jurídica e leva à certeza de que 
aquele julgamento será respeitado por todo o colegiado”, 
afirmou o magistrado, eleito presidente do Tribunal para 
o biênio 2017/2019.

Seguindo o mesmo pensamento, o desembargador 
Fernando Ximenes destaca os benefícios aos cidadãos, 
como maior rapidez nos julgamentos. “um número me-
nor e especializado de julgadores favorece essa unifor-
mização de decisões, conforme orientação do novo CPC. 
Assim, tanto a sociedade quanto órgãos públicos podem 
ter mais clareza sobre o posicionamento do Tribunal em 
relação a determinado assunto.”

MUDANÇAS ESTRUTURAIS

O novo Código de Processo Civil promoveu o in-

centivo à formação de jurisprudências (uniformização 

das decisões), à resolução de demandas repetitivas e à 

virtualização das ações judiciais. A lei também alterou a 

contagem dos prazos. Enquanto no CPC anterior eram 

contados em dias corridos, agora valem os dias úteis.

Por esses motivos, houve a necessidade de refor-

ma do Regimento Interno do Tribunal. A última altera-

ção havia ocorrido em 2011, quando foi criado o Órgão 

Especial.

Entre as mudanças promovidas com vistas à ade-

quação ao novo CPC estão alterações nas competências 

relativas à regência da distribuição dos processos no 

Tribunal, à aferição de urgência para a distribuição dos 

feitos, bem como à análise dos pedidos de desarquiva-

mento e restauração de autos.

O novo Regimento também impactou na com-

posição de órgãos internos da Justiça com o objetivo 

de agilizar os trabalhos. Houve criação de comissões e 

extinção de outras, concentração e redefinição de com-

petências, além de alterações no trabalho do Órgão Es-

pecial.

As demandas envolvendo o comandante-geral da Po-

lícia Militar e do Corpo de Bombeiros, por exemplo, agora 

ficam a cargo das câmaras Criminais ou de Direito Público, 

dependendo da natureza da matéria. “Procurou-se fazer 

distribuição mais equitativa e racional no que tange à com-

petência para o processamento de ações envolvendo essas 

autoridades”, explicou o desembargador Mário Parente, in-

tegrante da Comissão do novo Regimento Interno.

Devido à complexidade e à quantidade de sugestões, 

as atividades da Comissão se estenderam por um ano, em 

vez dos seis meses previstos. “Foi um trabalho exaustivo. 

Todos os colegas magistrados foram instados a se mani-

festar e contribuíram de certa forma para esse resultado 

grandioso. Destaco também o esforço de nossos assessores 

técnicos, que pesquisaram experiências de diversos tribu-

nais do país”, finalizou o desembargador Gladyson Pontes, 

ressaltando o caráter democrático do novo Regimento In-

terno do TJCE.

MÉRITO JUDICIÁRIO

O  Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) 
homenageou quatro 

personalidades com a “Medalha 
do Mérito Judiciário Clóvis 
Beviláqua”. As comendas foram 
entregues pela chefe do Judiciário 
cearense, desembargadora Iracema 
Vale, em 15 de dezembro de 2016.

Os condecorados foram a 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), ministra Cár-
men Lúcia (por razões alheias a sua 
vontade, esteve impossibilitada de 
comparecer); o decano do TJCE, 
desembargador Fernando Luiz Xi-
menes Rocha; o presidente da Fun-
dação Edson Queiroz e chanceler 
da universidade de Fortaleza (uni-
for), Aírton José Vidal Queiroz, 
representado pelo seu filho, Edson 
Queiroz Neto; e o juiz auxiliar da 
Presidência do Tribunal de Justiça, 
Francisco Luciano Lima Rodrigues.

“Medalha Clóvis Beviláqua” é 
concedida a quatro personalidades

A desembargadora Iracema 
Vale ressaltou que, ao longo das 
atuações pessoais e profissionais, 
os agraciados “contribuíram de for-
ma relevante e decisiva para toda a 
coletividade cearense e à causa da 
Justiça. São grandes homens e mu-
lher que deixam marcas vivas na 
história e suas obras resistem ao 
tempo”.

O desembargador Fernando 
Ximenes discursou em nome dos 
homenageados. O magistrado 
prestou homenagem a Dom Paulo 

“São grandes homens e mulher 
que deixam marcas vivas na 

história e suas obras resistem ao 
tempo.”

Desembargadora Iracema Vale, 
presidente do TJCE

Juiz Luciano Lima (homenageado), desa. Iracema Vale, Edson Neto (representando o pai) e des. Fernando Ximenes

A comenda foi entregue no dia 15 de dezembro de 2016

Evaristo Arns, recém-falecido, a 
quem classificou como homem de 
grande importância na história do 
país.

O decano também afirmou 
que a comenda representa mo-
mento especial, pois passaram a 
figurar na “galeria de ilustres per-
sonalidades que no passado foram 
agraciadas com a Medalha Clóvis 
Beviláqua”. O homenageado ainda 
pontuou as características das de-
mais personalidades premiadas e 
agradeceu pela comenda.
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seção

PARCERIAS 

Com o propósito de ampliar e aperfeiçoar 
os serviços à população, o Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) criou o Fórum 

Permanente de Diálogo Interinstitucional e Social. 
Nele, são promovidos encontros com exposição de 
ideias de representantes de outras instituições públicas 
e da sociedade. 

A instalação ocorreu no dia 8 de abril de 2016, no 
TJCE. “O Fórum tem por finalidade formular propos-
tas, estabelecer parcerias e/ou convênios, produzir re-
comendações e planejar ações de melhoria dos serviços 
oferecidos”, explica a coordenadora do Comitê Gestor 
da Política de Atenção Prioritária ao 1º Grau, desem-
bargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, que é 
responsável pelo Fórum. 

A magistrada também afirmou que permite a 
busca de colaboradores para atender “ao desafio de me-
lhorar cada vez mais o serviço prestado”. O foco de atu-
ação é o 1º Grau de Jurisdição (Varas e Juizados, por 
exemplo), no qual ocorre o primeiro contato da popula-
ção com a Justiça. 

Na ocasião, a desembargadora Maria Nailde 
Pinheiro Nogueira, representando a Presidência, fez 
votos para que a iniciativa “se fortaleça por meio da 
nobre missão de aproximar instituições e pessoas do 
Judiciário, visando torná-lo cada vez melhor em seu 
propósito final de garantir direitos para fazer justiça”. 

Fórum de Diálogo promove debates 
para aperfeiçoar serviços da Justiça

Desembargadores Nailde Pinheiro, Lígia Magalhães e Heráclito Vieira com representantes de outras instituições e da sociedade

Já ocorreram reuniões de trabalho que trataram 
de assuntos variados. No dia 15 de junho, por exemplo, o 
debate abordou a cooperação técnica que o Programa Es-
tadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon/CE) 
sugeriu à Presidência do Tribunal, para maior celeridade 
das demandas de consumo em tramitação nos Juizados 
Especiais. 

Já no dia 22 de julho foi debatido o tema “Crianças, 
Adolescentes e Sistema Socioeducativo”. Na oportunida-
de, Julianne Melo, representante do Centro de Defesa da 
Criança e do Adolescente (Cedeca), propôs o fortalecimen-
to de políticas para viabilizar a participação dos jovens em 
conflito com a lei no sistema de Justiça e a ampliação do 
horário do plantão judiciário da Infância e Juventude. 

Ao final do encontro de julho, o servidor da Secreta-
ria de Planejamento e Gestão do Tribunal, Marcelo Maia, 
mostrou a relação de propostas feitas desde o lançamento 
do projeto. Em seguida, informou que o Fórum Perma-
nente de Diálogo foi tomado como referência pela Justiça 
Federal da 5ª Região, que demonstrou interesse em visitar 
o Tribunal e conhecer a iniciativa de perto.  

A implantação da medida objetiva a aproxima-
ção com a sociedade, do Plano Estratégico 2015/2020 
do TJCE. Além disso, atende à Resolução nº 194/2014 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Portaria nº 
2476/2015 do TJ cearense.

seçãoSEGURANÇA

Assistência Militar do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) é responsável pelo reco-
lhimento de armas relacionadas a proces-

sos criminais, bem como pelo encaminhamento do ma-
terial para destruição. Em 2015 e 2016, foram enviados 
17.280 armamentos. 

Esse arsenal, que vem de todo o Estado, fica arma-
zenado no Depósito de Provas Bélicas (Deprob), que pas-
sou por reformas destinadas a garantir maior segurança, 
sendo inaugurado em 28 de novembro de 2016. Nele fi-

Depósito de Provas Bélicas
é referência no Brasil

cam guardados revólveres, pistolas, “garruchas”, espin-
gardas, rifles e até submetralhadoras, que são destruídos 
após autorização de juízes responsáveis pelas respectivas 
ações criminais.

um dos objetivos principais é evitar que as armas 
fiquem armazenadas por muito tempo em fóruns, preve-
nindo possíveis tentativas de roubos e furtos. Segundo 
o chefe da Assistência Militar do TJCE, coronel Wilson 
Melo, o Deprob é uma medida para a maior proteção nos 
prédios do Judiciário.

“Ele funciona como uma caixa-forte. Tem todo 
um esquema de segurança eletrônico, portas blindadas, 
acesso biométrico e sistema digital de cadastramento 
das armas, evitando que tenha qualquer tipo de invasão 
ou extravio. O novo equipamento permite maior contro-
le, com 100% de segurança.”

O coronel destaca que já recebeu solicitações de 
tribunais de outros estados com a finalidade de conhecer 
o projeto. “É referência em todo o Brasil, por conta da 
segurança e da tecnologia que está sendo utilizada.”

Ele [Depósito] funciona como uma caixa-forte. Tem 
todo um esquema de segurança eletrônico, portas 
blindadas, acesso biométrico e sistema digital de 

cadastramento das armas, evitando que tenha qualquer 
tipo de invasão ou extravio.”

Desembargadores Paulo Airton e Iracema Vale, juiz José Maria Sales e cel. Wilson Melo em visita ao Deprob

Chefe da Assistência Militar, coronel Wilson Melo

A



A Justiça do PresenteA Justiça do Presente 2322

SAÚDE

Magistrados da Fazenda Pública de For-
taleza agora contam com o Núcleo de 
Apoio Técnico (NAT), que auxilia na to-

mada de decisões referentes às demandas judiciais da 
área de saúde. O órgão passou a funcionar em dezem-
bro de 2016, após médicos e farmacêuticos cedidos pelo 
Governo do Estado, Prefeitura de Fortaleza e Hospital 
universitário Walter Cantídio assinarem termo de com-
promisso, juntamente com a coordenadora do Núcleo, 
juíza Helga Medved, titular do 22º Juizado Especial 
Cível e Criminal de Fortaleza.

O ato ocorreu no Palácio da Abolição, ocasião 
em que a desembargadora Iracema Vale assinou porta-
ria regulamentando o funcionamento do Núcleo. “Hoje 
é um momento histórico e de importância não só para 
o Judiciário, mas para toda a população, uma vez que o 
funcionamento do NAT irá assegurar o direito de muitos 
cearenses à saúde”, disse a desembargadora.

A juíza Helga Medved afirmou que o NAT dei-
xa o sistema judicial, na questão do deferimento dos 
processos, mais racional e mais técnico. “O juiz só vai 
conceder medicação se ela estiver correlata à doença 
do paciente. Por isso, a importância do aparato técnico 
dos profissionais de saúde”, explicou.

Para o médico Roberto da Justa Pires Neto, do 
Hospital Walter Cantídio e componente do Núcleo, “o 
apoio da Medicina ao Direito e vice-versa vai permitir 
que o acesso da população à saúde, previsto na Consti-
tuição, seja mais qualificado”.

Juízes contam com auxílio do NAT 
para agilizar demandas

Três médicos e três farmacêuticos atuam no NAT, 
que funciona por meio de sistema eletrônico. O juiz en-
via, por e-mail, aos profissionais de saúde perguntas 
relacionadas aos processos e a todos os pareceres mé-
dicos inseridos nas ações. As questões mais simples são 
respondidas no prazo máximo de até três dias. As mais 
complexas, específicas e que precisem de pesquisa mais 
elaborada são obtidas em cinco dias.

A criação do Núcleo atende à Recomendação n° 
31/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 
prevê a adoção de medidas para melhor subsidiar os 
magistrados e assegurar maior eficiência na solução das 
demandas judiciais envolvendo questões de saúde.

PROCEDIMENTO

Desa. Iracema Vale assina portaria que regulamenta funcionamento do Núcleo, com a presença do governador Camilo Santana

Juíza Helga Medved é a coordenadora do NAT

DESTAQUE NACIONAL

O Tribunal de 
Justiça do 
Ceará (TJCE) 

é o segundo, entre as Cortes 
estaduais do Brasil, com 
maior quantidade de sessões 
no I Mês Nacional do Júri, 
em novembro de 2016. De 
acordo com a equipe local 
da Estratégia Nacional de 
Justiça e Segurança Pública 
(Enasp), que tem à frente a 
desembargadora Adelineide 
Viana, no Estado ocorreram 
399 audiências, sendo 56 na 
Capital e 343 no Interior.

Conforme o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
em primeiro lugar ficou o TJ de Pernambuco, com 556. 
A mobilização é resultado da ampliação da Semana 
Nacional do Júri, realizada em 2014 e 2015.

A desembargadora Adelineide Viana destacou 
que, além de ser uma das principais iniciativas da Enasp, 
o Mês do Júri integra um dos compromissos firmados 
no “Pacto por um Ceará Pacífico”, programa de ações do 
Governo do Estado para reduzir os índices de criminali-
dade e diminuir as taxas de homicídios no Ceará.

“Para atingir essa meta, um dos fatores essenciais 
é que o Judiciário seja capaz de dar resposta justa e cé-
lere ao cometimento de ilícito penal dessa gravidade, 
atenuando a sensação de impunidade e insegurança da 
população.”

Outros dois mutirões agilizaram julgamento de 
processos envolvendo crimes dolosos contra a vida 
(tentados ou consumados). Em 2015 e 2016, ocorre-
ram, ao todo, 737 sessões do júri popular: 98 em Forta-
leza e 639 no Interior.

As atividades tiveram início em abril de 2015, 
com a II Semana Nacional do Júri, que promoveu 240 
julgamentos. Desses, 23 foram em Fortaleza, com 21 

TJCE conquista 2º lugar em número
de sessões no I Mês Nacional do Júri

Desembargadora Adelineide Viana e juiz Antonio Klein na abertura do Mês Nacional do Júri no Ceará

condenações e duas absolvições. No Interior, houve 217 
julgamentos, que resultaram em 141 condenações, 60 
absolvições e 16 desclassificações.

Nessa força-tarefa, o TJCE conquistou a quarta 
colocação, de acordo com o relatório “Justiça em Nú-
meros”, do CNJ. A desembargadora Adelineide Viana 
destaca que “os resultados obtidos refletem o compro-
metimento do Judiciário cearense com a efetividade e 
correta distribuição da Justiça”.

Os resultados obtidos 
refletem o comprometimento 

do Judiciário cearense com 
a efetividade e correta 

distribuição da Justiça.”

Desembargadora Adelineide Viana 
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JUÍZES AUXILIARES
Para dar continuidade ao objetivo de acelerar o 

julgamento de processos de competência do júri po-
pular, o TJCE designou os magistrados Eli Gonçalves 
Júnior e Raimundo Lucena Neto para atuarem como 
juízes auxiliares privativos na 1ª e na 5ª Vara do Júri 
de Fortaleza, respectivamente. Os nomes foram apro-
vados pelo Órgão Especial.

DIGITALIZAÇÃO
 As cinco Varas do Júri da Capital tiveram todos 
os processos (2.826) digitalizados no biênio. O traba-

lho teve início em novembro de 2015. A conclusão se 
deu em abril de 2016, com o processo que originou a 
Lei Maria da Penha (acervo da 1ª Vara do Júri). As ati-
vidades ficaram sob a responsabilidade do Núcleo de 
Digitalização do Fórum Clóvis Beviláqua.

O diretor do Fórum, juiz José Maria dos Santos 
Sales, afirmou que as principais vantagens dos autos 
digitais são a celeridade e a economia de tempo, pois 
não é necessário deslocamento para consultar o pro-
cesso. “Além disso, a conclusão da digitalização das 
Varas do Júri deixa essas unidades preparadas para 
ações futuras relacionadas à instalação de Secretarias 
Judiciárias Únicas.”

COLEGIADO
Também como parte do projeto de agilizar o an-

damento desses processos, a presidente do Tribunal, 
desembargadora Iracema Vale, designou quatro juízes 
para compor o Colegiado de 1º Grau, no âmbito da 1ª 
Vara do Júri de Fortaleza. A medida consta na Porta-
ria n° 1.269/2016.

De acordo com o documento, a equipe deve 
processar e julgar a ação penal que apura os crimes 
ocorridos em novembro de 2015, na Messejana. Na-
quele mês, 11 pessoas foram mortas e sete sofreram 
tentativas de homicídio. Ao todo, 44 policiais mili-
tares são acusados.

Em setembro do mesmo ano, foi realizada a 
I Semana Estadual do Júri, em complementação ao 
mutirão nacional. Os trabalhos possibilitaram 98 
julgamentos, 19 na Capital e 79 no Interior, que teve a 
participação de 34 comarcas.

Para a juíza Danielle Pontes de Arruda Pinheiro, 
titular da 1ª Vara do Júri do Fórum Clóvis Beviláqua, 
“a violência aumenta em nosso Estado. Com a realiza-
ção de julgamentos em forma de força-tarefa, é possível 
oferecer à sociedade resposta mais eficaz do Judiciário”.

Também houve ações sociais voltadas a estudan-
tes, como palestras em escolas sobre noções de julga-
mento e temas ligados ao Judiciário. Além disso, alunos 
do curso de Direito visitaram o Fórum de Fortaleza.

107º ENCONTRO

O  Ceará sediou, nos dias 9 e 10 de junho de 
2016, o 107º Encontro do Conselho dos 
Tribunais de Justiça. A presidente do 

Judiciário estadual, desembargadora Iracema Vale, foi 
a anfitriã do evento, que recebeu a atual presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, ministros 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conselheiros do 
CNJ e o governador do Estado, Camilo Santana.

Conforme a desembargadora, os temas tratados 
revelaram a necessidade de discussão conjunta por par-
te dos TJs a fim de que sejam encontradas soluções ade-
quadas aos problemas comuns. “Ter representantes de 
todos os Tribunais propiciou o bom debate para supe-
rarmos os entraves, aperfeiçoarmos as metodologias e 
alcançarmos número cada vez maior de pessoas.”

A ministra Cármen Lúcia destacou que é impor-
tante conhecer melhor o perfil do magistrado de 1º 
Grau e pensar em ações que trarão melhorias à pres-
tação jurisdicional. “Precisamos conhecer o nosso juiz 
para saber quem tem aptidão e sensibilizá-lo para o car-
go que ocupa.”

Conselho dos Tribunais propõe
medidas para fortalecer o Judiciário

Ela também explicou o papel da Justiça no atual 
contexto histórico do Brasil. “Os problemas éticos, mo-
rais e de desonestidade, com toda certeza, têm atingido 
muito menos o Poder Judiciário, e por isso o mesmo 
passou a refletir para a sociedade confiabilidade muito 
maior. Esses dados estão sendo levados em considera-
ção para saber qual é a nossa responsabilidade para com 
a sociedade.”

O Encontro teve ainda palestras dos ministros do 
STJ João Otávio de Noronha e Marco Aurélio Bellizze; 
do desembargador Jones Figueiredo Alves, do TJPE; 
do juiz Hildebrando da Costa Marques, do TJMT; 
dos conselheiros do CNJ Luiz Cláudio Silva e Carlos 
Eduardo Oliveira Dias; e do delegado da Polícia Federal 
Carlos Eduardo Miguel Sobral.

Ministra Cármen Lúcia e desembargadores Pedro Bitencourt e Iracema Vale

CONSELHO DOS TJS

O presidente do Conselho dos Tribunais de Justi-
ça, desembargador Pedro Carlos Bitencourt Marcondes 
(TJMG), ressaltou a postura da ministra Cármen Lúcia Desa. Adelineide Viana, juízes José Maria, Danielle Pontes e Antônio Araújo, além de outras autoridades na abertura da Semana do Júri 
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CARTA DE FORTALEZA

Ao término do Encontro foi divulgada a Carta de 
Fortaleza, assinada por todos os presidentes que com-
pareceram ao evento, na qual o Conselho propõe fir-
mar posição no sentido da possibilidade de deflagração 
de procedimento licitatório para contratação de insti-
tuição financeira para custódia de depósitos judiciais.

O documento propõe ainda, ao CNJ, a criação do 
Programa Nacional de Gestão Estratégica de unidades 
Judiciárias de 1º Grau e, como meta, a implementação, 
até 31 de dezembro de 2017, em todas as varas com 
competência para processar e julgar casos da Lei Maria 
da Penha.

O Colégio Permanente de Presidentes de 
Tribunais de Justiça foi criado em 1992. Os principais 
objetivos são defender princípios, prerrogativas e 
funções institucionais do Judiciário, especialmente 
da área estadual, integrar os TJs e trocar experiências. 
Tem a finalidade também de estudar temas jurídicos 
que possam ter repercussão em mais de um estado, 
buscando a uniformização de entendimentos, 
respeitadas a autonomia e as peculiaridades locais.

Os presidentes manifestaram reprovação à Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) nº 159/2015, 
que dispõe, entre outros aspectos, sobre a utilização, 
pelo Poder Executivo, de parcela dos depósitos judiciais 
e administrativos no âmbito dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, para quitação de precatórios. 
O documento propõe a formalização de termo de coo-
peração técnica com o Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, permitindo a adesão dos Tribunais de Justiça 
interessados no aplicativo Sistema Eletrônico de Infor-
mação (SEI), bem como a criação de Rede Colaborativa 
de Tribunais com interesse em utilizar o SEI, permitin-
do a troca de boas práticas.

A Carta de Fortaleza também acolheu proposta 
de celebração de termo de cooperação com a Polícia 
Federal para o acesso ao Sistema Nacional de Informa-
ções Criminais.

Participaram os ministros do STJ, João Otávio de Noronha e Marco Aurélio Bellizze, o governador do Ceará e outras autoridades

como magistrada e integrante do STF. Disse que “ser 
juiz hoje, principalmente da Suprema Corte, não 
é uma tarefa fácil, porque exige muita firmeza 
de caráter e cultura jurídica. E isso ela tem de 
sobra”, reconheceu.

Ele explicou que o objetivo do Conselho é 
colaborar com o Judiciário, mais especificamente 
com as Justiças estaduais. “A finalidade das reuni-
ões é trocar experiências, propor soluções e trans-
ferir expertise.”

O desembargador informou que existem 
Tribunais que são modelos de gestão e outros que 
ainda estão implementando gestão Judiciária. 
Além disso, afirmou que a Justiça estadual 
é o seguimento mais próximo da população, 
principalmente dos mais pobres.

COLÉGIO DE PRESIDENTES

Representantes dos TJs presentes ao107º 
Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça

TRIBUNAL

Desa. Iracema Vale

Des. Pedro Bitencourt

Des. José Alfredo Cerqueira

Des. Luiz Fernando de Carvalho

Des. Cleones Carvalho Cunha

Des. Milton Augusto de Brito

Des. Leopoldo de Arruda Raposo

Des. Paulo Dimas Mascarreti

Des. Leobino Valente Chaves

Des. Paulo da Cunha

Des. Luiz Fernando Difini

Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Des. Annibal de Rezende Lima

Des. Cláudio Manoel de Amorim

Des. José Antonio Torres

Des. Washington Luiz Damasceno

Des. Luiz Antonio Araújo

Desa. Maria das Graças Pessoa

Des. Paulo Roberto Vasconcelos

Desa. Maria Cezarinete Angelim

Des. Mário Machado Neto

Des. João Maria Lós

Des. Isaías Fonseca Moraes

Des. Ronaldo Eurípedes de Souza

Desa. Sueli Pereira Pini

Des. Jeferson Fernandes da Silva

Des. Erivan Lopes

TJCE

TJMG

TJBA

TJRJ

TJMA

TJPA

TJPE

TJSP

TJGo

TJMT

TJRS

TJPB

TJES

TJRN

TJSC

TJAL

TJSE

TJAM

TJPR

TJAC

TJDF

TJMS

TJRo

TJTo

TJAP

TJRR

TJPI

NOME
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DESCONGESTIONAMENTO

Cerca de 200 mil processos 
movimentados em dois anos

uma das estratégias 
que deram certo na 
atual Gestão foi acre-

ditar na força do trabalho coletivo. 
Os números mostram isso. Somen-
te o Grupo de Auxílio para Redução 
do Congestionamento de Processos 
Judiciais de Fortaleza movimentou 
177.258 ações de varas e juizados da 
Capital no biênio 2015/2017. Desse 
total, 12.875 foram julgados, 39.314 
baixados (arquivados, sem possibi-
lidade de recurso ou remetidos em 
grau de apelação) e os demais se re-
ferem a outros procedimentos.

A atuação ocorreu junto a Va-
ras Cíveis, de Família, Criminais, do 
Júri, de Delitos sobre Tráfico e uso 
de Substâncias Entorpecentes e de 
Execuções Fiscais e juizados, como 
o de Violência Doméstica e Familiar. 
A participação no  mutirão de Exe-
cuções Fiscais, na Semana Estadual 
do Júri e no “Justiça pela Paz em 
Casa” estão entre as atividades que 
permitiram alcançar esses números 
expressivos.

No período de junho a novem-
bro de 2016, a força-tarefa zerou os 
números de processos criminais de 
réus presos que estavam conclusos 
para sentenças (havia 330). Além 
disso, atualizou os históricos das 
partes (existiam 2.984 pendências) 
e os expedientes preparatórios ne-
cessários das Varas de Família para 
a Semana Nacional da Conciliação 
(eram 1.964).

Outro destaque foi que, depois 
desse trabalho, os pedidos de rela-
xamento de prisão que aguardavam 
apreciação caíram de 1.128 para 291.  

FILA ZERADA

INTERIOR
Nos últimos dois anos, o 

Grupo de Descongestionamento 
do Interior atuou em 22.731 pro-
cessos. De acordo com o balanço, 
foram 21.127 sentenças, 1.468 
despachos e 136 decisões.

O desembargador Inácio de 
Alencar Cortez Neto, supervisor 
da equipe, avalia as atividades 
como muito produtivas. “Foram 
dois anos fazendo esse trabalho 
gratificante, pelo qual ajudamos 
as comarcas a descongestionar os 
processos.”

A força-tarefa contou com 
oito magistrados e sete servido-
res. Eles foram designados para 
trabalhar nas unidades com maior 
acervo processual, a partir de soli-
citação do juiz da vara.

A partir de outubro de 2016, 
o Grupo também passou a atuar nas 
seguintes atividades: expedição de 
cartas-guias de processos julgados, 
transitados e arquivados (de 542 para 
62), elaboração de expedientes aguar-
dando análise da Secretaria Judiciá-
ria IV (de 4.499 para 130), intimações 
do Ministério Público do Ceará (MP/
CE) e da Defensoria Pública (6.468 
para 251), expedientes de processos 
cíveis de idosos (de 4.325 para 4.046) 
e minutas em processos cíveis de ido-
sos (de 407 para 274).

“A atuação do Grupo na área 
criminal foi sistêmica, ou seja, tra-
tou do processo criminal desde o 

ACESSIBILIDADE 

Para permitir o efetivo 
exercício da cidadania, 
especialmente daqueles 

que têm algum tipo de deficiência, a 
Presidência do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) criou, em outubro 
de 2016, a Comissão Permanente de 
Acessibilidade e Inclusão. O grupo, 
formado por magistrado e servi-
dores, reúne-se mensalmente para 
traçar as ações com o objetivo  de 
aperfeiçoar a acessibilidade física e 
de comunicação.

A equipe é responsável por fis-
calizar, planejar, elaborar e acompa-
nhar os projetos arquitetônicos que 
permitam essa acessibilidade, além 
da capacitação dos funcionários que 
atendem pessoas com deficiências. 

O supervisor da Comissão é o 
juiz auxiliar da Corregedoria-Geral 
da Justiça, Rômulo Veras Holanda. 

Criada Comissão para garantir
inclusão e acesso de todos à Justiça

Ele avalia como positiva a primeira 
reunião da equipe, em novembro. “Nós 
faremos um levantamento da realida-
de do Judiciário em termos de acessi-
bilidade, para saber o que já foi feito e 
o que precisa ser feito com prioridade. 
Depois, iremos planejar e discutir a me-
lhor forma de garantir o acesso das pes-
soas com deficiência à Justiça.”

Nós faremos um levantamento 
da realidade do Judiciário 

em termos de acessibilidade, 
para saber o que já foi feito 
e o que precisa ser feito com 

prioridade.”

Juiz Rômulo Veras Holanda, 
Supervisor da Comissão

Grupo se reúne mensalmente para avaliar e traçar as ações de inclusão
Des. Inácio Cortez supervisiona o Grupo do Interior

Juiz Ricardo Patrocínio, vice-diretor do Fórum

A presidente do TJCE, desem-
bargadora Iracema Vale, destaca que 
toda a estrutura da Justiça (Tribunal, 
fóruns e Juizados Especiais) deverá 
atender às necessidades dos usuá-
rios. Para isso, planeja a construção 
ou reforma de rampas, adequação de 
sanitários, disponibilização de equi-
pamentos de autoatendimento para 
consulta processual acessíveis, re-
servas de vagas em estacionamento, 
permissão de entrada e permanência 
de cães-guias, capacitação de servi-
dores em cursos oficiais de Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), além de 
outras competências direcionadas à 
promoção da acessibilidade para pes-
soas com deficiência.

A criação da Comissão de 
Acessibilidade está em conformida-
de com a Resolução nº 230/2016, do 
Conselho Nacional de Justiça.

Em todos eles, o objetivo foi 
auxiliar na celeridade processual. O 
Grupo é formado por magistrados 
e servidores, sob a coordenação do 
juiz José Ricardo Vidal Patrocínio, 
titular da 19ª Vara Cível do Fórum 
Clóvis Beviláqua.

lançamento da sentença até a emis-
são da carta-guia. E os resultados 
dessa atuação foram extremamente 
positivos”, avaliou o juiz Ricardo Pa-
trocínio, que também é vice-diretor 
do Fórum da Capital.
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MODERNIZAÇÃO

Com instalações modernas e todos os itens 
de acessibilidade, o Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) inaugurou, em junho de 

2015, o novo Fórum da Comarca de Itapipoca, distante 
136 km de Fortaleza. O prédio abriga três varas para 
atender a população de mais de 56 mil habitantes.

“Fiquei muito satisfeita em poder concluir essa 
obra, especialmente em momento de dificuldade finan-
ceira. Além disso, agora, sei que os jurisdicionados es-
tão recebendo o devido atendimento quando buscam 
os serviços da Justiça”, afirmou a chefe do Judiciário 
estadual, desembargadora Iracema Vale. 

O Fórum, que recebeu o nome Dr. José Airton 
Teixeira, tem área de 1.417,64 m² construída em ter-
reno de 6.040,46 m². Oferece espaços amplos e funcio-
nais, conforme orientação da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). Foram investidos mais de R$ 
3,6 milhões na construção.

 proteção ao meio am-
biente esteve na pauta 
do Judiciário nos últi-

mos dois anos. Em junho de 2015, 
a Comissão de Responsabilidade So-
cioambiental do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) promoveu o plan-
tio de 150 mudas nativas na Praça 
da Justiça, localizada no entorno da 
Escola Superior de Magistratura do 
Ceará (Esmec), em comemoração ao 
mês do Meio Ambiente. A iniciativa 
fez parte das ações do Programa de 
Sustentabilidade, que compreendeu 
ainda reparo da calçada, oferta de 
atividades físicas, instalação de ban-
cos e lixeiras, limpeza do estaciona-
mento, além da sistematização da 
coleta de lixo. 

Para o desembargador Carlos 
Alberto Mendes Forte, então pre-
sidente da Comissão, a ação foi im-
portante porque ajudou a reflorestar 
a área. “Esse é um plano piloto, mas 
outras unidades da Justiça estadual 
deverão também receber as mudas, 
porém em menor quantidade”, des-
tacou. Foram parceiros desse traba-
lho a Esmec e a Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado.

PLANEJAMENTO 
SUSTENTÁVEL

Em junho de 2015, a Comis-
são esteve reunida com a assessora-
-chefe de Gestão Ambiental do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), 
Ketlin Feitosa. Na pauta, o plane-

População da Comarca de 
Itapipoca ganha novo Fórum

Comissão Socioambiental promove 
ações de conscientização

O Fórum tem mais de 1.400 m² de área construída

Desembargadores Carlos Alberto e Paulo Ponte, juiz José Maria Sales e Artur Bruno, secretário estadual do Meio Ambiente

O edifício foi construído com a finalidade de oti-
mizar as atividades da Comarca. Dispõe de toda a es-
trutura necessária, como distribuição, depósito de bens 
apreendidos, arquivo, celas masculinas e femininas, 
além de estacionamentos privativo e aberto aos usuá-
rios dos serviços.

O salão do Júri tem 127 lugares, com espaços 
reservados aos cadeirantes. Há salas para a Defensoria 
Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério 
Público e oficiais de Justiça. Conta ainda com praça ver-
de e jardim.

O projeto contribuiu no alcance do objetivo estra-
tégico “Garantir a infraestrutura adequada” e na meta 
“Elevar o índice de avaliações das edificações para 70% 
até 2020”, dispostos no Plano Estratégico 2015/2020 
do Judiciário do Ceará.

A edificação está localizada na avenida Esaú Alves 
Aguiar, bairro Fazendinha.

O prédio abriga salão do Júri com capacidade para 127 pessoas, além de 
atender aos critérios de acessibilidade

MEIO AMBIENTE

jamento estratégico sustentável 
e a apresentação da Resolução nº 
201/2015 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que dispõe sobre a 
criação e as competências das unida-
des ou núcleos socioambientais nos 
órgãos e conselhos do Judiciário. A 
implantação do respectivo Plano de 
Logística Sustentável (PLS-PJ) tam-
bém foi um dos assuntos debatidos.

Segundo Ketlin Feitosa, os 
tribunais devem adotar modelos de 
gestão organizacional e de processos 
estruturados na promoção da sus-
tentabilidade ambiental, econômica 
e social. 

CONFERÊNCIA 

Magistrados, membros do 
Ministério Público (Estadual e Federal), 
professores e gestores de outros órgãos 
públicos debateram iniciativas para 
contribuir com a proteção do meio 
ambiente. A discussão ocorreu durante 
a I Conferência Socioambiental dos 
Três Poderes, em agosto de 2015 na 

sede do TJCE. 
“É indispensável dizer que é 

preciso uma mudança coletiva de 
atitude da sociedade em todos os 
aspectos que envolvem as cidades, 
seus espaços públicos e, em especial, 
o meio ambiente, os mananciais e 
a preservação da natureza que nos 
protege”, ressaltou a presidente da 
Corte, desembargadora Iracema 
Vale, lembrando que cabe ao Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário abrir o 
diálogo sobre as questões socioam-
bientais. 

COMISSÃO

A Comissão foi criada pela 
Presidência do TJCE em 23 de mar-
ço de 2015, por meio da Portaria nº 
626. A medida atende à Resolução 
nº 201/2015, do CNJ, que define 
no âmbito do Judiciário a adoção 
de modelos de gestão organizacio-
nal e de processos estruturados na 
promoção da sustentabilidade am-
biental, econômica e social.

A
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A Consultoria Jurídica 
da Presidência do 
Tribunal de Justiça 

do Ceará (TJCE) emitiu, em dois 
anos, pareceres e outras mani-
festações em 3.068 feitos admi-
nistrativos. Somente em 2016, 
foram 1.888 processos remetidos 
ao órgão, sendo 708 a mais do 
que no ano anterior, com 1.180 
registros.

Conforme o consultor jurí-
dico, Nilsiton Aragão, o aumento 
da demanda não comprometeu a 
capacidade de resposta. “No bi-
ênio o setor conseguiu imprimir 
maior ritmo de trabalho e produ-
tividade. Reflexo dessa atuação 
pode ser percebido a partir dos 
índices relativos à Gratificação 
por Alcance de Metas (GAM)”, 
disse.

Ele informou que a produ-
tividade gira em torno de 95% 
nas metas previamente estabe-

Antes de concluir 
a Gestão como 
presidente do 

Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE), a desembargadora Ira-
cema Vale assumiu, interina-
mente, o Governo do Estado 
em decorrência de viagem do 
governador Camilo Santana ao 
Oriente Médio. A magistrada 
permaneceu no cargo de 13 a 
19 de janeiro de 2017.

“Fiquei muito honrada 
em assumir um cargo tão rele-
vante e poder contribuir para a 
normalidade das funções do nosso Estado”, disse a go-
vernadora em exercício, ao assinar o termo de posse na 
presença de desembargadores e outras autoridades do 
Executivo e do Ministério Público.

Durante a solenidade, Camilo Santana agradeceu 
a parceria da desembargadora Iracema com o Executi-
vo. “Sempre tem sido muito harmônico nosso diálogo. 
Portanto, para mim é um privilégio receber todos aqui 
no Palácio. O Ceará tem tido algumas oportunidades de 
investidores, e estamos buscando duas parcerias impor-
tantes. Não tenho dúvidas de que o Estado estará em 
boas mãos”, reconheceu.

Na ocasião, o desembargador Francisco Gladyson 
Pontes, eleito presidente da Corte de Justiça, destacou 
a importância de uma mulher assumir o Governo. “É 
a primeira vez que uma representante do Judiciário 
ocupa o mais elevado cargo do Executivo. O Judiciário 
hoje dá uma demonstração de apoio e força a sua repre-
sentante maior, vindo aqui quase todos os desembar-
gadores prestigiar esse momento tão relevante para os 
cearenses”, afirmou.

O procurador-geral de Justiça do Estado, Plácido 
Rios, também se manifestou. “Falo como cidadão do Ceará 
que neste momento vê a transição de cargo de forma tão 
escorreita, tão dentro dos princípios constitucionais, da 
normalidade e da estabilidade política e jurídica que é 

Consultoria Jurídica analisa mais de
3 mil processos administrativos

Desembargadora Iracema Vale 
assume Executivo

ASSESSORIAGOVERNO DO CEARÁ

típica do Estado de Direito. É bom ver o Ceará navegando 
em águas tão tranquilas e ver que vossa excelência 
[governador] viaja em nome do Estado, e que estaremos 
em boas mãos com a desembargadora Iracema”, explicou.

A secretária da Justiça do Ceará, Socorro França, 
ressaltou que a desembargadora “é determinada, é uma 
pessoa que efetivamente nunca na vida desvaneceu, 
nunca disse não, sempre disse sim, foi à luta, batalhou. 
Então ela é uma guerreira. Eu estou muito feliz em ter 
uma companheira governadora.” 

A desembargadora Vera Lúcia Correia Lima tam-
bém elogiou. “A desembargadora Iracema, no caminho 
que trilhou, sempre conseguiu alçar seus postos por 
mérito e muita determinação. Deus faz escolhas de pes-
soas certas. E nós, do Poder Judiciário, nos sentimos 
integrando essa responsabilidade.”

Desde que assumiu a Presidência do TJCE, 
em 30 de janeiro de 2015, foi a primeira vez que a 
desembargadora substituiu o governador, porque a vice-
governadora, Izolda Cela, e o presidente da Assembleia 
Legislativa, zezinho Albuquerque, estavam fora do 
Estado no mesmo período.

Enquanto Iracema Vale ocupou o cargo de gover-
nador, o vice-presidente, desembargador Francisco de 
Assis Filgueira Mendes, assumiu a Presidência do Tribu-
nal. A Vice-Presidência ficou a cargo do desembargador 
Fernando Ximenes, decano do TJCE.

Desa. Iracema Vale, Camilo Santana, des. Gladyson Pontes, procurador-geral Plácido Rios e des. Lincoln Araújo

Consultor jurídico Nilsiton Aragão (ao centro) com os assessores Pedro Ribeiro (à esq.) e Roberto Carlos

lecidas para a GAM. “Dessa for-
ma, os processos pendentes de 
análise a cada período se limitam 
praticamente àqueles que ainda 
estão no prazo de apreciação”, 
explicou. Com isso, na Gestão da 
desembargadora Iracema Vale, 
ficou constatada diminuição no 
tempo de resposta aos pleitos 
administrativos formulados por 
servidores e na formalização de 
contratos e convênios. 

LICITAÇÃO

uma das áreas de maior atenção 
da Administração do TJCE é a de lici-
tações, com ênfase constante na fiscali-
zação da regularidade dos procedimen-
tos, garantindo que os certames sejam 
realizados nos estritos limites legais.

As contratações efetivadas são 
realizadas mediante processo de lici-
tação, sendo mais de 80% por meio de 
pregão eletrônico. “Essa modalidade 

de licitação pública reduz significati-
vamente os custos, além de conferir 
maior transparência e rapidez aos pro-
cessos”, afirmou Nilsiton Aragão.

A Comissão Permanente de Lici-
tação, órgão que é diretamente acom-
panhado pela Consultoria Jurídica, re-
gistrou redução média de 33% entre os 
valores contratados e aqueles estima-
dos pelos setores técnicos em pesquisa 
de preço para subsidiar os processos 
licitatórios.

“Assim como em todos os de-
mais setores da Administração no biê-
nio, o foco foi a redução de gastos, sem 
o comprometimento da qualidade dos 
serviços prestados pelo Judiciário e em 
estrito cumprimento das disposições 
legais”, ressaltou o consultor.

COMPETÊNCIA
 

A Consultoria Jurídica é o órgão 
de assessoramento da Presidência que 
tem como atribuição principal, no âm-

bito dos processos administrati-
vos, a emissão de pareceres para 
subsidiar as decisões nas maté-
rias de maior complexidade.

Também auxilia na so-
lução de problemas jurídicos e 
nas relações institucionais do 
Judiciário. Além disso, atua 
no acompanhamento de pro-
jetos de relevante interesse do 
TJCE conjuntamente com as 
Secretarias e Comissões dire-
tamente vinculadas.
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Luciano Lima Rodrigues
Juiz auxiliar da Presidência

Eduardo Fontenele
Juiz auxiliar da Presidência (fev/2015 a fev/2016)

Cléber de Castro
Juiz auxiliar da Presidência (fev/2015 a jan/2016)

Alexandre Bezerra Sá
Juiz auxiliar da Presidência

Titular da 8ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, 
ingressou na magistratura em 1993. Foi diretor do 
Fórum Clóvis Beviláqua e coordenador da Esmec. 
Atuou como juiz auxiliar da Presidência do TJCE em 
outras duas gestões.

Membro da Comissão Legislativa Permanente do 
Fórum Nacional de Precatórios (Fonaprec), do CNJ. 
Iniciou na magistratura em 1998. Foi juiz auxiliar 
da Presidência do TJCE em outras duas gestões. 
Atualmente, é juiz auxiliar da Comarca de Fortaleza.

Titular da 16ª Vara de Família de Fortaleza, ini-
ciou como magistrado em 2001, na Comarca de 
Caridade. Foi juiz auxiliar da Corregedoria Regio-
nal Eleitoral do Ceará. 

É juiz auxiliar de Fortaleza, com atuação na Vara de Audi-
ências de Custódia e no Grupo de Descongestionamento. 
Ingressou na magistratura em 2009. Atuou nas Comarcas 
de Monsenhor Tabosa, Brejo Santo, Barbalha e Aracati.

Finanças
Pagamento de R$ 300 milhões em dívidas

Fornecedores
Pagamentos em dia (havia 8 meses de atraso)

Número de juízes
De 344 para 425 (aumento de 81 magistrados) 

Implantação do PJe 
100% em Juizados da Capital

Instalação da Vara de Audiências de Custódia
Permitiu a realização de 6.585 audiências

Prêmio do CNJ 
TJCE recebe Selo Diamante, premiação máxima 

por excelência na gestão da informação

I Mês Nacional do Júri
Ceará obtém 2º lugar com 399 sessões realizadas

Centros Judiciários de Solução de Conflitos
Instalação de 31 em comarcas do Interior

Descongestionamento 
Juízes e servidores movimentam cerca de 200 mil processos 

Redução do acervo processual
79 mil baixas

Capacitação
4.731 servidores qualificados

Projeto “Pai Presente”
Cerca de 1.000 pessoas beneficiadas 

Servidores 
Nomeação de 79 Analistas e Técnicos Judiciários 

Telejustiça 
Mais de 2 milhões de atendimentos 

AvAnços em dois Anos Equipe administrativa Gestão 2015/2017

Nilsiton Aragão
Consultor Jurídico

Alex Araújo
Secretário de Finanças

Neto Cisne
Secretário de Planejamento

Luciano Comin
Secretário de Tecnologia

Martin Kair
Secretário de Administração

Moisés  Monte Costa
Secretário da Infraestrutura

Edilson Baltazar
Secretário de Gestão de Pessoas

Pedro Henrique Gênova
Secretário-geral

Valdir de Almeida Filho
Secretário Judiciário

Doutorando/mestre em Direi-
to Constitucional pela unifor. 
Tem especialização em Direito 
Processual Civil  e graduação 

pela Faculdade Farias Brito. É professor da uni-
for e autor/organizador de livros jurídicos.

Graduado em Ciências Econômi-
cas pela uFC, tem MBA em Ges-
tão de Projetos e Administração 
de Instituições Financeiras pela 

uFRJ. Especialista na área financeira, é funcionário 
de carreira do Banco do Nordeste, foi presidente do 
Instituto de Planejamento do Ceará e secretário es-
tadual de Desenvolvimento  Local e Regional.

É doutor em Planificação Ter-
ritorial e Desenvolvimento Re-
gional pela universidade de Bar-
celona (Espanha) e mestre em 

Gestão e Modernização Pública pela universida-
de Internacional (Lisboa). Graduado em Ciências 
Econômicas e Administração de Empresas pela 
uece, além de auditor fiscal e professor da uece.

Doutor em Informática Apli-
cada, mestre em Informática 
e especialista em Ciências da 
Computação e Economista. 

Desde 2009 é professor universitário. Traba-
lhou por 34 anos no Banco do Nordeste.

Bacharel em Direito pela uFC, 
possui especialização em Di-
reito Processual pela uFC/
Esmec e em Processo Penal 

pela unifor. É servidor do Tribunal desde 1993, 
ocupando cargos de assessor de desembargador e 
consultor jurídico da Presidência, entre outros.

Pós-graduado em Gestão de 
Projetos e Gestão Pública, 
além de graduado em Enge-
nharia Mecatrônica pelo IFCE. 

É servidor do Tribunal desde 2012, ocupando 
cargos de diretor de departamentos.

Doutor e mestre em Sociolo-
gia pela uFC. É especialista 
em Metodologia da Compre-
ensão Existencial, em Socio-

logia e em Gestão Pública. Possui formação em 
Filosofia e Ciências Sociais pela uFC. Também 
é professor da Esmec e da Fametro. 

É advogado e procurador do 
Estado. Tem mestrado e gra-
duação em Direito. Exerceu o 
cargo de secretário-geral do 

TJCE em outras seis gestões.

Pós-graduando em Direito 
Processual Civil pelo Cen-
tro universitário Christus 
e graduação em Direito pela 

unifor. Atuou como assessor de desembar-
gador do TJCE. 

Nilsiton Aragão, Ariane Saraiva, Valdir Almeida, Helen Duarte, Nirla Teixeira, Adrissa Dantas, Pedro Ribeiro, desa. Iracema Vale, juiz 
Luciano Lima,  Rebecah Carioca, Arnaldo Alves, juiz Alexandre Sá, Camila Araripe e Miguel Mota
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Desembargadora Iracema Vale destaca 
principais realizações da Gestão

A Justiça do Presente (JP): O 
Ceará tem o terceiro maior número 
de varas e unidades (442) e a segun-
da maior quantidade de comarcas 
(184) entre os 10 tribunais de mé-
dio porte do Brasil. Qual o maior 
desafio de gerir toda essa estrutura?

Desa. Iracema Vale: Nossa Gestão 
inteira foi atravessada por crise eco-
nômica nacional sem precedentes. 
Então, não é muito difícil deduzir 
que tivemos que fazer o possível e 
um pouco mais para encontrarmos 
alternativas a esse período tão ins-
tável. Administrar um Poder como 

o Judiciário é, por si só, um desa-
fio enorme. É uma responsabilida-
de imensa, porque não é possível 
sempre atender a todos os pleitos, 
nem mesmo em um cenário finan-
ceiramente favorável. Em tempos 
de crise, então, a situação é ainda 
mais delicada. Acredito que traba-
lhar diante de limitação orçamentá-
ria acabou sendo o nosso maior de-
safio, mas nos cercamos de técnicos 
capacitados. A disposição para ou-
vir e dialogar pautou a Gestão. Es-
ses dois anos na Presidência foram, 
portanto, a oportunidade de colo-
carmos ainda mais em prática todos 

os valores que sempre defendemos. 
Hoje, podemos olhar para trás e di-
zer, orgulhosos, que conseguimos 
fazer o nosso melhor. 

JP: De acordo com o “Justiça em 
Números” do Conselho Nacional de 
Justiça, o Ceará teve o sexto maior 
índice de conciliações do Brasil em 
2015 (16%). A que se deve esse bom 
desempenho?

Desa. Iracema Vale: A promoção 
da solução consensual dos confli-
tos foi uma das marcas da Gestão. 
Esses números refletem o resultado 

Maria Iracema Martins do Vale nasceu em Fortaleza. Ela está na magistratura cearense 
há 11 anos, tendo ingressado no TJCE em 28 de outubro de 2005, pelo critério do Quinto 
Constitucional. Antes de assumir como presidente do Tribunal, cargo ao qual chegou por 
aclamação, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e designada a primeira 
mulher a assumir a Presidência do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleito-
rais. Antes, havia ingressado no Ministério Público do Ceará como promotora de Justiça 
e se tornou procuradora-geral do MP/CE. Já no TJCE, presidiu a 4ª Câmara Cível e foi 
ouvidora-geral. É bacharela em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFC e em Administração 
Pública pela Uece. Tem especialização em Direito Público pela UFC e em Processo Civil pela 
Escola Superior do Ministério Público.

Após dois anos à frente do Tribunal 

de Justiça, a desembargadora Irace-

ma Vale destaca as principais con-

quistas da Administração, entre elas 

a posse de 81 juízes para comarcas 

do Interior e a priorização da conci-

liação e da mediação como formas 

alternativas de solução de conflitos. 

Ela também comenta os momentos 

difíceis que teve de encarar como, 

por exemplo, a crise financeira na-

cional sem precedentes. “Hoje, ao 

fim de tudo, podemos olhar para 

trás e dizer, orgulhosos, que conse-

guimos. A população foi atendida da 

melhor forma possível”, reconhece a 

magistrada, que é a segunda mulher 

eleita na história do Tribunal para 

presidir o Judiciário cearense.

do empenho de ampliar as media-
ções e conciliações judiciais. Nós 
temos hoje 110 Cejuscs – Centros 
Judiciários de Solução de Confli-
tos e Cidadania – criados por por-
taria. Desses, 31 foram instalados 
nessa Gestão, com estrutura física 
e de pessoal própria. Além disso, 
firmamos 20 convênios com insti-
tuições para  promover conciliação 
pré-processual. Temos muito orgu-
lho disso, especialmente porque a 
ampliação só foi possível graças à 
nossa convicção de que o diálogo é 
o melhor caminho para solucionar 
problemas. Foi graças ao trabalho 
dos magistrados e servidores envol-
vidos no projeto sob a supervisão 
do desembargador Gladyson Pontes 
que conseguimos tantos parceiros. 
Ministério Público, Defensoria Pú-
blica e diversas universidades abra-
çaram a causa em todas as regiões 
do Ceará. Ainda há muito a ser fei-
to. A superação da cultura do litígio 
processual deve ser a maior bandei-
ra de todo o Sistema de Justiça nos 
próximos anos. E o Judiciário cea-
rense está pronto para o desafio.

JP: A Justiça do Ceará trabalha 
com mediação e conciliação antes 
mesmo de o novo Código de Pro-
cesso Civil entrar em vigor e colo-

car esses dois métodos como prio-
ritários. O que foi implementado 
na sua Gestão nesse sentido que 
terá reflexo no curto prazo?

Desa. Iracema Vale: A verdade é 
que o nosso Judiciário já sente esse 
reflexo. Só em 2016, conseguimos 
solucionar 56 mil processos em 
audiências de conciliação e media-
ção. É um marco simbólico porque 
2016 foi o ano em que o novo CPC 
passou a vigorar. Conforme as es-
truturas e as metodologias forem 
sendo aperfeiçoadas, a tendência 
é que os acordos aumentem. As-
sim, o Tribunal poderá colabo-
rar com algo primordial: educar o 
nosso povo quanto à possibilidade 
de uma disputa ser resolvida sem 
a necessidade da intervenção do 
juiz. Essa desconstrução cultural 
de que tudo precisa ser levado à 
Justiça é até mais importante do 
que a quantidade em si de acordos. 
Porque, quando tivermos cidadãos 
predispostos ao diálogo, vamos ter 
uma sociedade mais pacificada e 
um Judiciário mais dinâmico. 

JP: A produtivida-
de dos servidores 
do TJCE também 
está em bom pata-
mar. É o terceiro 
melhor entre os 
Tribunais estadu-
ais de médio porte. 
Que mensagem a 
senhora direciona 
aos colaboradores?

Desa. Iracema 
Vale: Os servidores 

são peças fundamentais. Não existe 
Justiça só com juiz e desembarga-
dor. O Judiciário só existe porque 
há servidores dedicados e compro-

metidos com a coisa pública. Foi 
por ter ciência disso que durante os 
dois anos de Gestão sempre nos dis-
pusemos ao diálogo com eles. Não 
concedemos todos os benefícios 
que gostaríamos para valorizarmos 
ainda mais as categorias, mas fize-
mos o possível para conciliar essas 
reivindicações ao que era viável ao 
nosso orçamento, publicamente 
comprometido, assim como o das 
demais Cortes brasileiras, pela cri-
se econômica nacional. Citamos 
isso porque é importante termos 
servidores estimulados. Se o Tribu-
nal conseguiu manter alta produti-
vidade mesmo em período de grave 
instabilidade no país, boa parte dis-
so deve-se ao empenho dos nossos 
colaboradores. A eles, o meu reco-
nhecimento e agradecimento.

JP: O TJCE também é avaliado 
pelo CNJ como o Tribunal com 
maior índice de atendimento à de-
manda das Justiças estaduais de 
médio porte. O que foi feito para 
conseguir o resultado?

Desa. Iracema Vale: Precisamos 
avançar no 1º Grau, especialmen-
te no Interior. O que temos hoje, 
mesmo com todas as conquistas na 
nossa Gestão, está longe do ideal. 
É urgente que o Judiciário ofereça 
melhor estrutura física e de pesso-
al a quem dele precisa: fóruns mais 
seguros, prédios funcionais e que 
garantam acessibilidade, agilidade 
nos despachos e nas decisões, maior 
número de servidores... Vários as-
pectos precisam ser aperfeiçoados. 
Dentro do que era possível, nós 
tentamos amenizar essas carências. 
Por isso, por exemplo, convocamos 
81 juízes, dos quais 76 de uma só 
vez, além de 79 servidores para 
suprir cargos vagos, priorizando 

81 novos juízes foram convocados para comarcas do Interior 
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exatamente o trabalho nos fóruns. 
Muitas unidades do Interior esta-
vam sem magistrados, mas isso não 
inviabilizava totalmente o atendi-
mento à população porque juízes 
de comarcas vizinhas respondiam 
por essas unidades sem titular. No 
entanto, não era o cenário ideal. As 
pessoas têm direito a um magistra-
do na cidade onde vivem. E nós con-
seguimos solucionar esse problema 
de forma quase integral. Além dos 
projetos já concluídos, fincamos ba-
ses importantes para o avanço do 
índice de atendimento à demanda. 
Com todo o trabalho de saneamen-
to fiscal realizado em nossa Gestão 
para enfrentar a crise econômica, 
acreditamos que a próxima Admi-
nistração terá mais margem para 
recuperar a capacidade de investi-
mento do Judiciário.

JP: A posse conjunta de 76 ma-
gistrados foi a maior da história 
do TJCE e beneficiou diretamente 
mais de 1,5 milhão de cearenses. 
Que reflexos isso trará para as futu-
ras gestões do Tribunal? 

Desa. Iracema Vale: A convoca-
ção era necessária diante do risco 
de a situação da Entrância Inicial se 
agravar ainda mais. As populações 

das cidades pequenas não recebiam 
atendimento adequado e os juízes 
que respondiam por mais de uma 
comarca estavam sobrecarregados. 
Então, o ingresso desses magistra-
dos era fundamental para desafogar 
a demanda reprimida. É importante 
recordar que também foram chama-
dos 79 servidores para igualmente 
suprir cargos vagos. Não resolveu 
o problema por completo, mas deu 
fôlego para os próximos presiden-
tes terem condições de convocar 
mais magistrados e servidores com 
o intuito de potencializar a produ-
tividade. Durante toda a Gestão, es-
távamos cientes da necessidade de 
o Judiciário ter mais colaboradores. 
Contudo, fizemos o que podíamos 
com o que tínhamos e diante de ce-
nário crítico. Escolhemos a prudên-
cia com os gastos por entendermos 
que gerir o Judiciário requer visão 
de futuro e responsabilidade no pre-
sente. Com isso, encerramos o exer-
cício financeiro dentro dos limites 
orçamentários e da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. Entregaremos o 
Tribunal financeiramente saneado, 
sem dívidas.

JP: A morosidade processual é um 
tema que sempre é objeto de recla-
mação dos jurisdicionados. O que 
foi feito na Gestão para dar mais 

agilidade à tramitação processual?

Desa. Iracema Vale: No início de 
2015, tornamos obrigatório o peti-
cionamento eletrônico no 2º Grau. 
Porém, isso não inviabilizou o aces-
so à Justiça em demandas que tra-
mitem de forma física. E vale lem-
brar também da implantação do 
Sistema de Automação da Justiça 
- SAJ em Maracanaú. Outro traba-
lho intensificado foi a manualização 
e racionalização de procedimentos. 
Foi elaborado o Manual de Proces-
so Judicial, que pode ser encontra-
do no site do Tribunal. Ainda no 2º 
Grau de jurisdição, estamos implan-
tando ferramenta para viabilizar as 
intimações eletrônicas da Defenso-
ria, do Ministério Público e das pro-
curadorias públicas. Foi elaborado 
e automatizado o fluxo do processo 
de cadastramento de peritos, intér-
pretes e tradutores. E teve também 
a instalação das Secretarias Judici-
árias Únicas de 1º Grau nas Varas 
da Fazenda Pública, de Família e 
de Execuções Penais. Importante 
ressaltar que em 2016  foi iniciada 
e concluída a primeira etapa do pro-
jeto de expansão do Processo Judi-
cial Eletrônico - PJe em 31 comarcas 
do Interior. Muitos são os desafios, 
mas acreditamos que foi dado um 
avanço significativo quanto aos pro-
cessos eletrônicos.

JP: E com relação à digitalização de 
processos?

Desa. Iracema Vale: Fizemos gran-
de trabalho de digitalização, com 
a aquisição de 20 escâneres para o 
Tribunal, Fórum Clóvis Beviláqua 
e Fórum de Maracanaú. Outros 30 
equipamentos foram doados pelo 
Conselho Nacional de Justiça para 
uso exclusivo dos Juizados Espe-

Primeira audiência de custódia no Estado

ciais. A necessidade de virtualizar 
todo o Judiciário cada vez mais se 
mostra premente na medida em que 
se ganha com celeridade na trami-
tação, racionalização no fluxo e tra-
mitação do feito, bem como maior 
facilidade na comunicação dos atos 
processuais entre instâncias e os 
órgãos que auxiliam o Judiciário. O 
CNJ incentiva a virtualização dos 
processos em tramitação no Judi-
ciário como forma de uniformizar 
procedimentos e melhorar estatís-
ticas. É importante destacar que o 
processo de digitalização integral 
do acervo da sede do Tribunal e do 
Fórum Clóvis Beviláqua é a conclu-
são de projeto iniciado em gestões 
anteriores. Entendemos, porém, 
que a melhor forma de proceder é o 
protocolo já digital dos novos pro-
cessos e que o acervo físico penden-
te desapareça gradualmente com 
o julgamento. É assim que se está 
procedendo no Interior que, pau-
latinamente, vem recebendo novos 
sistemas de tramitação eletrônica.

JP: Como foi a relação da sua Adminis-
tração com as categorias de servidores? 

Desa. Iracema Vale: A relação foi 
sempre de máxima abertura e de res-
peito mútuo. O papel exercido pelos 
sindicatos e associações é de extrema 
importância e tem caráter absoluta-
mente democrático. Foram inúmeras 
as vezes em que atendi pessoalmente 
os representantes dos servidores e, 
para desdobramentos específicos ou 
quando eventualmente não podia, 
estava representada pela Comissão 
de Diálogo Institucional, criada ex-
clusivamente para esse fim. Toda e 
qualquer negociação sempre se deu 
na base da sinceridade e da respon-
sabilidade. Não importava se está-
vamos sentados com representantes 

dos magistrados, dos oficiais de Jus-
tiça, dos servidores de outros cargos 
ou de outros órgãos representativos. 
A condução da conversa era sempre 
pautada pela transparência. Nunca 

escondemos de ninguém, nem da 
opinião pública, a delicadeza da si-
tuação financeira do Tribunal em de-
corrência da crise econômica nacio-
nal. Sempre prezei pela verdade em 
toda a minha carreira. 

JP: uma das medidas mais impor-
tantes da sua Gestão foi o reajuste 
de 27,3% no auxílio-alimentação de 
servidores e magistrados. Como se 
deu essa negociação?

Desa. Iracema Vale: Apesar da 
situação econômica, algumas pau-
tas precisavam ser atendidas. O 
reajuste do auxílio-alimentação era 
demanda antiga dos servidores. Tí-
nhamos que encontrar uma forma 
de assegurar essa melhoria sem in-
fringir a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Graças à nossa política fiscal 
de redução de despesas e redirecio-
namento de gastos, conseguimos. 
Concedemos menos benefícios do 
que gostaríamos por conta da crise, 
é verdade. Mas certamente fizemos 
o que estava ao nosso alcance e o 
que a lei permitia. Tudo, ressalte-
-se, a partir de negociação direta, 

sincera e transparente. É importan-
te também relembrar o pagamento 
da isonomia, mesmo em contexto 
no qual alguns estados estão tendo 
dificuldade de pagar a folha base.

JP: Como se deu o diálogo com os 
outros Poderes? 

Desa. Iracema Vale: Tanto o Exe-
cutivo, na figura do governador Ca-
milo Santana, como a Assembleia 
Legislativa, na pessoa do presiden-
te, deputado zezinho Albuquerque, 
foram parceiros importantíssimos, 
seja no tocante à travessia da crise 
financeira, seja quanto à execução 
de projetos de cunho social. Nosso 
diálogo era republicano, constante 
e respeitoso, dentro do que a Cons-
tituição prega de independência 
dos Poderes. Foi por termos relação 
saudável com o Executivo que par-
ticipamos, por exemplo, do “Pacto 
por um Ceará Pacífico”. Essa mobili-
zação é importantíssima para redu-
zirmos os índices de criminalidade. 
Já tivemos bons resultados, mas 
quanto mais unidos formos, melhor 
desempenho teremos. Também em 
decorrência dessa relação saudável, 
o Tribunal integrou mutirão de re-
gularização fundiária de mais de mil 
famílias de Fortaleza. Reduzimos 
em 70% as custas cartorárias para 
essas pessoas e, assim, ajudamos 

Desembargadores José Tarcílio, Raimundo Nonato, Iracema Vale e Darival Beserra e juiz Antônio Pádua
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a garantir vida digna a elas. Com o 
Legislativo, a manutenção do diá-
logo nos permitiu expor, de forma 
honesta e transparente, os porquês 
de precisarmos da aprovação do 
projeto que enviamos quanto ao re-
ajuste das custas processuais. Não 
fosse essa disposição ao diálogo dos 
deputados, o TJ enfrentaria proble-
mas sérios de gestão financeira nos 
próximos anos.

JP: O que a senhora destaca das 
diversas ações de enfrentamento à 
violência contra a mulher?

Desa. Iracema Vale: A violência 
contra a mulher é inaceitável, qual-
quer que seja. Não é racional enxer-
gar o sexo feminino como inferior 
ou passível de agressão. Já somos 
maioria populacional 
e chefiamos milhares 
de famílias pelo Bra-
sil. A mulher ter sua 
integridade física 
preservada é ques-
tão de cidadania. É 
direito. Ninguém 
pode questionar ou 
afrontar o direito 
dela à integridade 
moral, ao trabalho, à 
moradia, ao lazer. E 
foi muito simbólico ver o Judiciário 
se mobilizando para levantar ban-
deira tão importante. Foram seis 
mutirões para acelerar a tramitação 
de processos contra a violência do-
méstica. A cada hora e meia, uma 
mulher é morta no Brasil. A cada 
hora, cinco estupros são registrados 
no país. Isso é estarrecedor e preci-
sa ser combatido. E o combate passa 
também pelo Judiciário. Indepen-
dente de o Tribunal ter uma mulher 
na Presidência, essa é uma pauta 
que deve ser mantida. Outra inicia-

tiva que merece destaque foram os  
esforços empreendidos para a ins-
talação da Casa da Mulher Brasilei-
ra, programa destinado a facilitar o 
acesso aos serviços especializados e 
garantir condições de enfrentamen-
to da violência. É uma inovação no 
atendimento humanizado.

JP: Ao longo da Gestão, a senhora re-
cebeu várias homenagens. Qual sen-
timento traz esse reconhecimento?

Desa. Iracema Vale: Quando uma 
homenagem nos foi prestada, não 
tínhamos ali só o trabalho da Presi-
dência reconhecido. O sentimento 
era de que o Judiciário como um 
todo estava sendo reconhecido. 
Era também o trabalho do pessoal 
da limpeza, sempre prestativo. Do 

pessoal das copas, sempre cortês. 
Do pessoal da guarda, sempre aten-
to e eficaz. Dos servidores, sempre 
dedicados e produtivos. Dos magis-
trados, sempre devotados. A insti-
tuição era o foco. Claro que me senti 
extremamente feliz por representar 
o Poder que sirvo há 11 anos. Mas 
ninguém faz nada sozinho. Aprendi 
isso cedo, com meus pais. Por isso 
procurei me cercar de bons profis-
sionais durante toda a minha vida. 
De gente ética e compromissada. 

Acho que essa é a razão, apesar dos 
desafios que enfrentamos, de tudo 
ter dado certo e termos hoje um 
Tribunal forte. Entregamos um TJ 
mais ciente de si. um TJ adminis-
trador do presente, com a casa arru-
mada, focado no futuro. Agradece-
mos pelas homenagens e dedicamos 
a todos que ao nosso lado estiveram 
nos dois anos de caminhada na Pre-
sidência.

JP: Em período de escassez de re-
cursos, é necessário adequar a má-
quina pública à realidade financeira 
sem prejudicar o serviço. O Judiciá-
rio conseguiu fazer isso?

Desa. Iracema Vale: Arriscamos 
dizer que o ajuste financeiro foi o 
maior concentrador de esforços da 

nossa Gestão, do pri-
meiro ao último dia. O 
pessoal da Secretaria 
de Finanças trabalhou 
muito. A equipe técnica 
nos dava segurança em 
meio a um período de 
volatilidade para o se-
tor público brasileiro. E 
foi a partir dos estudos 
da Sefin que revisamos 
contratos para reduzir 
custos, estabelecemos 
limites de gastos com 

a locomoção aos desembargado-
res, fixamos novo patamar para as 
custas processuais, fizemos novas 
licitações para baixar custos de ser-
viços, economizamos com a conces-
são de férias aos terceirizados du-
rante o recesso forense e aderimos 
ao leilão de Internet do Governo 
do Estado para pouparmos investi-
mentos na área. Em meio à crise, ou 
você é inteligente ou não sobrevive. 
Acreditamos que nisso fomos mui-
to bem.

Magistrada recebe representantes dos Oficiais de Justiça

JP:  A sede do TJCE e o Fórum Clóvis 
Beviláqua recebem estudantes em visitas 
guiadas. Qual a contribuição dessa aproxi-
mação do Judiciário com a sociedade?

Desa. Iracema Vale: Essa relação é 
importantíssima. E quanto mais o 
Judiciário se abrir para a sociedade, 
melhor. Porque todo mundo sai ga-
nhando: o TJ porque cada vez mais 
desconstrói o imaginário de ser um 
Poder fechado em si; os estudantes 
porque conhecem por dentro como 
funciona a Justiça. Esperamos, 
sinceramente, que nossos sucesso-
res fortaleçam cada vez mais esse 

projeto. Dessas visitas, quem sabe, 
saiam juízes, desembargadores e 
servidores que se inspiraram a se-
guir suas carreiras aqui.

JP: O Ceará ainda registra índices 
elevados de violência. Que ações fo-
ram desenvolvidas para aperfeiçoar 
a atuação nos processos criminais?

Desa. Iracema Vale: Primeira-
mente, é necessário ressaltar que a 
segurança pública é área de atuação 
prioritária do Governo do Estado, e 
que o processo de apuração e puni-
ção por ato criminoso envolve todo 
o Sistema de Justiça. Inicia com a 

ação da Polícia, passa pelo Ministé-
rio Público e só então chega ao Judi-
ciário. Na parte que nos cabe, todos 
os esforços foram empreendidos 
para a melhor gestão dos processos. 
O Judiciário passou, inclusive, por 
adequações estruturais para o me-
lhor enfrentamento da demanda, 
com a designação de juízes auxilia-
res específicos para as Varas do Júri 
e a conversão de uma das Câmaras 
Cíveis na 3ª Câmara Criminal. Além 
disso, foram realizados mutirões 
nas Varas do Júri e nas Criminais. 
Instalamos também a Vara de Au-
diências de Custódia para garantir 

que o preso em flagrante seja levado 
à presença do juiz em curto tem-
po. Iniciamos a realização de audi-
ências criminais por videoconfe-
rência para evitar o deslocamento 
desnecessário de presos. Foram 
muitas as ações para o aprimora-
mento dessa área. Conseguimos 
avanço significativo.

JP: Na sua Gestão, o Ceará sediou 
o 107º Encontro do Conselho dos 
Tribunais de Justiça. Foi produtivo?

Desa. Iracema Vale: O Ceará não 
recebia uma edição do Encontro 
há 16 anos. A última havia sido em 

2000, quando, por coincidência ou 
não, uma outra mulher presidia o 
Tribunal, a desembargadora Águe-
da Passos. Nossa alegria, portanto, 
foi imensa de receber presidentes 
de tribunais de todo o Brasil, ainda 
mais sendo prestigiados pela mi-
nistra Cármen Lúcia. Tivemos dois 
dias extremamente produtivos, nos 
quais discutimos assuntos delicados 
e formulamos a “Carta de Fortaleza”, 
documento contendo seis propostas 
e decisões para a melhoria das Jus-
tiças estaduais. Foi uma troca de ex-
periências enriquecedora.

JP: Quais os próximos passos que 
pretende dar na carreira de magis-
trada?

Desa. Iracema Vale: Estou 
vivendo o ápice da minha carreira, 
como presidente do Tribunal. A 
Presidência  coroa uma experiência 
administrativa que acumulei como 
procuradora-geral de Justiça e 
corregedora/vice-presidente e 
presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral do Ceará. Mesmo com a 
indiscutível satisfação do exercício 
desses cargos, posso concluir com 
muita serenidade que a minha melhor 
vivência profissional foi aquela na 
qual exerci a atividade jurisdicional 
como membro de órgão julgador 
desta Corte de Justiça. Dessa forma, 
pelo menos nos próximos anos, não 
tenho interesse de ocupar cargos na 
área administrativa. Nesses 11 anos 
de magistratura, sempre me senti 
realizada, pois tenho a oportunidade 
de trabalhar mais diretamente com 
a aplicação do Direito, estudando 
e discutindo teses jurídicas e, com 
isso, aprendendo cotidianamente, 
razão pela qual retorno à função 
jurisdicional com muita felicidade

Promotores de Justiça Márcia Pereira, Nelson Gesteira, Humberto Ibiapina e Ricardo Machado, desa. Iracema 
Vale, promotores Joseana França e Ythalo Loureiro, juiz Antonio Klein e promotor Franke Rosa 
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FINANÇAS

Medidas adotadas pelo TJCE geram
equilíbrio financeiro ao Judiciário

Em tempos de orçamento apertado, o Tribunal promoveu série de ações para 
sanar dívidas, economizar recursos e manter a Justiça funcionando

O Judiciário do Ceará pro-
moveu uma série de medi-
das para enfrentar a crise 

financeira que vem afetando os setores pú-
blicos e privados no Brasil. Entre as ações 
adotadas pela presidente da Corte, desem-
bargadora Iracema Vale, esteve a revisão 
e a reavaliação de todos os contratos que 
geram despesas e receitas, o que permitiu 
reduzir custos, sanear as contas e garantir 
a prestação jurisdicional em todo o Estado.

um dos desafios da Gestão foi ali-
nhar o crescimento dos gastos (pessoal, 
custeio e investimento) e o pagamento de 
dívida de exercícios anteriores com a arre-
cadação. O débito total chegava a R$ 300 milhões, sendo R$ 
260 milhões relativos ao Programa de Modernização do Judi-
ciário (2011 a 2014) e R$ 40 milhões referentes a obrigações 
na área de Tecnologia da Informação, manutenção em geral, 
terceirizados e contas de água de fóruns do Interior, entre 
outros.

Segundo o secretário de Finanças do Tribunal de Jus-
tiça do Ceará (TJCE), Alex Araújo, a forma encontrada para 
equilibrar o orçamento foi a racionalização dos contratos, 
com extinção daqueles que não são essenciais ao funciona-
mento do Judiciário e redução de outros para valor viável de 
pagamento. “Cortamos o serviço de TV por assinatura e fize-
mos redução em transportes, impressões, correios e celulares 
de uso institucional, por exemplo. Está tudo em dia. Tudo sa-
nado em 2016. Reduzimos o tamanho do custo à capacidade 
financeira do Tribunal.”

Além dos contratos de prestadores de serviços (despe-
sas), o TJCE reavaliou aqueles que geram receitas. São exemplos 
a folha de pagamento, gerida pelo Banco do Brasil, os depósitos 
judiciais, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, e a 
gestão dos Precatórios, a cargo do Banco do Nordeste.

ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO  

Os recursos que mantêm a Justiça cearense têm duas 
fontes. A maior parte vem do Tesouro estadual, aprovada 
anualmente pela Assembleia Legislativa. A outra é própria 
e tem como origem o Fundo Especial de Reaparelhamento e 
Modernização do Judiciário (Fermoju), formado por receitas 
das taxas cartorárias e das custas judiciais, por exemplo.

Por conta da necessidade de pagar as contas e respeitar 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, o investimento ficou preju-
dicado. Houve a conclusão do Fórum de Itapipoca, reformas 
de prédios onde funcionam varas e juizados, além da compra 
de equipamentos de informática absolutamente essenciais.

“Constata-se, nos últimos anos, que os recursos do Te-
souro destinados a este Poder não têm sido suficientes ao ple-
no atendimento de suas necessidades, crescentes a cada ano, 
fazendo com que o Fermoju arque excepcionalmente com 
despesas de caráter continuado, originalmente custeadas 
pelo Tesouro, tais como energia elétrica, água, esgoto, cor-
reios, telefonia, internet e terceirização”, destaca Alex Araújo

TRANSPARÊNCIA

A transparência foi um dos compromissos da Ges-
tão. Em junho de 2016, a presidente do TJCE esteve reuni-
da com desembargadores, juízes e servidores para debater 
a situação financeira da instituição. A magistrada ressal-
tou a importância de compartilhar as dificuldades com to-

PRÓXIMOS PASSOS 

A atual Gestão já finalizou o Termo de Refe-
rência para licitar a gestão das fianças criminais, ou-
tra fonte de receita própria do TJCE. Conforme Alex 
Araújo, a ideia é centralizar o contrato em uma única 
instituição financeira.

O secretário disse acreditar também que será ne-
cessário fazer a atualização das custas cartorárias. A ade-
quação dos valores do sistema de cobrança depende de 
aprovação de lei.

“Outro desafio é retomar a carteira de investimen-
tos. A modernização também é importante para reduzir 
custos. A conta de energia elétrica é alta porque alguns 
equipamentos de ar-condicionado e de iluminação são 
ultrapassados e precisam ser substituídos por outros 
mais econômicos. A ampliação do processo eletrônico 
para o Interior é outra medida a ser enfrentada.”

Tabela de Custas é atualizada para
acompanhar aumento das despesas processuais

Outra medida importante, segundo o secretário 
de Finanças, foi a revisão das custas judiciais, um dos 
grandes desafios da atual Gestão. Os valores pagos até 
2015 estavam defasados e não refletiam a real situação 
das despesas.

Para acompanhar o aumento dos gastos com a tra-
mitação das ações, houve a necessidade de o TJCE atua-
lizar o Regimento de Custas Processuais, que estava em 
vigor desde 1994. “Dessa forma, a readequação do valor 
das custas é uma medida impositiva para corrigir uma 
distorção prejudicial ao Judiciário que, consequente-
mente, prejudicaria o próprio jurisdicionado”, defendeu 
a desembargadora Iracema Vale, presidente do Tribunal.

Até então, os valores passavam anualmente pela 
correção monetária, que não acompanhava a dinâmica 
processual dos grandes litigantes, por exemplo. Alex 
Araújo explica que, nas últimas gestões, ocorreram 
diversas tentativas para elaborar novo projeto de lei 
(PL) visando modificar a Tabela de Custas Processu-
ais. “Nessa perspectiva, elaborou-se um PL, o qual foi 
aprovado, sendo promulgada a lei n° 15.834, de 27 de 
julho de 2015”.

O esforço permitiu aumento das receitas do TJCE, 
necessário à manutenção dos serviços. De 1° de janeiro a 
1° de julho de 2016, representou crescimento de 120%, 
em comparação com o mesmo período do ano anterior.

dos os integrantes do Judiciário.
Durante o encontro, Alex Araújo apresentou núme-

ros do orçamento executado em 2015 e as projeções até o 
final da Administração. “É imprescindível que todos os cola-
boradores entendam a direção que seguimos e os desafios a 
cumprir. Estamos criando plano de investimento no longo 
prazo e procurando soluções para questões mais emergen-
ciais. Dividir com os juízes é importante porque podemos 
encontrar alternativas, outras possibilidades de soluções de 
problemas”, afirmou.

DAE 

Em outubro de 2016, o TJCE aderiu ao sistema de 
pagamento de guias da Secretaria da Fazenda do Ceará 
(Sefaz/CE). Com o Documento de Arrecadação do Estado 
(DAE), ampliou-se a quantidade de agentes arrecadadores, 
pois diversos bancos estão aptos ao recebimento dos bole-
tos. Por enquanto, não há ônus para o Tribunal.

O DAE também traz como benefício o lançamen-
to automatizado das receitas do Tribunal no Sistema de 
Gestão Governamental por Resultados, da Sefaz. Antes, o 
procedimento era realizado manualmente.

Secretário Alex Araújo com equipe de servidores

Secretário de Finanças do TJCE expõe dados da execução do orçamento 
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No entanto, os principais 
pontos da nova lei tiveram eficácia 
suspensa por decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), em 8 de 
julho de 2016. A partir daí, a evo-
lução das receitas não foi tão ex-
pressiva.

Novo projeto de lei foi apre-
sentado à Assembleia para adequar 
a norma anterior à decisão do STF, 
resultando na lei n° 16.132, de 1° 
de novembro de 2016, com vigên-
cia a partir de 1° de fevereiro de 
2017, em atenção ao princípio da 
anterioridade tributária mínima. 
“É importante ressaltar que uma 
parte expressiva dos processos que 
tramitam no Judiciário cearense 
fazem parte da Justiça gratuita. 
Hoje, de cada quatro processos que 
ingressam, três são da Justiça gra-
tuita, e essa gratuidade permane-
ceu, não foi afetada pela lei”, disse 
Alex Araújo.

DEBATE NA 
ASSEMBLEIA

Antes da aprovação da lei 
de custas judiciais, foi realizada 
na Assembleia Legislativa, em ou-
tubro de 2016, audiência pública 
sobre o assunto. Participaram in-
tegrantes do Ministério Público 
do Estado, da Defensoria Pública, 

Ordem dos Advogados do Brasil – 
Seccional Ceará (OAB/CE) e parla-
mentares.

Na ocasião, o juiz Eduardo 
Fontenele e o consultor jurídico da 
Presidência do TJCE, Nilsiton Aragão, 
esclareceram questionamentos 
formulados sobre a referida 
mudança. Eles destacaram que a 
revisão das custas era para adequá-
las à atual realidade do Tribunal de 
Justiça, e que os valores estão dentro 
da média das quantias cobradas por 
outros tribunais do país.

Também ressaltaram que 
os valores respeitam parâmetros 
utilizados com base no entendimento 
do ministro do STF, Teori zavascki, 
que definiu, em decisão liminar, 
algumas faixas de cobrança das 
custas processuais.

Enfatizaram ainda que a 
correção não afetaria a população 
de menor poder aquisitivo, por-
que, segundo dados apresentados 
pelo consultor jurídico do TJCE, 
75% dos processos ajuizados no 
Ceará tramitam sem pagamento 
de custas, entre os quais estão os 
da gratuidade da Justiça.

Conforme Nilsiton Aragão, 
a precariedade financeira pela 
qual o Tribunal passa e o proble-
ma sistemático de recursos que 

geram deficiência ao Judiciário 
foram as razões que motivaram 
a atualização das custas. “Não foi 
possível aprovar um orçamento 
que atendesse à realidade da Jus-
tiça estadual, por isso é necessá-
rio que haja outra forma de repo-
sição.”

Somado a isso, explicou 
que um grande número de ma-
gistrados e servidores tomaram 
posse e assumiram as funções 
em comarcas do Interior, o que 
elevou o gasto “bem além da in-
flação. Além disso, há uns cinco 
anos, o Judiciário iniciou a im-
plantação do Processo Judicial 
Eletrônico em diversas comarcas, 
contribuindo assim para elevar 
os custos da Justiça estadual”, 
lembrou.

Informou ainda que o au-
mento do ano de 2015, suspenso 
pelo STF, e o proposto pela nova 
mensagem representam a pri-
meira ampliação desde 1994.

Ao final, os representantes 
afirmaram que a não correção dos 
valores poderá gerar colapso finan-
ceiro na gestão do Judiciário nos 
próximos anos, em virtude do cres-
cimento populacional do Estado, 
que significa também aumento da 
prestação jurisdicional.

Representantes do TJCE participam de debate sobre a atualização das custas judiciais na Assembleia Lesgislativa do Ceará

PRODUTIVIDADE

OTribunal de Justiça do Ceará (TJCE) con-
quistou o melhor resultado no índice de 
Atendimento à Demanda, com 126,2%, 

entre os tribunais de médio porte do país. Os dados 
constam em relatório publicado pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), em 2016.

De acordo com o “Justiça em Números”, o Ceará 
baixou 26,2% a mais do que o quantitativo de ações in-
gressadas em 2015. Com isso, conseguiu reduzir o es-
toque processual em, aproximadamente, 79 mil autos.

O secretário de Planejamento e Gestão (Seplag) 
do Tribunal, Neto Cisne, afirma que o resultado eviden-
cia que o Judiciário cearense está conseguindo reduzir 
progressivamente o acervo de processos pendentes. “O 
índice de Atendimento à Demanda obtido mostra-se 
ainda mais relevante quando observamos que a deman-
da processual em 2015 foi 11,5% superior à registrada 
em 2014.”

Ele explicou que o desempenho ocorreu em vir-
tude de ações desenvolvidas, como a realização de mu-
tirões e a implantação de programas de monitoramento 

MONITORAMENTO DA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Para obter o resultado positivo no relatório “Jus-
tiça em Números de 2016”, o Tribunal cearense adotou 
medidas efetivas para o descongestionamento. Nesse 
sentido, foi implantado, em abril de 2015, projeto-pi-
loto para Monitoramento da Taxa Processual de Con-

TJCE reduz número de processos e se 
destaca entre tribunais do país

Implantação de programas de monitoramento de ações contribuiu para reduzir, 
em um ano, 79 mil autos do acervo processual

do cumprimento das metas do Judiciário e da Taxa de 
Congestionamento por unidade, ferramenta que per-
mite a extração de dados referentes a processos pen-
dentes e baixados nos sistemas processuais, além de 
disponibilizar, periodicamente, relatórios individuali-
zados por unidade.

O secretário ressaltou que também favoreceram 
a obtenção do resultado o crescimento na produtivida-
de dos magistrados, no 2º Grau (133,3%) e no 1º Grau 
(30,6%), proporcionando, assim, elevação de 18,9% 
no número de processos julgados em relação a 2014.

Seplag é responsável pelo gerenciamento das informações
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GRUPOS E MUTIRÃO DE BAIXAS 
PROCESSUAIS

Além disso, houve atuação dos Grupos de Des-
congestionamento de Fortaleza e de 42 comarcas do In-
terior, em julgamento e baixa processual nas unidades 
com índices de congestionamento mais críticos, e a cer-
tificação anual das unidades pelo descongestionamento 
e pelo cumprimento das metas nacionais.

Outra ação de destaque foi a realização do I Mu-
tirão de Baixas Processuais, realizado no início de no-
vembro de 2015. A ação, coordenada pela Corregedo-
ria-Geral da Justiça do Ceará, com apoio da Seplag do 
TJCE, realizou 14.147 baixas.

Também contribuiu para a conquista do desem-
penho do Judiciário estadual a certificação das uni-
dades pelo Descongestionamento Processual e pelo 
Cumprimento das Metas Nacionais 2015. Em março de 
2016, foram certificadas as unidades judiciárias que, no 
exercício de 2015, cumpriram as Metas e as unidades 
que reduziram taxas de congestionamento em relação 
ao ano de 2014.

SANEAMENTO DAS ESTATÍSTICAS

Houve também o saneamento dos dados nos siste-
mas processuais. Dessa maneira, foi possível aperfeiçoar 
as estatísticas do Judiciário cearense. A iniciativa, além 
de possibilitar colher dados mais fidedignos relacionados 
aos indicadores do TJCE, constantes do Relatório “Justi-
ça em Números” e das Metas Nacionais, ambos do CNJ, 
também viabiliza a extração automatizada das estatísticas 
encaminhadas pelas unidades judiciárias ao Conselho e à 
Corregedoria-Geral da Justiça.

Com isso, está sendo possível otimizar o acompa-
nhamento da produtividade por parte dos magistrados e 
reduzir as rotinas manuais de coleta e envio de dados pe-
las secretarias de vara. Os trabalhos são coordenados pela 
Seplag, em parceria com a Corregedoria, Secretaria Judici-
ária, Fórum Clóvis Beviláqua e Turmas Recursais.

SELO DIAMANTE

O TJCE recebeu o “Selo Justiça em Números”, 
categoria Diamante, por atingir níveis de excelência na 
gestão da informação. A condecoração do CNJ foi en-
tregue em novembro de 2015, durante o 9º Encontro 
Nacional do Poder Judiciário, em Brasília. 

 A honraria é dividida nas categorias Diamante, 
Ouro, Prata e Bronze. Oito tri-
bunais receberam a premiação 
máxima por excelência nos 
serviços prestados, sendo o 
TJCE o único da esfera esta-
dual com essa conquista.  “O 
Selo significa o reconhecimen-
to do planejamento efetivo e 
coerente, que tem permitido 
ao Tribunal o enfrentamento 
das dificuldades com medidas 
que resultam em uma Justiça 
mais célere e eficiente para a 
população”, destacou a desem-
bargadora Iracema Vale.

gestionamento por unidade Funcional. Entre os obje-
tivos está a melhoria das estatísticas do Tribunal por 
meio das corretas atualizações nos sistemas informa-
tizados.

Em setembro de 2015, o projeto foi efetivado 
com a extração dos dados referentes às ações pen-
dentes e baixadas nos sistemas (Sproc, PJe, Projudi, 
SAJSG e SAJPG) e a disponibilização periódica e au-
tomatizada de relatório analítico da taxa de conges-
tionamento para cada unidade do Judiciário.

SERVIÇOS ONLINE

 Secretaria Judiciária do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) desenvolveu, 
durante 2016, medidas para facilitar o 

acesso do cidadão às certidões negativas de 2º Grau. 
Além da implantação de setor específico para essa 
finalidade, o requerimento e a emissão podem ser feitos 
online, no site www.tjce.jus.br.

De acordo com o secretário Judiciário, Antônio 
Valdir de Almeida Filho, a “iniciativa busca promover 
maior celeridade e eficiência na prestação jurisdicio-
nal”. O Serviço de Certidões Cíveis e Criminais, criado 
em agosto de 2016, possui equipe, espaço físico e equi-
pamentos próprios. 

A medida facilitou a vida de quem necessita do 
documento porque o interessado agora se dirige a um 
único local para fazer a solicitação. Antes, as certidões 
eram feitas nos Departamentos Cível e Penal, o que 
acarretava volume de trabalho nesses setores.

Vinculado à Divisão de Apoio Operacional da Se-
cretaria Judiciária (Sejud), o setor expediu, até dezem-
bro de 2016, 31.173 certidões narrativas, negativas e 
de práticas jurídicas.

SOLICITAÇÃO E EMISSÃO ONLINE

Também foram disponibilizadas, como parte 
de projeto estratégico, duas ferramentas no portal do 
Tribunal (www.tjce.jus.br) para assegurar prestação de 
serviços mais célere: a emissão de certidão negativa on-
line e o requerimento eletrônico de certidões.

A primeira permite ao cidadão emitir certidão 
negativa, de maneira automática, preenchendo os da-
dos exigidos. A expedição só ocorre se a pessoa não pos-
suir pendência judicial no TJCE.

Caso o cidadão não consiga emitir, deve utilizar 
o sistema de requerimento eletrônico de Certidão Ne-
gativa Cível e Criminal de 2º Grau, desenvolvido em 
parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação 
(Setin). Isso facilita o acesso do cidadão ao Judiciário, 

MUTIRÕES

Nos meses de julho e agosto de 2016, o Tribu-
nal realizou mobilizações com a finalidade de emitir as 
certidões dos candidatos que concorreram nas eleições 
municipais em todo o Estado. Durante o período, além 
do horário normal de expediente, foram realizados 
quatro mutirões em três sábados e no feriado de Nossa 
Senhora da Assunção (15 de agosto). Dois deles ocor-
reram internamente e outros dois para a entrega dos 
documentos. Ao todo, 60 servidores da Justiça estadual 
estiveram engajados.

Tribunal facilita emissão
de certidões negativas

Além da criação do Serviço de Certidões, foi implantado sistema
que permite solicitar e emitir o documento por meio da internet

na medida em que ele não precisa mais se deslocar de 
casa ou até mesmo da cidade onde mora para requerer 
certidão de 2º Grau.

“Através dessas ferramentas foi possível atender 
à grande demanda por certidões para fins de candidatu-
ra a prefeito e vereador de todo o Estado, nas Eleições 
Municipais de 2016, conforme exigência do Tribunal 
Superior Eleitoral”, disse Pedro Cavalcante, diretor da 
Divisão de Apoio Administrativo da Sejud. No total, fo-
ram emitidas 29.743 certidões.

Secretário judiciário Valdir Almeida Desa. Iracema Vale recebe o prêmio “Selo Justiça em Números” do conselheiro Norberto Campelo

A

INCENTIVO

Como forma de bonificação, pelo cumprimento 
das metas nacionais, as unidades contempladas foram 
certificadas, sendo os servidores e magistrados das re-
feridas varas reconhecidos pelo êxito, com pontuação 
registrada nos seus respectivos sistemas de progressão 
e promoção, conforme regulamentado em resolução de 
dezembro de 2015.
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TRANSPARÊNCIA 

Para dar mais transparência aos trabalhos do 
Protocolo e da Distribuição do TJCE, desde março 
de 2015 está em funcionamento o projeto “Gestão à 
Vista”. Em decorrência, foi instalado painel eletrôni-

DISTRIBUIÇÃO

A distribuição das ações de competência do 
Tribunal ocorre diariamente, nos dias úteis, das 8h 
às 18h. O procedimento é feito pela Presidência ou 
Vice-Presidência da Corte, mediante sorteio 
eletrônico, com lavratura do respectivo termo. 
Quando não há expediente nas unidades do TJCE, a 
distribuição é realizada no primeiro dia útil seguinte.

PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

Para racionalizar os procedimentos desenvolvi-
dos nos diversos setores, a Sejud também gerenciou o 
projeto estratégico de manualização e padronização. 
Até o momento, já foi implantado no Protocolo,  na Di-
gitalização,  no setor de Cálculos Judiciais, nos Depar-
mentos da Distribuição, Cível e Penal, serviço de certi-
dões e sessões de julgamento. Como forma de conferir 
maior transparência, os manuais e os respectivos fluxo-
gramas estão disponíveis na Central do Conhecimento 
no Portal do TJCE.

O objetivo é manualizar a rotina de trabalho da 
Sejud, conferindo uma uniformidade aos procedimen-
tos e expedientes elaborados pelos departamentos, 
além de garantir transparência aos jurisdicionados, que 
poderão entender o trâmite processual desde o proto-
colo do seu processo até o julgamento”, explica Valdir. 

O objetivo é conferir maior comodidade aos inte-
ressados, uma vez que não haverá mais necessidade de 
comparecimento ao protocolo do Tribunal para fazer o 
procedimento. Outro benefício é que a análise da docu-
mentação passa a ser mais rápida.

Além disso, está em desenvolvimento a ferra-
menta que permite automatizar e controlar a nomea-
ção e o requerimento de pagamento de honorários peri-
ciais. O trabalho de peritos, intérpretes e tradutores foi 
regulamentado pela Resolução nº 233/2016, do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), que instituiu o Cadastro 
Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos e Científicos.

O TJCE, porém, já vem procedendo ao credencia-
mento desses profissionais desde a publicação da Re-
solução nº 10/2012, que dispôs sobre o pagamento de 
honorários periciais, em causas cíveis quando for parte 
pessoa beneficiária da gratuidade judiciária.

co no hall de entrada do Tribunal, onde são disponi-
bilizados, em tempo real, dados estatísticos – diário, 
semanal e mensal – da movimentação processual nos 
setores. O projeto é uma parceria entre a Secretaria 
Judiciária e a Setin. “O Serviço de Protocolo é a porta 
de entrada do Poder Judiciário, onde o jurisdicionado 
pode ingressar com demandas para serem apreciadas 
por desembargador ou órgão colegiado”, disse o secre-
tário Antônio Valdir. 

Segundo ele, somente aos desembargadores são 
distribuídos, em média, 110 processos/dia e cerca de 
2.200 por mês. As ações de mandados de segurança, 
habeas corpus e cautelares têm tramitação média de 
até 48 horas, após protocoladas, para chegar ao gabi-
nete do relator.

CADASTRO DE PERITOS 
PELA INTERNET

A Secretaria Judiciária do TJCE implantou, em 
dezembro de 2016, o Sistema de Peritos (Siper), desen-
volvido em conjunto com a Setin. A ferramenta permite 
o cadastramento e a inscrição, por meio eletrônico, de 
peritos, intérpretes e tradutores para atuarem em pro-
cessos judiciais. Com isso, não é mais necessário entre-
gar os documentos físicos (papel).

TECNOLOGIA

Unidades Judiciais de Fortaleza 
funcionam 100% com processo eletrônico

Todas as unidades do Judiciário cearense na 
Capital funcionam totalmente informati-
zadas. O processo eletrônico proporciona 

mais agilidade à tramitação, maior transparência e redu-
ção de custos.

No Fórum Clóvis Beviláqua, as Varas operam com 
o Sistema de Automação da Justiça de Primeiro Grau 
(SAJ-PG), implantado pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação (Setin). 

Nos últimos dois anos foram protocoladas 307.279  
ações e julgados 236.245 casos pelo SAJ-PG. No 2º Grau 
(SAJ-SG), esses números totalizaram 121.843 e 77.307, 
respectivamente.  

A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE), desembargadora Iracema Vale, ressalta a rele-
vância de se acompanhar a evolução digital para atender 
à demanda. “Em uma sociedade marcada pela tecnologia 
e pela informatização, surge a necessidade do Direito se 
adequar às novas tendências. Para alcançar esse anseio 
de forma efetiva, o processo judicial eletrônico não pode 
se limitar à digitalização dos expedientes nos moldes de 
sua tramitação física.”

Para o secretário de Tecnologia do TJCE, Luciano 
Comin, as instituições públicas precisam cada vez mais 
empregar recursos nessa área. “Quando se investe bem, 
ganha-se em dois aspectos: velocidade e qualidade. Se 
não tiver TI, perde-se em eficiência. No serviço público, 
principalmente. Por isso, o peso da tecnologia da infor-
mação está sendo preponderante.”

VANTAGENS 

A habilitação de advogados para o peticionamento 
eletrônico, por exemplo, é feita diretamente no portal e-
-SAJ (www.esaj.tjce.jus.br). Ao clicar em “Identificar-se” e 
depois em “Não estou habilitado”, o profissional pode fa-
zer o cadastro e efetivar a habilitação, porque existe vincu-
lação da ferramenta ao Cadastro Nacional de Advogados. 
Dessa forma, não é mais necessário o comparecimento 
pessoal ao Fórum.

Os Sistemas (SAJ-PG e SAJ-SG) também apresen-
tam como vantagens a disponibilização do acesso às infor-
mações relativas à situação e tramitação dos processos (1º 
e 2º Graus), o protocolo e a consulta de petições iniciais e 
intermediárias e a consulta de julgados (1º Grau). Além 
disso, permitem a pesquisa de informações das jurispru-
dências (2º Grau) e a consulta das pautas de julgamento 
de cada órgão julgador (2º Grau).

Secretário Luciano Comin orienta servidores da Setin

EXPANSÃO DO SAJ PARA 
MARACANAÚ

A implantação do SAJ-PG na Comarca de Maraca-
naú, na Região Metropolitana de Fortaleza, ocorreu em 
2015, contemplando todas as 11 Varas. Desde então, fo-
ram 17.125 processos protocolados e 15.804 julgados.

O Sistema facilita a troca de informações e agiliza o 
trâmite, por meio de diversos serviços voltados para advo-
gados, cidadãos e servidores da Justiça.

PJE
O Processo Judicial Eletrônico (PJe) também é rea-

lidade na Justiça do Ceará. Desde o início da implantação, 
em 14 de maio de 2014, o sistema tem promovido celeri-
dade considerável, porque unifica as ferramentas e facilita 
o acesso de magistrados e demais operadores do Direito 
às ações.

O PJe foi instalado em todos os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais (JECCs) e nas quatro Turmas Recursais 
do Fórum Dolor Barreira. Atualmente, existem 27 JECCs 
na Capital e 17 no Interior. Também foi instalado em 31 va-
ras do Interior com competência do Juizado Especial Cível.

Em 2015 e 2016, a quantidade de ações protocola-
das totalizou 123.118. No mesmo período, ocorreu o jul-
gamento de 75.241 autos virtuais. 

“A atual Gestão escolheu o PJe como opção e com 
isso se conseguiu implantar o processo eletrônico em 31 
comarcas, proporcionando a estas a virtualização, em 
média, de 26% dos processos de matéria cível”, disse  Lu-
ciano Comin.

Desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), o PJe objetiva promover a automação e a padroni-
zação das tarefas do Judiciário brasileiro, capazes de per-
mitir a prática de atos processuais pelos magistrados, ser-
vidores, advogados e demais participantes. Para ter acesso 
à ferramenta, todos os usuários devem ser previamente 
cadastrados por meio de certificado digital.

Equipe de servidores da Secretaria Judiciária
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GERENCIAMENTO

Mais de 32 mil processos 
arquivados no biênio

 Divisão de 
Gerencia-
mento de 

Documentos Eletrôni-
cos e Físicos do Tribu-
nal de Justiça do Ceará 
(TJCE) registrou, em 
2015 e 2016, o arqui-
vamento definitivo de 
32.162 processos. O se-
tor atende a demandas 
internas, de advogados 
e das partes que neces-
sitam consultar, desar-
quivar ou copiar peças 
processuais.

O desarquivamento (documentos, inquéritos e 
processos judiciais/administrativos) deve ocorrer em até 
72 horas, contadas a partir do pedido. A diretora da Di-
visão, Martha Brandão, garante que a digitalização fez o 
tempo de atendimento diminuir.

Segundo ela, na maioria dos casos, as demandas 
são respondidas antes desse prazo. “O representante ju-
rídico e/ou a parte faz a solicitação no balcão, onde o ser-
vidor procede a busca e o desarquivamento.”

Para as ações judiciais, é expedida guia de reco-
lhimento, de acordo com normas do Fundo Especial de 
Reaparelhamento e Modernização do Judiciário (Fermo-
ju). Após o pagamento, ocorrem a pesquisa, consulta ou 
reprodução de cópias. “Mantemos trabalho permanente, 
visando garantir a preservação e conservação dos proces-
sos, com o objetivo de aprimorar o atendimento e asse-
gurar maior agilidade e eficiência às demandas.”

O setor trabalha com quatro sistemas de busca. 
um deles é utilizado no gerenciamento de ações vindas 
do Fórum Clóvis Beviláqua. Existem ainda os casos em 
que a pesquisa ocorre por meio de protocolo, como Diá-
rios da Justiça (1976-2008), do Estado (1932-2015) e da 
união (1988-2006). Também estão excluídas dos siste-

Portaria do TJCE isenta união, Estados, Muni-
cípios e as respectivas autarquias e fundações do paga-
mento de custas dos serviços de busca, desarquivamento 
e reprodução de cópias de documentos, inquéritos, pro-
cessos judiciais e administrativos arquivados. Também 
estão dispensados do pagamento os beneficiários da 
assistência judiciária gratuita, magistrados, Ministério 
Público, Defensoria Pública, servidores do Judiciário e 
autores de ações populares.

A desembargadora Maria de Fátima de Melo Lou-
reiro preside a Subcomissão de Avaliação de Documentos 
da 2ª Instância do Judiciário cearense. A medida atende à 
resolução do Órgão Especial do TJCE que instituiu o Pro-
grama de Gestão Documental. Isso abrange conjunto de 
procedimentos e operações técnicas referentes à produ-
ção, tramitação, avaliação, ao uso e arquivamento, visando 
à eliminação ou recolhimento para guarda permanente.

SISTEMAS

ISENÇÃO DE PAGAMENTO

AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS

mas as consultas aos livros de Acórdãos e autos referen-
tes ao período de 1936 a 1997.

Vinculado ao Departamento de Editoração Gráfi-
ca da Secretaria de Administração do TJCE, o arquivo é 
responsável por manter o controle de processos adminis-
trativos e jurídicos. O atendimento, além de presencial, 
é feito de forma eletrônica por meio do Controle de Pro-
cessos Administrativos (CPA).

A higienização das peças é feita por equipe da As-
sociação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo (Apada).

As demandas são respondidas em até 72 horas

Desa. Fátima Loureiro é a presidente da Subcomissão de Avaliação de Documentos 

QUALIDADE DE VIDA

Divisão de Saúde realiza
10,4 mil atendimentos

Mesmo com a situação 
financeira que atin-
giu as instituições do 

país, o Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) manteve os serviços de saúde 
destinados a magistrados, servido-
res e familiares. A Divisão de Saúde 
Ocupacional promoveu 10.444 aten-
dimentos, dos quais 1.657 foram rea-
lizados pela equipe médica. Também 
houve demandas de enfermagem 
(3.302), odontologia (4.472), nutri-
ção (409) e fonoaudiologia (604). No 
Tribunal, são dois consultórios odon-
tológicos e um médico; e no Fórum 
Clóvis Beviláqua, três odontológicos 
e um médico.

 “Entendemos que a 
promoção da saúde dos nossos 
colaboradores é questão prioritária 
e, mesmo em meio a dificuldades 
financeiras, nos empenhamos para 
manter esses benefícios”, disse 
Iracema Vale. 

Os serviços incluem outras 
iniciativas sob a responsabilidade 
da Divisão de Saúde Ocupacional 
do Tribunal. Foram 4.755 ações, 
entre palestras sobre Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), câncer de 
mama, prevenção de doenças ocu-

pacionais, dicas sobre esporte e 
orientações básicas, traumas odon-
tológicos e alimentação saudável. O 
setor disponibilizou também ofici-
nas sobre sucos e biscoitos saudá-
veis e síndrome de esgotamento.

Além disso, houve campa-
nhas relativas à voz, qualidade do 
sono e sensibilidade dentária. Para 
ampliar o número de participantes, 
a Divisão de Saúde realizou mobi-
lização por meio eletrônico para 
todos os magistrados, servidores e 
colaboradores.

Os usuários também foram 
beneficiados com aferição de pres-
são arterial e glicemia, nutrição es-
tética, roda de conversa sobre parto 

normal e cesárea, além de projeto 
de ergonomia.

Entendemos que a promoção 
da saúde dos nossos 

colaboradores é questão 
prioritária e, mesmo em meio 
a dificuldades financeiras, nos 

empenhamos para manter 
esses benefícios”.

Desembargadora Iracema Vale

Também são disponibilizadas aferição de pressão arterial e de glicemia

Equipe de odontologia realiza 4.472 atendimentos no biênio

A
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QUALIFICAÇÃO

4,7 mil servidores
capacitados em diversas áreas

O Tribunal de 
Justiça do Ceará 
(TJCE) investiu 

fortemente no treinamento de 
servidores nos últimos dois anos. 
No período, 2.409 profissionais 
concluíram cursos em diversos 
segmentos, como gestão de 
riscos e controle interno, boas 
práticas de auditoria, atualização 
em processos licitatórios e 
contabilidade aplicada ao setor 
público, entre outros.

As atividades são desenvol-
vidas pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TJCE e 
fazem parte do Programa de Desenvolvimento de Gesto-
res. O objetivo é capacitar 600 servidores em competên-
cias específicas para o aprimoramento do exercício das 
atribuições nos cargos que ocupam.

Do total, 240 vagas foram destinadas às comar-
cas do Interior, 163 ao Tribunal e 166 ao Fórum Clóvis 
Beviláqua, voltadas aos ocupantes de cargos efetivos e 
comissionados, com funções de gerência. As outras 31 
contemplaram servidores com potencial para o desen-

volvimento de liderança.
Já foram concluídas 20 turmas (17 em 2016 e 

três no ano anterior), cada uma com 48 horas/aula. 

FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA

O Fórum Clóvis Beviláqua disponibilizou 159 
cursos, beneficiando 2.322 pessoas. Os treinamentos 
ficaram sob a responsabilidade da Seção de Capacitação 
do Departamento de Administração, em parceria com 
o Núcleo de Psicologia e Assistência Social em Apoio à 

Jurisdição da Capital.
As capacitações e pa-

lestras envolveram as áreas 
jurídica, comportamental, 
administrativa, automação 
judicial, linguística, saúde e 
cultura. Destaque para o Pro-
jeto Educação Continuada do 
Sistema SAJ, que promove a 
atualização e o desenvolvi-
mento de competências na 
utilização do sistema, e o Pro-
jeto Competência em Cine, 
que visa fomentar a discussão 
e a reflexão sobre as atividades 
laborais dos diversos públicos 
de servidores, por meio da exi-
bição de filmes.

Servidores concluem treinamento para monitorar taxa de congestionamento

Psicólogos e assistentes sociais participam de curso sobre o novo CPC no Fórum
Palestrantes Alex Carter e Lilia Maia destacam modelos de mediação

CURSOS SOBRE O NOVO CPC

O TJCE promoveu, em maio de 2016, a I Sema-
na de Direito Processual Civil do Judiciário cearense, 
com série de palestras sobre as principais alterações 
no Código de Processo Civil (CPC). O vice-presidente 
do Tribunal, desembargador Francisco de Assis Fil-
gueira Mendes, no exercício da Presidência, realizou a 
abertura do evento.

O desembargador destacou que a iniciativa per-
mitiu realizar estudo mais aprofundado sobre as mu-
danças no CPC, como o fortalecimento dos Tribunais 
por conta da vinculação de decisões, que tem a fun-
ção de dar maior segurança jurídica. A programação 
teve como temas “Sentença e Argumentação no Novo 
CPC”, “Agravo de Instrumento”, “Improcedência Limi-
nar no Novo CPC”, “Processos no Tribunal e Preceden-
tes Judiciais” e “Apelação no Novo CPC”, entre outros.

Os palestrantes foram os juízes da 4ª e 15ª Va-
ras da Fazenda Pública de Fortaleza, respectivamen-
te, Mantovanni Colares e Emílio Viana; o juiz federal 
Nagibe de Melo Jorge Neto; o consultor jurídico da 
Presidência do TJCE, Nilsiton Aragão; o procurador 
do Estado Damião Soares Tenório; o procurador da 
Advocacia-Geral da união, Carlos Marden Cabral Couti-
nho; além dos professores Daniel Miranda, Pablo Romão 
e Elisabeth Alecrim Soares Coelho.

Em abril de 2016, o juiz auxiliar da Presidência 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), André Gomma 
de Azevedo, proferiu palestra sobre “Novos Valores da 
Justiça Consensual frente ao Novo CPC”. Ele abordou 
as inovações que ocorreram no acesso à Justiça duran-
te os anos, que deixou de ser “um mero acesso ao Po-
der Judiciário” para se tornar o “acesso a uma solução 
efetiva para o conflito por meio da participação ade-
quada do Estado”.

O palestrante explicou ainda que, com o novo 
Código, a conciliação e mediação não são alternativas, 
mas as principais formas de resolução dos problemas.

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Em agosto de 2015, houve a palestra “A Media-
ção de Conflitos e o Sistema de Justiça: Novos Ru-
mos”. O tema teve a condução das professoras Lilia 
Maia Sales, vice-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
da universidade de Fortaleza (unifor), e Alex Carter, 
pós-doutora pela universidade de Columbia (Nova 
York). Elas destacaram os modelos de mediação reali-
zados nos Estados unidos.

A professora Alex Carter explicou que a ativida-
de teve início durante os anos 70 como forma de ame-
nizar a sobrecarga de casos no Judiciário norte-ame-
ricano. Ela disse que o procedimento é praticado em 
todos os estados, sendo os entes públicos livres para 
definirem a melhor forma de mediação.

Ao final, as palestrantes enfatizaram que a mo-
dalidade de solução de conflitos tem obtido excelentes 
resultados, com a aprovação da maioria da população 
atendida.

No evento, ocorreu a assinatura de convênio de 
Cooperação Técnica para ampliar os programas desti-
nados à valorização da gestão de conflitos e mediação 
no Judiciário cearense. A parceria foi celebrada entre 
Presidência do Tribunal, Escola Superior da Magistra-
tura do Ceará e unifor.

O objetivo é capacitar e atualizar permanente-
mente magistrados, servidores, conciliadores e media-
dores. Também envolve professores e estudantes da 
unifor em projetos, ações e estágio de complementa-
ção junto às unidades da Justiça.

A presidente do TJCE, desembargadora Iracema 
Vale, destacou a mediação e a conciliação como prio-
ridades da Gestão, além de ganharem destaque no or-
denamento jurídico brasileiro com o novo CPC. “Para 
tanto, há a necessidade de consolidar política pública 
permanente de incentivo e aperfeiçoamento aos meca-
nismos consensuais de solução de conflitos.”

Des. Filgueira Mendes na abertura da Semana de Direito Processual Civil
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Facebook do TJCE amplia em mais de 1.000%

A equipe produziu 4 revistas e 12 jornais no biênio

COMUNICAÇÃO

 Assessoria de Comunicação Social tra-
balhou em ações institucionais focadas 
nas necessidades e nos interesses do ci-

dadão. Para isso, aumentou o uso de ferramentas de 
relacionamento com o público, principalmente por 
meio da internet.

Nas redes sociais, foram mais de 4 mil publica-
ções no Facebook. Com proposta inovadora, as curti-
das na fan page do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 
aumentaram em 100%. As visualizações (alcance) das 
postagens cresceram 1000%.

O mesmo ocorreu com o perfil no Twitter, outra 
mídia social que permite comunicação mais rápida e 
direta. O foco foi direcionado para prestação de ser-
viços. A quantidade de seguidores teve acréscimo de 
mais de 100%.

Atualmente, os perfis do TJCE contam com 
quase 20 mil pessoas, que interagem diariamente, 
compartilhando as notícias e os serviços oferecidos 
pelo Judiciário.

A Assessoria produziu ainda 4.500 matérias 
para internet e intranet do Tribunal, das quais 2.240 
foram replicadas pela mídia. Ao todo, os meios de co-
municação externos publicaram 6.954 matérias citan-
do o Judiciário cearense, sendo 80% delas com viés 
positivo. Também produziu campanhas institucionais.

Assessoria utiliza novas abordagens
com foco no interesse do cidadão

NOVO PORTAL

PROGRAMA DE TV

O Tribunal lançou novo portal na internet, que 
permite a navegação com mais facilidade. Nele, existe 
maior número de serviços. As páginas eletrônicas da 
Corregedoria-Geral da Justiça e da Escola Superior 
da Magistratura (Esmec) seguiram o mesmo padrão 
de acessibilidade. O novo site foi desenvolvido em 
parceria com as Secretarias de Planejamento e Ges-
tão e de Tecnologia da Informação.

De maneira semelhante atuou a “Judiciário 
em Revista”, publicação semestral, que cedeu espaço 
para novas abordagens, entre as quais a participação 
dos servidores. A partir de janeiro de 2016, o “Jornal 
do Judiciário” ganhou versão mensal exclusiva para 
a internet.

Ao todo, foram 12 edições, com linha editorial 
voltada aos serviços, com entrevistas e colunas que 
abordaram a maneira como a Justiça pode estar mais 
perto da sociedade. 

Em 2015 e 2016, o programa de TV “Judiciá-
rio em Evidência” ganhou mais dinamicidade. Dois 
quadros com periodicidade mensal foram lançados. 

O “Além da Toga” mostra as atividades e os hobbies 
praticados pelos magistrados fora do ambiente de 
trabalho. O quadro “Trocando em Miúdos” esclarece 
sobre as leis que mais repercutem na sociedade, como 
a legislação voltada para o direito do consumidor, a 
Lei Maria da Penha e o novo Código de Processo Civil.

PUBLICAÇÕES

CONHECENDO O JUDICIÁRIO

Oprograma “Justiça e 
Cidadania” contem-
plou, de fevereiro de 

2015 a novembro de 2016, 4.465 
estudantes de 92 instituições de 
ensino.

Executado pela Assessoria de 
Cerimonial, o objetivo é estabelecer 
canal direto com a comunidade. As 
ações consistem em divulgar, com 
transparência, clareza e linguagem 
acessível, aspectos relativos ao pa-
pel, à estrutura e ao funcionamento 
da Justiça.

“Promovemos visitas progra-
madas de alunos dos ensinos Fun-
damental, Médio e Superior. Eles 
conhecem setores do Tribunal de 
Justiça do Ceará, como o Memorial 
e a Biblioteca. Dependendo do dia 
e do horário, podem assistir a ses-
sões de julgamento das Câmaras, 
do Pleno ou do Órgão Especial, e 
ainda ocorrem palestras de magis-
trados em instituições de ensino”, 
explica o chefe do Cerimonial, Silvio 
de Paiva Ribeiro.

Todo o percurso é guiado por 
profissional da Assessoria de Ceri-
monial, que esclarece dúvidas dos 
jovens. Os estudantes assistem a 
vídeo institucional e participam de 
sorteios para receber a cartilha “Co-
nhecendo o Judiciário”. No caso de 
universitários, o sorteio é referente 
ao Código de Divisão e Organização 
Judiciária.

Desde a implantação, em 
2011, o programa já beneficiou 
mais de 20 mil alunos. “Já era 
apaixonada por Direito e agora 
estou ainda mais interessada em 
estudar essa área. Gostei muito de 
conhecer o Pleno e também saber 
mais sobre a história do Tribunal”, 

FÓRUM CLÓVIS 
BEVILÁQUA

Na Justiça de 1º Grau, o pro-
grama é intitulado o “Fórum Mais 
Próximo da Sociedade”, que é coor-
denado pela Seção de Capacitação 
do Fórum Clóvis Beviláqua. Nesses 
dois anos, foram beneficiados 2.198 
estudantes de 34 instituições. 

PROJETO

O programa foi criado em 
2011, conforme orientação do Con-
selho Nacional de Justiça, que esta-
belece a implantação de pelo menos 
uma iniciativa de esclarecimento 
ao público sobre as funções, ativi-
dades e órgãos do Judiciário. Para 

EVENTOS

A Assessoria de Cerimonial 
também planeja, acompanha e exe-
cuta diversos eventos do Judiciá-
rio estadual. No biênio 2015/2017 
foram 337, entre posses, transmis-
são de cargos, entrega de certifica-
dos de cursos, reuniões, palestras, 
comemorações, abertura e encer-
ramento de campanhas e lança-
mentos de livro. O setor promoveu 
ainda cerimônias de assinaturas 
de convênios, missas em Ação de 
Graças, apresentações do Coral do 
Tribunal de Justiça, homenagens e 
entregas de medalhas.

Os eventos ocorrem no Tri-
bunal, Corregedoria-Geral, Fórum 
Clóvis Beviláqua, Escola Superior 
da Magistratura e outras unidades 
do Judiciário, além de instituições 
de ensino.

Programa “Justiça e Cidadania”
beneficia 4.465 estudantes

disse Maria Victória da Silva 
Rodrigues, de 15 anos, durante 
visita. Ela é aluna do 9º ano da 
Escola Pró-Técnico Polo Luciano 
Cavalcante, da rede municipal.

Estudantes conhecem a história do Tribunal no Memorial do Judiciário

agendar visita ao TJCE, a institui-
ção deve ligar para 85–3207.7052, 
de segunda a sexta-feira. Para o Fó-
rum Clóvis Beviláqua, os telefones 
são 85–3492.8060 e 8066.  

A
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VICE-PRESIDÊNCIA

Em novembro de 2016, o Judiciário do Ceará 
criou o Núcleo de Gerenciamento de Prece-
dentes (Nugep) para uniformizar e acompa-

nhar procedimentos administrativos envolvendo assun-
tos repetitivos e de repercussão social. A medida está em 
conformidade com a atualização do Código de Processo 
Civil (CPC).

O Nugep é vinculado à Vice-Presidência da Cor-
te, que tem à frente o desembargador Francisco de Assis 
Filgueira Mendes, e substituiu o Núcleo de Repercussão 
Geral e Recursos Repetitivos. A nova unidade é responsá-
vel por uniformizar os procedimentos administrativos de 
repercussão geral, de julgamento de casos repetitivos e de 
incidentes de assunção de competência (ação de compe-
tência originária do Tribunal que envolve relevante ques-
tão de direito, com grande repercussão social).

Além disso, acompanha os referidos tipos de 
processos em todas as fases, além de alimentar o Ban-
co Nacional de Dados do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que possui informações dos Tribunais de todo 
o país. O Núcleo também divulga sobre o trânsito em 
julgado (quando não há possibilidade de recorrer da 
decisão) dos acórdãos, bem como recebe e compila os 
dados referentes aos recursos suspensos no Estado, 
nos colegiados e nos juízos de execução fiscal.

Núcleo gerencia casos de 
repercussão geral e repetitivos

Juiz Hercy Alencar, des. Filgueira Mendes e Thiago Parente

O Nugep informa ainda, ao CNJ, a existência de 
ações com possibilidade de gestão perante empresas 
(públicas e privadas) e agências reguladoras de serviços 
públicos, para implementação de práticas de conciliação, 
entre outras funções.

A medida leva em consideração a necessidade de 
garantir prestação jurisdicional uniforme em relação aos 
processos que tratam da mesma questão, como ainda o 
controle dos processos suspensos em decorrência dos in-
cidentes de demandas repetitivas.

Além disso, a iniciativa está conforme o novo CPC, 
em vigor desde março de 2016. Nele, foi instituído o In-
cidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

O instrumento permite aplicar o mesmo enten-
dimento a inúmeros julgamentos com temas iguais, 
promovendo maior agilidade e segurança jurídica.

Assim, é possível uniformizar a jurisprudên-
cia de uma Corte sobre casos repetidos, promovendo 
também isonomia e economia processual. A resolu-
ção foi aprovada por unanimidade, durante sessão do 
Tribunal Pleno conduzida pela desembargadora Ira-
cema Vale, chefe do Judiciário cearense, em novem-
bro de 2016.



A Justiça do PresenteA Justiça do Presente 6362

No dia 31 de outubro de 2016, a Seção de Di-
reito Privado do TJCE admitiu o primeiro IRDR no 
Estado. O julgamento decide se uma operadora de 
plano de saúde deve aceitar médicos no quadro de 
filiados sem processo seletivo.

O relator do processo, desembargador 
Francisco Bezerra Cavalcante, destacou na ocasião 

PRIMEIRO IRDR

A Vice-Presidência do TJCE contabilizou 13.127 
procedimentos de fevereiro de 2015 a dezembro de 
2016. Desse total, foram 6.638 referentes a juízos 
prévios de admissibilidade de recursos aos Tribunais 
Superiores; 5.795 despachos de adoção de providên-
cias, redistribuição e mero expediente; e 694 decisões 
diversas (não conhecimento, prejudicialidade, homo-
logações de transações, desistências e interlocutórias, 
entre outras).

O vice-presidente, desembargador Filgueira 
Mendes, ressalta que durante a Gestão também foi 
possível esgotar todo o acervo de processos físicos. “A 
equipe trabalhou em regime de mutirão para analisar 
cerca de duzentas ações”, lembra.

O desembargador acrescenta que a Vice-Presi-
dência ganhou novas atribuições a partir da vigência 
do novo Regimento Interno, em agosto de 2016. uma 
das novidades é a apreciação dos pedidos de distribui-
ção de urgência, que antes era de competência da Pre-
sidência da Corte. Segundo levantamento, ocorreram 
52 requerimentos em cinco meses.

Vice-Presidência ganha novas atribuições

que a matéria é controvertida, havendo decisões 
favoráveis e desfavoráveis em casos similares. O 
incidente foi suscitado pelo magistrado a partir de 
agravo de instrumento do plano de saúde que pediu a 
anulação de decisão da 12ª Vara Cível de Fortaleza. A 
unidade judiciária concedeu a três médicos o direito 
de serem admitidos sem a necessidade de seleção.

Também teve a incorporação dos processos com 
pedido de providências urgentes. Isso significa que 
todas essas ações protocoladas durante o período de 
férias do desembargador relator serão automatica-
mente remetidas à Vice-Presidência, em vez de serem 
redistribuídas pela Secretaria Judiciária.

Entre agosto e dezembro de 2016, foram apre-
ciados 357 habeas corpus, 19 agravos de instrumento, 
três mandados de segurança, 22 cautelares, uma exce-
ção de suspeição, uma revisão criminal, um tutela an-
tecipada antecedente e um dissídio coletivo de greve. 
Todas as ações analisadas no prazo de cinco dias úteis.

O vice-presidente também é encarregado de gerir 
a Meta 7 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 
consiste em priorizar o julgamento dos casos envolven-
do os maiores litigantes e dos recursos repetitivos.

O desembargador credita o êxito dos trabalhos 
ao esforço da equipe que compõe a Vice-Presidência. 
“Tudo isso é resultado da qualificação dos assessores 
e do compromisso deles de realizarem as atividades 
com o melhor espírito de serviço público”, destaca.

AMPLIAÇÃO

 Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará au-
mentou, nos últimos dois anos, o acesso do 
cidadão aos diversos serviços. A ampliação 

ganhou força na Gestão dos desembargadores Francisco 
Lincoln Araújo e Silva, à frente da Corregedoria, e Irace-
ma Vale, como chefe do Judiciário estadual.

A Diretoria do órgão passou a oferecer melhor re-
cepção das demandas, com atendimentos mais céleres e 
objetivos. Em 2016, houve recorde, com três mil regis-
tros. No ano anterior, foram 2.600 solicitações, 20% a 
mais do que em 2014, que contabilizou 2.164.

“Nós buscamos atender rapidamente as demandas 
solicitadas pelos cidadãos que nos procuram. Em 90% 
dos casos, conseguimos”, afirmou Lincoln Araújo.

Outro setor que possibilita maior dinamismo 
aos atendimentos é a Auditoria da Corregedoria, que 
tem a atribuição de inspecionar as serventias extraju-
diciais (cartórios) do Estado. Hoje, cerca de 60% das 
atividades são realizadas por meio virtual. O índice 
foi alcançado porque todas as serventias estão inte-
gradas ao “Malote Digital”, que substitui a remessa 
física (papel), permitindo o envio e o recebimento de 
ofícios circulares e documentos de forma eletrônica.

Segundo o auditor Sóstenes Francisco de Farias, 
o ambiente virtual facilita a “comunicação adequada, 

Corregedoria aumenta acesso 
do cidadão à Justiça

DINAMISMO

INSPEÇÕES JUDICIAIS

segura, rápida e não onerosa entre a Corregedoria e 
as serventias, solucionando com maior rapidez as de-
mandas do público”.

Os 40% dos trabalhos equivalem às inspeções 
que precisam ser realizadas presencialmente. “Nós 
observamos se as instalações funcionam de maneira 
adequada e se o cidadão está sendo bem atendido, em 
especial, gestantes, idosos e portadores de necessi-
dades especiais”, explicou a auditora Márcia Aurélia 
Viana Paiva.

Os serviços de fiscalização abrangem ainda a re-
gularidade do uso dos selos, a segurança jurídica dos 
atos praticados, a disponibilidade da Tabela de Emo-
lumentos e o repasse dos recursos ao Fundo Especial 
de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judici-
ário (Fermoju).

Já as inspeções judiciais corrigem eventuais irre-
gularidades ou omissões encontradas, com o objetivo de 
garantir o bom andamento da prestação jurisdicional. 
Nesse caso, são verificados os trabalhos dos magistrados 
e servidores, o andamento dos processos, em especial os 
prioritários, a infraestrutura dos fóruns e o cumprimen-
to de determinações da Corregedoria.

“As unidades judiciárias devem priorizar as ações 
referentes às crianças e aos adolescentes, às adoções, aos 

A
Juízes Demetrio Saker, Ricardo Fontenelle e Roberta Ponte, des. Lincoln Araújo e juízes Mirian Mota e Rômulo Holanda

Cristiano Albuquerque, Diogo Portela, Eric Dantas, Mônica Resende, Rafael Aires, Maísa Cunha, Thiago Parente, Bianca Sarquis, juiz Hercy Alencar, des. Filgueira 
Mendes, Matheus Cavalcante, Alexandre de Paula e João Batista
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portadores de doenças graves, às pessoas com deficiên-
cia e aos idosos. A Justiça tem que estar preparada para 
atender à população”, acrescentou o juiz auxiliar da Cor-
regedoria, Demetrio Saker Neto.

A Corregedoria promoveu 648 inspeções em 
2015 e 2016, sendo 297 judiciais e 351 extrajudiciais, 
supervisionados pelo corregedor-geral. Estiveram à 

A Corregedoria promoveu oito 
mutirões do programa “Pai Presente” no 
biênio. Ocorreram duas mobilizações 
no Fórum Clóvis Beviláqua e seis em 
escolas públicas da Capital. Idealizado 
pela Corregedoria Nacional de Justiça, 
a iniciativa contemplou cerca de 1.000 
pessoas em Fortaleza.

O motorista Valter Rosa viu, na se-
gunda edição do evento, a chance que fal-
tava para fazer o reconhecimento do filho 
Jeferson Batista, estudante de 26 anos. Ele 
“merecia ser reconhecido. Há muito tem-
po eu queria fazer isso. Só não sabia como. 
Aproveitei a oportunidade dada pela Justiça 
e fiz o que era certo”.

Os mutirões possibilitaram 300 re-
conhecimentos espontâneos de paternidade, 
385 audiências de conciliação e 170 exames 
de DNA, feitos gratuitamente. Em seis anos 
de existência no Ceará, o programa garantiu 
a paternidade para mais de 6.600 pessoas.

Mutirões do “Pai Presente” 
beneficiam cerca de 1.000 pessoas

Entre os meses de agosto e outubro de 2016, tam-
bém ocorreram ações em escolas públicas de Fortaleza para 
a emissão de Certidões de Nascimento. As iniciativas tiveram 
a participação dos cartórios de Registro Civil e regularizaram 
a situação de crianças que ainda não possuíam o documento.

A dona de casa Daniela Mendes, de 29 anos, foi sur-
preendida positivamente. “Quando soube dessa ação, fiquei 
muito feliz. Esse serviço que a Justiça trouxe até a nossa comu-
nidade foi muito bom, prático e permitiu registrar meu filho 
gratuitamente.” Ela fez a Certidão do pequeno Luiz durante o 
mutirão realizado na Escola Municipal Thomaz Pompeu, no 
bairro Itaperi.

A medida faz parte do Programa de Erradicação do 
Sub-Registro Civil, idealizado pela Corregedoria Nacional 
de Justiça. Desde 2010, já beneficiou mais de 50.300 pes-
soas no Ceará.

CERTIDÕES DE NASCIMENTO

O Programa também permite que os documentos 
sejam emitidos na própria unidade de saúde onde o parto 
ocorreu. Esse serviço está disponível nas maternidades de 
mais de 20 comarcas do Interior do Ceará e nas principais 
de Fortaleza.

“Essas iniciativas sociais mostram que a Corregedo-
ria não se limita apenas a fiscalizar as atividades judiciais e 
extrajudiciais. Ela também possibilita que a população cea-
rense garanta seus direitos previstos na Constituição quan-
do leva o serviço até o cidadão”, ressaltou o corregedor.

Para a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, 
desembargadora Iracema Vale, os projetos são importan-
tes para garantir direitos sociais. “É bastante satisfatório 
ver que ações como essas geram impacto positivo na vida 
das pessoas.”

frente dessas inspeções os juízes corregedores auxilia-
res Mirian Porto Mota Randal Pompeu, Roberta Ponte 
Marques Maia, Ricardo Bruno Fontenelle, Demetrio 
Saker Neto, Rômulo Veras Holanda e Agenor Studart 
Neto. As extrajudiciais ficaram sob a responsabilidade 
dos auditores Márcia Aurélia Viana Paiva e Sóstenes 
Francisco de Farias.

Juíza Roberta Ponte é a coordenadora do programa “Pai Presente” no Ceará

Em fevereiro de 2016, a Corregedoria entregou a 
“Medalha do Mérito Jurisdicional Desembargador Carlos 
Facundo” como forma de reconhecer a eficiência de cinco 
magistrados. Os juízes Maria Tereza Farias Frota, Lucia-
no Nunes Maia Freire, Andréa Mendes Bezerra Delfino, 
Ângelo Bianco Vettorazzi e Fátima Maria Rosa Mendonça 
receberam a distinção por terem se destacado nos critérios 
de produtividade, número de sentenças e agilidade nas in-
formações enviadas à Corregedoria.

Os três primeiros tiveram reconhecidos os trabalhos 
à frente de Varas das Entrâncias Inicial, Intermediária e 

Juízes são homenageados 
por eficiência 

pessoas beneficiadas, em seis anos, pelo programa “Pai Presente” no Ceará

reconhecimentos espontâneos de paternidade ocorreram nos 
mutirões do “Pai Presente”
certidões emitidas no Programa de Erradicação do 
Sub-Registro Civil no Estado

solicitações registradas na Corregedoria em 2016

atendimentos realizados pelo órgão em 2015

inspeções realizadas pela Corregedoria

Fonte: CGJ/CE

6.600
300

50.300

3.000

2.600

648

CORREGEDORIA EM NÚMEROS

Final, respectivamente. Já os dois últimos foram premiados 
pela atuação em Juizados das Entrâncias Intermediária e 
Final, respectivamente.

Segundo o corregedor-geral, desembargador Lin-
coln Araújo, “é justo reconhecer e homenagear o trabalho 
dos juízes. São eles que, em primeiro lugar, conhecem e 
julgam as causas, além de contribuírem, com o desenvol-
vimento de ações para uma melhor prestação jurisdicional 
ao cidadão”. A Medalha foi criada em 2015. Os agraciados 
tiveram os nomes escolhidos por comissão formada pelo 
corregedor e juízes auxiliares. 

Juízes Ângelo Vettorazzi, Luciano Maia e Tereza Frota, des. Lincoln Araújo e juízas Andréa Delfino e Rosa Mendonça
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SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Ampliação dos Centros Judiciários 
incentiva conciliação e mediação

A conciliação e a mediação vêm ganhando 
força na solução eficaz e célere dos confli-
tos judicializados. Com a Lei de Mediação 

e a chegada do novo Código de Processo Civil (CPC), 
esses dois métodos passaram a ter novo destaque no 
Judiciário brasileiro.

No Ceará, essa política foi fortalecida no biênio 
2015/2017. O Núcleo Permanente de Métodos Con-
sensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribu-
nal de Justiça do Ceará (TJCE), supervisionado pelo 
desembargador Francisco Gladyson Pontes, adotou 
uma série de ações com o objetivo de proporcionar so-
lução mais rápida para os casos.

Entre elas, a instalação de 31 Centros Judici-
ários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) 
com estrutura física e de pessoal própria. Já são 110 
unidades em todo o Estado, com início de atuação em 
conciliação e mediação nos moldes estabelecidos pelo 
novo CPC.

De acordo com Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), o Cejusc é obrigatório nas comarcas que pos-
suem mais de uma vara cível. No Ceará, são 39 com 

Foram criados mais 31 Cejuscs, ampliando e promovendo
métodos confiáveis de resolver os problemas

essa característica. A criação nessas unidades ocorreu 
até novembro de 2016.

Na avaliação do desembargador, as unidades 
são necessárias para promover e incentivar esse novo 
modelo de cuidar dos problemas. O magistrado tam-
bém reconhece a importância de parcerias para am-
pliar os Centros Judiciários e beneficiar o maior nú-
mero de pessoas.

“Esse momento é muito relevante, pois permite 
maior aproximação com a sociedade, que é a destina-
tária da prestação jurisdicional. Quanto mais próximos 
estivermos do cidadão, melhor prestaremos nossos 
serviços”, afirmou o magistrado, na ocasião em que o 
Tribunal firmou parceria com a Faculdade Vale do Ja-
guaribe, em 22 de novembro de 2016.

Consultor jurídico Nilsiton Aragão, des. Gladyson Pontes, juiz Carlos Henrique e Maryland Bessa, da Faculdade Vale do Jaguaribe

Para ampliar ainda mais o acesso, o Judiciário fez 
várias parcerias com faculdades. A finalidade é promover 
cursos e permitir que as universidades, em breve, pos-
sam trabalhar com conciliação pré-processual.

CONVÊNIOS

O Nupemec também intensificou as capacitações 
em conciliação e mediação. Coordenador do Núcleo, o 
juiz Carlos Henrique Garcia de Oliveira destaca que, so-
mente em 2016, foram ofertados 20 cursos totalizando 
mil vagas disponibilizadas. “Acreditamos nessa nova fór-
mula de fazer Justiça.”

A ação contemplou servidores, conveniados e cola-
boradores dos Cejuscs, de varas da Capital, de comarcas 
do Interior e de cartórios, além de profissionais de uni-
versidades conveniadas ao Tribunal.

Em 2017, os conciliadores e mediadores já 
formados terão a oportunidade de aperfeiçoar os 
conhecimentos, por meio de novos treinamentos. “O 
que nós precisamos é disso: de pessoas preparadas para 
tratar desses problemas. O Judiciário precisa também 
dar esse lado humanizado no trato das questões judiciais, 
não apenas tecnicamente sentenciando ou decidindo”, 
reforçou o desembargador Gladyson Pontes.

CAPACITAÇÃO

160 servidores concluem etapa do curso de Conciliação e Mediação realizado na Esmec

PLATAFORMA DIGITAL

O TJCE disponibilizou no portal www.tjce.jus.
br link para a plataforma consumidor.gov.br. O sistema 
fornece serviço público para solução alternativa de 
conflitos de consumo por meio da internet, permitindo 
a interlocução direta entre consumidores e empresas. 
A ferramenta, que apresenta informação, interação e 
compartilhamento de dados, é monitorada pelos Procons 
e pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério 
da Justiça. Nela, o cidadão, ao realizar cadastro, pode se 
comunicar diretamente com as empresas conveniadas, 

CAPITAL
Na Capital, o setor existe antes da Lei de Mediação (de 

2015) e do novo CPC (2016) entrarem em vigor. A criação 
ocorreu a partir Resolução n° 125 de 2010, do CNJ, que esta-
belece a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado 
dos conflitos de interesses.

Instalado no Fórum Clóvis Beviláqua, recebe proces-
sos das Varas Cíveis e de Família, envolvendo questões de vi-
zinhança, reparação de danos, revisionais de contratos, busca 
e apreensão, pensão alimentícia, divórcio e guarda, entre ou-
tros. A unidade passou por siginificativa ampliação, possuin-
do hoje seis salas de mediação, quatro de conciliação, secreta-
ria, brinquedoteca, dois ambientes destinados à Oficina Pais 
e Filhos, um para perícia, outro para grandes litigantes e uma 
sala de apoio aos advogados.

“Essa nova visão [da conciliação e da mediação] impli-
ca em ir além de simplesmente resolver o conflito. Nós bus-
camos pacificar o conflito, que é uma coisa bem diferente. Se 
a gente faz um mutirão que gere 40 mil resoluções e não for 
atrás de pacificar o conflito, daqui a um mês esses 40 mil 
casos entram no Judiciário novamente”, explica a coorde-
nadora do Cejusc de Fortaleza, juíza Natália Gondim.

No total, são 20 convê-
nios assinados. O desembar-
gador Gladyson Pontes res-
salta que o Tribunal pretende 
firmar ainda mais parcerias. 
“Queremos garantir maior 
amplitude de atuação dos 
Centros.”

Inicialmente, as 
atividades serão realizadas 
pelos centros de extensões 
localizados na Defensoria 
Pública do Estado, Faculdade 
Farias Brito e  universidade 
de Fortaleza (unifor), na 
Capital. “O principal ponto 
do pré-processual é justamente não se tornar processual. 
São demandas que podem ser resolvidas pelas partes, 
ou seja, é um empoderamento das pessoas, que não 
gera novos conflitos”, explica a juíza Jovina d’Avila, 
coordenadora-adjunta do Cejusc de Fortaleza.

No Interior, foram firmados convênios com: Cen-
tro universitário Católica de Quixadá, universidade 
Regional do Cariri (urca), Centro universitário Doutor 
Leão Sampaio, Faculdades Paraíso, Inta, Luciano Feijão e 
Vale do Jaguaribe, entre outras.
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“JUSTIÇA EM NÚMEROS”

SEMANA DA CONCILIAÇÃO

O Relatório “Justiça em Números”, do CNJ, mos-
tra que a conciliação e mediação são eficazes no Ceará. 
Em 2015, por exemplo, 16% dos casos foram soluciona-
dos por meio de acordo.

Magistrados e servidores têm demonstrado o em-
penho do Ceará na Semana Nacional da Conciliação, que 
ocorre em todo o país. Em 2016, foram 16.402 audiên-
cias e 6.201 acordos. Os números são maiores do que 
aqueles registrados no ano anterior: 14.218 e 5.817, res-
pectivamente.

Para o supervisor do Nupemec, os resultados mos-
tram que o Judiciário está no caminho certo. “Em todas 
as edições da Semana da Conciliação, o Tribunal tem se 
destacado como um dos que mais realizam acordos”, lem-
brou Gladyson Pontes ao final da edição de 2015. A mobi-
lização do CNJ tem a parceria dos Tribunais brasileiros.

Coordenadora do Cejusc da Capital, juíza Natália Gondim (em pé), presidindo sessão de conciliação

que analisam e respondem reclamações em prazo 
médio de 10 dias. O sistema foi disponibilizado por 
meio de Acordo de Cooperação Técnica firmado com o 
Tribunal, em agosto de 2016. 

MEDIAÇÃO DIGITAL
Outra novidade é o Sistema Mediação Digital, 

disponível no site do CNJ (www.cnj.jus.br/mediacaodi-
gital), que agiliza e simplifica resolução de casos envol-
vendo grandes empresas, como bancos e financeiras. O 
interessado faz o cadastro e apresenta o pedido, baseado 
em tabela exemplificada disponível no sistema.

Depois desse procedimento, as partes podem tro-
car mensagens. A instituição tem até 20 dias para apre-
sentar resposta. Caso o consumidor aceite, o acordo é 
homologado por magistrado. Se não houver consenso, 
o usuário pode avaliar o negociador da empresa, permi-
tindo identificar a qualidade e aprimorar as negociações. 
Tudo é feito de forma gratuita.

Considerando todos os Tribunais de Justiça dos 
Estados e do Distrito Federal, o TJCE apresentou o sexto 
melhor índice. Comparando os Tribunais de médio por-
te, o TJ cearense tem o quarto melhor desempenho.

Essa foi a primeira vez que o CNJ levantou a quan-
tidade de acordos no Brasil. A entrada em vigor do novo 
CPC, em março de 2016, com as audiências prévias de 
conciliação e mediação como etapa obrigatória para to-
dos os processos cíveis, deve aumentar esses percentuais.

Os dados serão computados no Relatório de 2017. 
Em todo o Brasil, 2,9 milhões de processos foram solu-
cionados por acordos em 2015.

Desa. Vilauba Lopes (de cinza escuro) e equipe durante visita ao Centro de Semiliberdade Mártir Francisca

CEJAI/CIJ

Na atual Gestão, os esforços foram concen-
trados para garantir a maior efetividade 
dos direitos de crianças e adolescentes, por 

meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Interna-
cional (Cejai) e da Coordenadoria da Infância e da Juven-
tude (CIJ), do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Entre 

Judiciário intensifica ações com
foco na infância e juventude

as ações estão visitas aos centros socioeducativos e às ins-
tituições de acolhimento institucional, bem como treina-
mentos sobre o tema.

Em outubro de 2016, a Cejai promoveu o I Seminá-
rio da Infância e da Juventude com o tema “Prejuízos do 
Acolhimento Institucional Prolongado”. Participaram ma-
gistrados, defensores públicos, promotores de Justiça, ad-
vogados, servidores do Judiciário e demais profissionais 
que atuam na área. O assunto principal foi abordado pela 
presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio 
à Adoção, Suzana Sofia Moeller Schettini, mestre em Psi-
cologia Clínica. A mesa redonda teve como moderador o 
presidente da Rede Adotiva, Igor Lima de Azevedo.

No mesmo ano, a Comissão distribuiu folders, em 
Fortaleza e no Interior do Estado sobre o Cadastro Nacio-
nal de Adoção (CNA). A finalidade foi orientar operadores 
do Direito sobre o dever de implementar e respeitar o Ca-
dastro. “Tivemos que trabalhar em prol de uma conscien-
tização das pessoas, bem como na importância da adoção 
dentro do CNA, seguindo o trâmite conforme determina a 
lei”, destaca a desembargadora Vilauba Lopes, presidente 
da Cejai e coordenadora da CIJ.

De acordo com a desembargadora, um dos princi-
pais entraves à adoção é a escolha do perfil pelos preten-

dentes. “A maioria escolhe menina de até três anos, de 
cor clara e saudável, que é uma escolha muito específica. 
Quando a criança sai desse perfil, continua no acolhimen-
to, o que não pode ocorrer, pois quanto mais tempo fica lá, 
mais prejudicial ao desenvolvimento emocional e psicoló-
gico será.”

Nos últimos dois anos, a Cejai não registrou ado-
ção internacional. Conforme a desembargadora Vilauba 
Lopes, a prioridade é que ocorra por famílias brasileiras.

CAPACITAÇÃO DE JOVENS

Foi realizado levantamento, pela Cejai, da quanti-
dade e habilidade de jovens em acolhimento com vistas a 
buscar parcerias com instituições para capacitação. A ideia 
é que os participantes tenham uma profissão ao saírem 
das casas de acolhimento.

Entre as iniciativas estão seminário, visitas a centros socioeducativos e
atividades de lazer para crianças e adolescentes acolhidos  

APADRINHAMENTO

Em 2016, começou a funcionar em Fortaleza 
o projeto “Apadrinhamento”, dividido em três áreas: 
afetiva, financeira e prestação de serviços. A primeira 
incentiva a criação de vínculos afetivos, ampliando as 
oportunidades de convivência familiar e comunitária. 
Nesse caso, o voluntário pode visitar o apadrinhado na 
unidade de acolhimento, levá-lo para passear, passar 
fins de semana e períodos de férias escolares (não supe-
rior a sete dias), entre outras ações de lazer.
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AÇÕES PARA CRIANÇAS ACOLHIDAS

Mais de 400 acolhidos foram beneficiados com 
ações da Cejai, que visitou instituições para oferecer recre-
ação, oficina de pintura de gesso, teatro de fantoches, lan-
ches, doação de brinquedos e outras atividades lúdicas. A 
desembargadora Vilauba Lopes explica que os momentos 
vivenciados pelos acolhidos foram de muita alegria.

“Quem presenciou sabe a felicidade deles ao partici-
parem dessas ações. Se as demais pessoas se dispusessem a 
conhecer a situação dessas crianças, elas teriam muito mais 
alegria, eram mais vistas, teriam mais oportunidades.”

BAILE BENEFICENTE

O I Baile Beneficente de Debutantes das unidades de 
Acolhimento foi um dos eventos marcantes da Cejai, sob a 
presidência da desembargadora Lisete de Sousa Gadelha, 
que permaneceu no cargo até maio de 2016. “É preciso estar 
ao lado das crianças, dos adolescentes, para oportunizar a 
dignidade e a formação do cidadão.” A iniciativa fez parte do 
projeto “Estreitando Laços”, que objetiva auxiliar na agiliza-
ção dos processos de crianças e adolescentes em situação de 
acolhimento. A festa exclusiva para dez adolescentes ocor-
reu dia 11 de setembro de 2015, no Clube dos Magistrados.

CENTROS EDUCATIVOS

A desembargadora Vilauba Lopes, juntamen-
te com representantes de outros órgãos públicos, 
realizou visitas aos nove centros educacionais de 
Fortaleza visando implementar melhorias nas uni-
dades. “A importância da parceria entre os Poderes é 
fundamental, pois o Executivo entra com a parte de 
incentivo financeiro, orçamento, políticas públicas 
de gestão. Ministério Público e Defensoria entram 
em defesa dos direitos humanos e o Judiciário na 
parte da administração no sentido da aplicação das 
medidas e de acompanhar junto ao MP como essas 
medidas estão sendo cumpridas.”

Conforme a magistrada, a solução para os jo-
vens em conflito com a lei não é a redução da maio-
ridade penal, mas o investimento na família, nas 
condições de manter as crianças nas escolas, ofere-
cer o básico em educação e alimentação.

O juiz Manuel Clístenes, titular da 5ª Vara da 
Infância e Juventude de Fortaleza, também visitou 
os centros socioeducativos e avaliou a estrutura 
física dos locais. “Além de estrutura adequada, os 
jovens devem ter acesso ao lazer,  à cultura, ao es-
porte e à educação. Sem isso não estabilizamos o 
sistema”, disse. 

 Em julho de 2016, o magistrado apresentou 
o projeto “Justiça Restaurativa” para a Comitiva In-
ternacional Foundation Terre des hommes (Tdh). 
Atualmente o Judiciário cearense promove, em par-
ceria com a Tdh, cursos sobre Justiça Juvenil Res-
taurativa, baseada na restauração dos vínculos indi-
viduais, sociais e comunitários de pessoas afetadas 
por conflitos. Desa. Lisete Gadelha promoveu o primeiro baile para adolescentes em acolhimento

OUVIDORIA

Aumento dos atendimentos e
90% de satisfação dos usuários

 Ouvidoria do Judiciá-
rio do Ceará concluiu 
2015 e 2016 com 

13.052 atendimentos. Em março de 
2016, o setor promoveu pesquisa para 
verificar a qualidade do serviço prestado. 
Segundo o levantamento, o atendimento 
é aprovado por 90% dos usuários.

Segundo o ouvidor, desembarga-
dor Francisco Gomes de Moura, o órgão 
recebe média mensal de, aproximada-
mente, 550 manifestações. Mais de 90% 
chegam por e-mail ou telefone.

A maioria é referente a elogios, pedidos de informação, 
reclamações, críticas e sugestões. Entre as solicitações de infor-
mação se destacam consulta processual, documentação cartorá-
ria, certidões e custas processuais.

O magistrado explica que todos são analisados e respon-
didos. Se a questão estiver no âmbito da atuação da Ouvidoria, é 
trabalhada a solução. Nas situações em contrário, é encaminha-
da ao setor responsável para providências. “Em qualquer caso, o 
cidadão recebe retorno”, destaca.

A Ouvidoria é responsável por demandas envolvendo as 
Comarcas do Interior e o Tribunal de Justiça do Ceará. Quando 
a questão envolve a Justiça de 1º Grau em Fortaleza, a responsa-
bilidade é da Ouvidoria do Fórum da Capital.

A Ouvidoria  iniciou, em julho de 2015, movimento iné-
dito na Justiça cearense, com audiências públicas em todo o 
Estado. Foram reuniões envolvendo juízes, representantes da 
Defensoria Pública, do Ministério Público e da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, além de autoridades locais e da população.

Os encontros ocorreram no sentido de ouvir as deman-
das das comunidades e tentar encontrar solução para os proble-

A Ouvidoria do Fórum Clóvis Beviláqua contabilizou 
13.872 atendimentos no biênio. A ouvidora, juíza Valéria Car-
neiro Barroso, destaca que além de receber as manifestações dos 
usuários, o setor também conscientiza sobre a importância da 
conciliação. “Nós temos orientado partes e advogados que prio-
rizem a conciliação e a mediação. O ideal seria que as causas fos-
sem resolvidas antes de entrarem na Justiça. Além de evitar o 
processo, a própria parte vai poder dizer que quem resolveu o 
problema foi ela. Isso dá uma sensação de bem-estar.”

Nos dias 5 e 6 de março de 2015, o TJCE sediou 
o I Encontro Nacional dos Ouvidores 
dos Tribunais de Justiça do Brasil, sob a 
coordenação do desembargador Raimundo 
Nonato Silva Santos, então ouvidor, que 
permaneceu no cargo até julho de 2015. 
O evento contou com a participação de 
representantes dos 27 Tribunais, entre 
desembargadores, juízes, além de jornalistas, 
procuradores e advogados que atuam como 
ouvidores das respectivas instituições. Na 
ocasião, foi criado o Colégio de Ouvidores da 
Justiça Estadual e do Distrito Federal, com 
eleição da Diretoria do órgão.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

FÓRUM

ENCONTRO DE OUVIDORES

Desa. Lígia Magalhães, des. Gomes de Moura, juíza Valéria Carneiro e outras autoridades durante audiência em Fortaleza

Des. Raimundo Nonato durante palestra no Encontro de Ouvidores, no TJCE

mas, muitas vezes específicos de cada localidade. As oito audiên-
cias realizadas (Juazeiro do Norte, Quixadá, Limoeiro do Norte, 
Fortaleza, Sobral, Crateús, Itapipoca e Iguatu) beneficiaram to-
das as zonas Judiciárias.

O desembargador Gomes de Moura considera a iniciativa 
relevante para população e magistrados, que podem trocar ex-
periências e se ajudarem mutuamente no desenvolvimento da 
melhoria das atividades.

A

No apadrinhamento financeiro, o interessado 
pode contribuir economicamente para atender às ne-
cessidades do acolhido, como custear os estudos e/ou 
atividades extracurriculares, bem como tratamentos 
de saúde.

Já a prestação de serviços consiste na possibilidade 
de o padrinho oferecer cursos ou custear atividades 
diversas que garantam acesso à dignidade dos acolhidos, 
além de colaborar com serviços de voluntário.

O programa incentiva a adoção de crianças e ado-
lescentes que se encontram há muito tempo em situação 
de acolhimento institucional, em especial as chamadas 
adoções tardias (de pessoas com idade entre 7 e 14 anos), 
de grupos de irmãos e de jovens com problemas de saúde.

Juiz Clístenes apresenta projeto “Justiça Restaurativa” para Comitiva Internacional
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A Escola Superior da Magistratura do Es-
tado do Ceará (Esmec) completou 30 
anos em junho de 2016, mantendo a 

tradição de estimular o debate e a produção científica. A 
instituição oferece capacitações que permitem a discus-
são de temas relevantes, atualização de conhecimentos, 
formação e estímulo ao desenvolvimento de uma cons-
ciência crítica sobre temas jurídicos, atendendo, priori-
tariamente, a desembargadores, juízes e servidores do 
Judiciário.

Durante o biênio 2015/2017, foram ministradas 
1.809 horas/aula em 30 cursos de diferentes áreas. Desta-
ques para o Mestrado Profissional em Planejamento e Po-
líticas Públicas, realizado em parceria com a uece; V Curso 
de Formação Inicial de Magistrados; além de especializações 
em Direito Processual Penal, Constitucional, Processual Ci-
vil e Gestão do Processo; e cursos de aperfeiçoamento sobre 
vários temas, entre os quais o da Justiça Restaurativa.

Houve também edição especial da Revista Themis, o 
V Encontro da Magistratura Cearense, ações de responsabi-
lidade socioambiental e implantação do Grupo de Pesquisa 
Dimensões do Conhecimento do Judiciário.

O diretor da instituição, desembargador Heráclito 
Vieira, avalia que “os 30 anos da Esmec devem servir de re-
flexão sobre a importância de o Tribunal realizar, de forma 

perene, investimentos na formação dos magistrados e ser-
vidores, encarando o emprego de recursos na Escola como 
necessidade vital para o cumprimento de sua função insti-
tucional”.

O desembargador destaca que a Escola “é um espaço 
privilegiado, talvez único, que a magistratura possui para 
estabelecer o diálogo, o debate, a discussão, fundados no 
convencimento, na argumentação jurídica racional, acerca 
dos temas relevantes relacionados ao Direito e à Justiça”.

Segundo o coordenador da Esmec, juiz Marcelo Ro-
seno, o trigésimo aniversário permite afirmar que a Escola 
está plenamente consolidada junto à comunidade jurídica 
cearense, atuando como centro de formação de vários pro-
fissionais do Direito, especialmente magistrados e servido-
res do Judiciário.

“Destaco que esta é a minha segunda passagem na 
coordenação, a que se soma a minha vivência como aluno, 
formador e docente da Esmec há vários anos. Em razão 
desses laços, desenvolvi grande apreço pela Escola e creio 
que ela deva ser cada vez mais valorizada por todos os ma-
gistrados cearenses, que nela devem reconhecer um gran-
de centro de produção intelectual e uma ferramenta para 
implementar boas práticas, fomentar mudanças culturais e 
como um território qualificado para a livre difusão do pen-
samento”, explicou o magistrado.

30 ANOS DE ATUAÇÃO

Esmec consolida tra  dição de estimular
  debate e prod  ução científica

Des. Filgueira Mendes, juízes Luciano Lima e Marcelo Roseno, des. Heráclito Vieira e Washington Araújo, juiz Antônio Araújo, des. Durval Aires e juízes Antonio  Klein, Aluísio                           Gurgel e Cézar Belmino  

Para marcar a data de aniversário, a Escola re-
alizou, em parceria com a Associação Cearense de 
Magistrados (ACM), o V Encontro da Magistratura, 
em dezembro de 2016, tendo como principal eixo te-
mático “O Judiciário como ator político e a democra-
cia”. Na ocasião, magistrados cearenses e de outros 
estados debateram o protagonismo da Justiça e o re-
flexo das suas decisões para o regi-
me democrático. O desembargador 
Heráclito Vieira afirmou que, em 
três décadas, a Escola “tem sido e 
será sempre um espaço para pen-
samentos divergentes e equilibra-
dos, onde se discutem saídas para 
os problemas do Judiciário”.

Durante a abertura do 
Encontro, 15 ex-diretores e 12 ex-
coordenadores da Escola foram 
homenageados pelos relevantes 
serviços prestados à formação 
intelectual dos magistrados 
cearenses. Eles receberam placa 
comemorativa dos 30 anos de atuação da Esmec. 
Em nome dos agraciados, falou o vice-presidente do 

TJCE, desembargador Francisco 
de Assis Filgueira Mendes. Ele 
foi o dirigente que mais tempo 
atuou como coordenador da 
instituição, exercendo a função 
por 12 anos.

O presidente da ACM, juiz 
Antônio Alves de Araújo, também 
ressaltou a relevância da insti-
tuição. “Esta Escola, que sempre 
chamo de ‘pulmão do Poder Ju-
diciário’, é o melhor ambiente, 
o mais saudável e sublime que a 
Justiça cearense possui. Além de 
levar conhecimentos à magistra-
tura, é aqui onde se travam os 
grandes debates”, enalteceu.

V ENCONTRO DA 
MAGISTRATURA CEARENSE

Ainda dentro das comemorações, a Esmec fez a 
entrega da “Medalha Desembargador Júlio Carlos de Mi-
randa Bezerra”, em maio de 2016, durante solenidade 
conduzida pela presidente do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE), desembargadora Iracema Vale. Foram agraciados 
com a comenda sete personalidades que contribuíram 
para o desenvolvimento e o aprimoramento das atividades 
da Esmec. A medalha leva o nome do desembargador Júlio 
Carlos, idealizador e primeiro diretor da Escola.

A Esmec ofertou, em 2015 e 2016, capacitações 
para a comunidade do Dendê, no entorno da Escola. O 
Curso Língua Portuguesa e Cidadania teve o objetivo de 
resgatar para o aprendizado quem tivesse abandonado os 
estudos ou fosse analfabeto. uma das participantes, Cris-
tina Sousa Alencar, disse que a ação permitiu mudança de 
vida. “Eu descobri a iniciativa por meio da minha filha, que 
estuda próximo à Esmec. Parei de estudar muito cedo. Fiz 
só até a 3ª série do Ensino Fundamental. Depois do curso, 
consigo ler palavras que antes não era possível e aprendi 
meus direitos e deveres como cidadã.”

Também disponibilizou curso de inglês para estu-
dantes da Escola de Ensino Fundamental e Médio Dom 
Lustosa, com idade entre 16 e 18 anos. Nos encontros, fo-
ram utilizados livros doados pela Prefeitura de Fortaleza.

Segundo a coordenadora do projeto, Lara Coe Mota, 
a iniciativa surgiu diante da necessidade dos próprios alu-
nos. “Eu tinha contato com eles por ser agente de proteção 
da Infância e Juventude e responsável por desenvolver 
ações educativas e culturais. Então, em uma visita ao colé-
gio, percebi a necessidade de ter esse curso de inglês.”

MAIS PRÓXIMA DA COMUNIDADE

MEDALHA DES. JÚLIO CARLOS

Servidora Euwláudia Cunha, reitor Jackson Sampaio, juiz Marcelo Magalhães (TJMG), desa. Iracema Vale, 
jurista Paulo Bonavides, Mônica Maia (representando o ministro Napoleão Maia) e aluna Leila Dumont
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seçãoFÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA

Em 2015 e 2016, a Diretoria do Fórum Clóvis 
Beviláqua, que tem à frente o juiz José 
Maria dos Santos Sales, investiu no Plano 

Estratégico que norteou todas as ações implementadas 
para estabelecimento e cumprimento das metas da 
Gestão. Entre as principais iniciativas está o investimento 
em melhorias na infraestrutura do prédio, que ocupa 
área de 75 mil m².

A Diretoria instalou novas salas de audiências para 
melhor acomodação dos usuários, adotou maior controle 
de acesso ao edifício, investiu em limpeza e aprimorou a 
infraestrutura tecnológica. Também fortaleceu os canais 
de comunicação e garantiu a otimização dos recursos e o 
bem-estar dos servidores e jurisdicionados, entre outras.

Diretoria investe em infraestrutura para 
melhor atender aos jurisdicionados

Juiz Roberto Bulcão, secretário executivo Wilton Bessa e juízes José Maria Sales, Rosilene Facundo, Andréa Delfino e Antonio Teixeira

Foram criadas quatro Secretarias Judiciárias, 
uma para a Fazenda Pública, duas para Família e outra 
para a área de Execuções Penais. A iniciativa visa pro-
mover maior celeridade, produtividade e efetividade à 
prestação jurisdicional. O objetivo das novas unidades 
é concentrar serviços relacionados à execução de des-
pachos, decisões e sentenças, bem como à produção de 
mandados, ofícios, cartas e publicações para o Diário da 
Justiça Eletrônico, entre outros.

Foram instaladas novas 19 salas de audiências 
para atender todas as 39 Varas Cíveis da Capital. A ini-
ciativa traz maior privacidade às partes e aos magistra-
dos, que podem trabalhar com mais tranquilidade.

O uso das salas de audiências passou a ser otimi-
zado, com novo procedimento de marcação, realização e 
conclusão das sessões. Outras medidas foram a implan-
tação do sistema de controle de reserva e de espaço de 
videoconferência para reuniões administrativas.

A Diretoria intensificou o controle de aces-
so, às Varas Criminais, de vítimas e testemunhas 
de acusação. Com a medida, espaço exclusivo foi 
reservado para que as pessoas possam esperar até 
o momento de depor nas audiências. O objetivo 
é evitar que tenham contato com réus e testemu-
nhas de defesa, evitando intimidação ou ameaça, 
bem como preservar a segurança de todos que fre-
quentam o local.

SECRETARIAS JUDICIÁRIAS

SALAS DE AUDIÊNCIAS

CONTROLE

CERTIDÕES

Com o novo modelo, os magistrados contam 
com gabinete e sala de apoio, destinada à equipe 
de assessoria.

Secretarias Judiciárias concentram serviços como execução de despachos, decisões e sentenças  

Seção de Certidões facilita atendimento
O Fórum ganhou novos climatizadores de ar. Os 

equipamentos permitiram maior conforto nas áreas 
com maior volume de pessoas.

Para reduzir o consumo de energia elétrica, a Dire-
toria implantou o projeto “Eficiência Energética”. O obje-
tivo é trocar todas as lâmpadas por novos equipamentos 
com tecnologia LED, que promovem maior economia.

Os balcões destinados aos recepcionistas e à equi-
pe de segurança foram reposicionados, com a finalidade 
de organizar melhor o controle de acesso às dependên-
cias do Fórum, além de facilitar a fiscalização por parte 
dos policiais.

A Diretoria supervisiona as atividades das seções 
de Manutenção e zeladoria, Patrimônio, Almoxarifado, 
Transporte, Protocolo Administrativo e Malotes. Isso 
inclui a fiscalização de 13 contratos mantidos com em-
presas especializadas, fornecedoras de produtos e ser-
viços.

Além disso, em 2015, teve início o projeto “Ges-
tão Limpeza”, que envolve manutenção de sistemas de 
refrigeração, tratamento químico das águas do sistema 
de ar-condicionado, manutenção de elevadores, de su-
bestações e geradores, além da estação de tratamento 
de esgoto, de resíduos sólidos e de entulhos.

O projeto têm ainda mutirões de limpeza, despolui-
ção visual, promoção de acessibilidade e pesquisa de satis-
fação. Na avaliação, o serviço obteve 63,3% de satisfação.

CLIMATIZAÇÃO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

MUDANÇA DE LAYOUT

“GESTÃO LIMPEZA”

A Seção de Certidões, vinculada ao Departamento 
de Atividades Judiciárias, passou por reforma estrutu-
ral para facilitar a prestação do serviço. Houve a reade-
quação do fluxo de usuários e, atualmente, a pessoa não 
precisa mais realizar cadastro para ir à Seção, porque o 
acesso é independente. A iniciativa reduziu, em 400, o 
número diário de cadastramentos, bem como diminuiu 
o tempo de espera para solicitar o documento.
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seçãoVISITAS AOS PRESÍDIOS

lém da área cível, os mutirões também 
ocorrem na esfera criminal, como as mobi-
lizações promovidas pelas Varas de Execu-

ção Penal (VEPs) de Fortaleza, em parceria com outras 
instituições. uma das iniciativas é a “Ação Concentrada: 
Justiça no Cárcere”, que existe desde 2012.

Na edição de maio de 2016, a 2ª e a 3ª VEP revisa-
ram 739 ações e concederam 382 benefícios no Instituto 
Penal Professor Olavo Oliveira (IPPOO) II, em Itaitinga, 
na Região Metropolitana da Capital. “Estamos todos 
juntos em prol de um objetivo comum, o de beneficiar a 
população carcerária”, explicou, na ocasião, o juiz Cézar 
Belmino, titular da 3ª Vara e então corregedor dos presí-
dios de Fortaleza.

Sobre a  iniciativa, a juíza Luciana Teixeira, titu-
lar da 2ª VEP, destacou que “os números mostram que o 
resultado foi muito bom. A ação deu mais celeridade aos 
processos. Vimos que 50% dos apenados tinham direito 
a benefício. um resultado desse jamais conseguiríamos 
ter sem uma ação concentrada, trabalhando somente 
dentro do Fórum. A gente pode dizer que regularizou os 
processos, reconheceu direitos já alcançados e promoveu 
a aproximação do Judiciário da população carcerária”.

Na mesma linha, as 
duas VEPs realizaram, em 
junho de 2016, a “Ação Concen-
trada: Justiça e Compromisso”.  
Durante cerca de 30 dias, foram 
analisados, nas próprias Varas, 
casos de pessoas que cumpriam 
pena no regime semiaberto nas 
unidades prisionais.

Os apenados do regime 
aberto também tiveram as ações 
revisadas. Entre 14 e 30 de ou-
tubro de 2015, as unidades rea-
lizaram mutirão para a possível 
concessão de indulto. Na pauta, 
havia 1.800 processos.

Ação concentrada garante direitos a 
internos do sistema prisional

Desde o início em 2013, a  1ª VEP também realiza 
visitas a unidades carcerárias para examinar a situação 
processual dos presos, conceder benefícios e entregar 
atestados de pena a cumprir. O objetivo é “manter per-
manentemente atualizada a prestação jurisdicional exe-
cutória penal”, explicou, em portaria, o titular da Vara, 
juiz Luiz Bessa Neto.

Em fevereiro de 2015, o magistrado realizou duas 
ações. No dia 23, esteve no Instituto Penal Feminino De-
sembargadora Auri Moura Costa, em Aquiraz, onde pre-
sidiu 28 audiências, entregando, em todas, atestados de 
penas a cumprir. No dia 28, visitou o IPPOO II, com 93 
atendimentos e a concessão de benefícios a 25 detentos.

Em abril do mesmo ano, ocorreram outras duas 
visitas. No dia 23, o local foi a Penitenciária Francisco 
Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba. Lá, foram 123 aten-
dimentos e concedidos benefícios a 17 detentos. Já no 
dia 24, o magistrado esteve na Casa de Privação Provi-
sória de Liberdade Luciano Andrade Lima (CPPL) I, em 
Itaitinga, e realizou 71 audiências, entregando atestados 
de pena a cumprir em todas.

Juízes Luciana Teixeira (de branco) e Cézar Belmino (de cinza) debatem ações com outras autoridades

Magistrados vão a unidades carcerárias examinar a situação dos presos,
conceder benefícios e entregar atestados de pena a cumprir

seçãoCELERIDADE

O J u d i c i á r i o 
c e a r e n s e 
p r i o r i z o u 

a realização de mutirões 
para agilizar o julgamento 
de processos e promover a 
pacificação social. O Seguro 
Obrigatório de Danos 
Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Via 
Terrestre (DPVAT), uma das 
matérias mais recorrentes, 
ganhou atenção especial dos 
magistrados.

O Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos 
e Cidadania (Cejusc) do Fórum Clóvis Beviláqua 
promoveu oito mutirões voltados exclusivamente 
para processos do Seguro Obrigatório, em 2015 e 
2016. As mobilizações totalizaram 4.106 audiências 
de conciliação, realizadas com a presença das partes, 
e 1.603 acordos.

Para a coordenadora da unidade, juíza Natália 
Almino Gondim, as iniciativas são fundamentais por-
que viabilizam os exames periciais, “que talvez seja o 
fator de maior dificuldade nos processos do DPVAT”.

Na mesma oportunidade, também são viabili-
zadas audiências de conciliação, permitindo ao inte-
ressado resolver tudo no mesmo dia. “Isso diminui a 
concentração de processos nas Varas”, afirmou a ma-

Magistrados priorizam mutirões para
agilizar processos do DPVAT

gistrada durante a força-tarefa com perícias e audiên-
cias, em setembro de 2016.

O Centro também prestou apoio a Varas 
Cíveis, que também promoveram vários mutirões 
de DPVAT. O Cejusc da Capital disponibilizou salas 
para que as unidades realizassem mutirões (quando 
elas não puderam utilizar as próprias dependências). 
Ainda elaborou manual explicando a logística dos 
trabalhos. O material foi distribuído às unidades e 
disponibilizado para as comarcas do Interior que 
demonstraram interesse.

Além disso, houve ações desse tipo em comarcas 
como as de Brejo Santo, Caucaia, Limoeiro do Norte, 
Solonópole, Milhã, Irapuã Pinheiro, Morada Nova, 
Tianguá, Icó, Caridade, Quixeramobim e Juazeiro do 

Norte. Os Cejuscs de Maracanaú e Itapajé, 
inclusive, promoveram os primeiros 
mutirões do DPVAT em outubro e 
novembro de 2016, respectivamente.

As mobilizações contam com apoio 
do Núcleo Permanente de Métodos Con-
sensuais de Solução de Conflitos do Tri-
bunal de Justiça do Ceará e de outros par-
ceiros internos e externos.

ACORDOS
Fonte: Cejusc/Fortaleza

AGENDAMENTOS

20162015

AUDIÊNCIAS

TOTAL

3.507 8.083

4.106

1.603

4.576

1.6812.425

5001.103

MUTIRÕES DPVAT CEJUSC/FORTALEZA  

ANO

Durante os mutirões podem ocorrer a realização de perícias e audiências

A
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Desa. Iracema Vale e ministra Nancy Andrighi concedem entrevista sobre o assunto

REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Mutirão arrecada R$ 29 milhões
e diminui em 10% acervo processual

om o objetivo de reduzir processos referentes 
a dívidas de impostos, o Judiciário cearense, o 
Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza 

realizaram o I Mutirão de Conciliação do Débito Fiscal. A mo-
bilização ocorreu de 23 de setembro a 2 de outubro de 2015, 
no Centro de Eventos do Ceará, com a participação da então 
corregedora nacional da Justiça, ministra Nancy Andrighi.

A força-tarefa permitiu a regularização de débitos 
de impostos municipais e estaduais. Também envolveu a 
quitação de multas aplicadas pela Autarquia Municipal de 
Trânsito e Cidadania (AMC) da Capital. Em todos os casos, 
promoveu ainda a recuperação do crédito.

Durante os dez dias, foram atendidos 9.472 con-
tribuintes, quase 1 mil por dia. Isso gerou R$ 29 milhões 
em pagamentos.

A ministra Nancy Andrighi destacou a importância 
da redução desse tipo de processo. “Temos 100 milhões de 
ações no Judiciário, e 51% delas correspondem às execu-
ções fiscais federais, estaduais e municipais.”

REDUÇÃO DO ACERVO

As atividades reduziram em 10% o acervo das Varas de 
Execução Fiscal da Comarca de Fortaleza. De acordo com a coor-
denadora das Varas, juíza Andréa Delfino, isso foi possível graças 
à atuação de todos os envolvidos. “O mutirão contou com gran-
de interação entre as procuradorias, secretarias da Fazenda e do 
Judiciário, que ajudou bastante no sucesso do evento.”

Na ocasião, a presidente do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE), desembargadora Iracema Vale, ressaltou que a 
iniciativa, além de diminuir o número de processos, prestou 
grande contribuição aos governos e à população porque aju-
dou a melhorar as arrecadações, como também proporcionou 
ao cidadão a quitação de dívidas e a consequente melhoria da 
situação financeira.

A ministra acrescentou que outro objetivo foi cons-
cientizar o cidadão. “Cada um precisa ter a consciência de que 
pagando os seus impostos, terá legitimidade para cobrar a 
execução de políticas públicas por parte dos governos.”

ESTRUTURA 

Foram expedidas cartas a mais de 40 mil devedores, 
mas a força-tarefa recebeu contribuintes que se apresentaram 
espontaneamente para negociar as dívidas. A estrutura contou 
com 50 guichês de atendimento. 

O contribuinte que fez a opção por pagamento único 
teve desconto de 100% de multas, juros e encargos. Nos casos 
de parcelamento, essa redução variou de 80% a 50%.

A força-tarefa é um desdobramento do “Progra-
ma de Incentivo à Conciliação do Débito Fiscal Estadual 
2015”, elaborado pelo Estado. A medida está alinhada com 
o “Programa Nacional de Governança Diferenciada das 
Execuções Fiscais” do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
que incentiva a solução do congestionamento de ações re-
lacionadas a dívidas fiscais.

FÓRUM DOLOR BARREIRA

Para garantir maior produtividade 
e celeridade, o Fórum das Turmas 
Recursais Professor Dolor Barreira 

passou por significativa reestruturação na 
Administração da desembargadora Iracema Vale. 
Em julho de 2016, os magistrados das Turmas 
passaram a ter dedicação exclusiva. Antes, os 
juízes que faziam parte dos colegiados eram 
também titulares de varas.

Ao todo, são nove julgadores, três para 
cada Turma, sendo duas da esfera Cível e Crimi-
nal e uma da área da Fazenda Pública. Também foi criado 
um órgão colegiado para atuar, provisoriamente, por 12 
meses.

A mudança, por meio da lei estadual nº 16.051/2016, 
é resultado de minucioso estudo técnico realizado pela 
Gestão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que detec-
tou a necessidade de dar atenção ao Fórum Dolor Barreira, 
aumentar a produtividade e gerar maior rapidez dos tra-
balhos. A análise levou em consideração dados extraídos 
de sistemas de acompanhamento de processos, além de 
amplo diálogo com magistrados e servidores.

Conforme dados apresentados, as Turmas Recursais 
reduziram, em oito meses, o acervo processual de 18.852 
para 16.576, o que corresponde ao percentual de 12,8%. A 
estatística fornecida pela Diretoria do órgão compreende 
o período de maio de 2016 a janeiro de 2017. 

A presidente do TJCE destacou a importância da 
mudança, principalmente com relação à dedicação irres-
trita dos magistrados. “Nosso intuito é assegurar a quem 
precisa do Judiciário que ele seja eficaz. Queremos é que 
a Justiça seja cada vez mais célere. E desejamos isso jus-
tamente por termos ciência de que, assim como no res-

Turmas Recursais passam a ter
juízes com dedicação exclusiva

tante do Brasil, o Ceará precisa dar mais agilidade à tra-
mitação processual.”

Diretor do Fórum Dolor Barreira e presidente da 
1ª Turma, o juiz Magno Gomes de Oliveira agradece à 
presidente do Tribunal pela nova dinâmica. “A desem-
bargadora Iracema foi extremamente sensível e inter-
rompeu paradigmas criando juízes permanentes para 
atuarem nas unidades recursais.”

Ele acrescenta que a iniciativa é ambiciosa e po-
sitiva. “A meta é ousada. Eu espero que, nos próximos 
dois anos, a redução de todos os processos seja de 40%, 
imprimindo, assim, mais celeridade e eficiência ao nos-
so trabalho.”

SISTEMA DOS JUIZADOS

Em setembro de 2016, o desembargador Harol-
do Correia de Oliveira Máximo, coordenador do Sis-
tema dos Juizados esteve reunido com magistrados 
e representantes das unidades judiciárias na Escola 
Superior da Magistratura do Ceará (Esmec). O obje-
tivo foi apresentar os novos integrantes das Turmas 
Recursais.

Na ocasião, os juízes discutiram sobre duas 
súmulas de julgamento emitidas pela Turma de uni-
formização do Estado e que tratam da contagem dos 
prazos em dias corridos e a validade da intimação de 
qualquer advogado com habilitação nos autos.

Ao final, o desembargador Haroldo Máximo co-
memorou a reestruturação do Fórum Dolor Barreira. 
“Ficam integralmente preenchidas as quatro Turmas 
Recursais, que darão combate à acentuada demanda 
mensal de recursos que para lá convergem”, explicou.

Des. Haroldo Máximo durante reunião com magistrados dos Juizados

Juiz Magno Oliveira, diretor do Fórum Dolor Barreira
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TRÂNSITO

Juizado Móvel completa 20 anos
com 98,6 mil acordos

 conci-
l i ação 
tem se 

mostrado a melhor 
ferramenta para so-
lucionar conflitos no 
trânsito. É o que ga-
rante a juíza Socorro 
Montezuma Bulcão, 
titular do 10º Juiza-
do Especial Cível e 
Criminal (JECC) de 
Fortaleza, respon-
sável pelo Juizado 
Móvel. Segundo le-
vantamento da unidade, 
das 117.219 ocorrências 
registradas em 20 anos de funciona-
mento, 98.635 terminaram em acor-
do, índice de 84,5% de resolução.

“É um serviço de excelência 
em vista da grande quantidade de 
conflitos pacificados, em sua maio-
ria, no local do sinistro.”

O serviço começou a funcio-
nar em 22 de novembro de 1996. O 
desembargador Mário Parente Teó-
filo Neto, então juiz titular do 10º 
JECC, foi convidado a comandar o 

projeto, iniciado com duas viatu-
ras. “Os resultados foram positivos 
na medida em que os casos eram 
solucionados de maneira muito 
mais rápida.”

Com o tempo, houve a ne-
cessidade de ampliar o Juizado 
Móvel, que desde 2008 conta com 
quatro equipes atuando 24 horas 
por dia, inclusive nos fins de se-
mana e feriados.

À frente dos trabalhos por 
17 anos, o desembargador foi ho-
menageado no dia 30 de novem-
bro de 2016, na Escola Superior da 
Magistratura do Ceará. “Estive no 
Juizado Móvel da instalação até no-
vembro de 2013. Em nenhuma ou-
tra experiência vivenciei uma efe-
tividade na prestação jurisdicional 
maior do que lá. É uma satisfação 
muito grande ter feito parte desses 
20 anos de história.”

Quem já precisou do servi-
ço, elogia. Habilitado há 26 anos, o 

comerciante Ângelo 
Costa se envolveu 
pela primeira vez 
em colisão e logo 
acionou o serviço. 
“Não esperava, mas 
foi muito rápido. A 
presença do Juiza-
do foi fundamental 
porque resolvemos 
a questão no diálo-
go. Reconheci que o 
erro foi meu e vou 
pagar o prejuízo.”

O outro en-
volvido no acidente, o 
instrutor de autoesco-

la Manoel Júnior, também saiu sa-
tisfeito. “É bom porque resolve logo. 
Ele contou a parte dele, eu contei a 
minha e entramos em acordo. Agora 
é só cada um honrar a sua parte.”

A sede do Juizado Móvel 
fica na rua Mário Mamede, 1301, 
bairro de Fátima. As viaturas pos-
suem telefones móveis, podendo 
ser acionadas por meio dos núme-
ros 85–98778.2161, 98778.2162, 
98778.2163 e 98778.2164.

Juíza Socorro Montezuma, titular do 10º JECC Des. Mário Parente recebe homenagem

........As equipes atuam 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados

Setor disponibiliza diversas informações sobre o Judiciário estadual

TELEJUSTIÇA

O Telejustiça prestou mais de dois milhões 
de consultas nos últimos dois anos, bene-
ficiando 902 mil pessoas. O setor, que fun-

ciona no Fórum Clóvis Beviláqua, também disponibiliza 
balcão para consultas de forma presencial.

As principais informações solicitadas se relacionam 
à movimentação processual, localização de magistrados, 
endereços e telefones das unidades, além das áreas de atu-
ação dos Juizados Especiais.

Segundo o coordenador do Telejustiça, Nelson Ri-
cardo de Moraes Nogueira, são realizados em média 1.708 
atendimentos por dia. Ainda de acordo com ele, o índice de 
satisfação entre os usuários foi de 99%.

“Sempre trabalhamos em parceria com a socieda-
de. Escutamos sempre as sugestões, críticas e os elogios. 
Agimos em parceria com as demais unidades do Judiciá-
rio para que a informação seja clara e objetiva. Ao mesmo 
tempo, atuamos incansavelmente no atendimento presta-
do por nossos funcionários, por meio de treinamentos e 
avaliações de desempenho.”

O atendimento por telefone ocorre das 8h às 
17h, nos dias úteis. Basta o interessado ligar para 85 
– 3216.6000. A pessoa também pode ir ao Fórum de 
Fortaleza, no bairro Edson Queiroz, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h.

Mais de 2 milhões de
atendimentos em 2015 e 2016

2015 2016
CONSULTAS 922 mil

461 mil

Mais de 1,1 milhão

441 milUSUÁRIOS

PRESENCIAL

TELEFONE

Fórum: rua Desembargador Floriano Benevides 
Magalhães, 220, Edson Queiroz
Dias úteis, das 8h às 18h

85 – 3216.6000

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17

Fonte: Telejustiça
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NOVA GESTÃO

 Administração 2017/2019 

do Judiciário estadual 

terá como presidente, 

vice-presidente e corregedor-geral da 

Justiça os desembargadores Francisco 

Gladyson Pontes, Washington Luis 

Bezerra de Araújo e Francisco Darival 

Beserra Primo, respectivamente. Os 

nomes foram definidos no dia 27 de 

outubro de 2016, durante sessão do 

Pleno conduzida pela chefe da Corte, 

desembargadora Iracema Vale.

Para a magistrada, o momento 

foi significativo.  “É quando o Tribu-

nal dá uma lição de democracia. Por-

que essa foi uma eleição democrática. 

Nós saímos fortalecidos desse proces-

so”, afirmou.  A data também coinci-

diu com o dia em que ela completou 

11 anos de magistratura.

O presidente eleito afirmou 

que a Gestão dele será similar à atual 

com relação à união dos magistrados e 

servidores e à manutenção dos canais 

de diálogo. “Onde administrei, exer-

ci essa força do ser humano, que é o 

diálogo. Não acredito que algo possa 

Eleita Direção do Poder 
Judiciário para o próximo biênio 

Desembargadores Washington Araújo, Gladyson Pontes e Darival Beserra

ser feito isoladamente. Tudo tem que 

ser feito em conjunto, em harmonia. 

As pessoas precisam e querem ser ou-

vidas. E precisamos ouvir para poder-

mos dar o encaminhamento adequado 

às demandas.”

Eleito  vice-presidente, Washington 

Araújo agradeceu pelos votos e se 

colocou à disposição “para coadjuvar 

nessa Gestão”. O desembargador 

Darival Beserra também agradeceu 

pela confiança depositada nele 

para conduzir a Corregedoria. “Vou 

procurar honrar o voto dos meus 

colegas”.

Logo após a eleição, a 

desembargadora entregou ao 

presidente eleito o Relatório 

Circunstanciado para Transição. 

“Vamos dar continuidade ao que foi 

desenvolvido e aprimorar o que for 

preciso”, disse Gladyson Pontes.

A posse ocorre no dia 31 de ja-

neiro de 2017. Os gestores permane-

cem nas funções até o final de janeiro 

de 2019.

GLADYSON PONTES
É integrante da 3ª Câmara de 

Direito Público e supervisor do Nupemec 
(desde fevereiro de 2015). Natural de 
Jaguaruana (CE), é bacharel em Ciên-
cias Jurídicas e Sociais pela universidade 
Federal do Ceará (uFC). Possui MBA em 
Finanças Corporativas e pós-graduação 
em Processo Civil. É desembargador 
desde 10 de janeiro de 2011, ingressan-
do pelo Quinto Constitucional, em vaga 
destinada aos advogados.

WASHINGTON ARAÚJO
 Assumiu o cargo de 
desembargador, por merecimento, 
em fevereiro de 2011. Faz parte da 3ª 
Câmara de Direito Público. Nasceu 
em Campo Maior (PI). É graduado 
em Direito pela uFC, especialista 
em Direito Processual Eleitoral e 
Direito Eleitoral, além de mestre em 
Direito Constitucional. Ingressou 
na magistratura em março de 1992, 
assumindo as funções em Beberibe. 
Depois foi para Aracati e Sobral. Em 
Fortaleza, permaneceu como titular da 
1ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza 
por 15 anos. 

DARIVAL BESERRA
 É presidente da 3ª Câmara 
Criminal. Natural de Farias Brito (CE), é 
bacharel em Direito pela uFC. Começou na 
magistratura em janeiro de 1981. Atuou nas 
Comarcas de Caririaçu, Mauriti, Juazeiro 
do Norte, além da 1ª Vara do Júri e da 5ª 
Vara da Infância e Juventude de Fortaleza. 
Exerceu ainda as funções de vice-diretor 
do Fórum Clóvis Beviláqua e juiz auxiliar 
da Presidência do TJCE e da Corregedoria-
Geral de Justiça. Ingressou no Tribunal, por 
antiguidade, em 18 de fevereiro de 2011.

PERFIS

A



A Justiça do Presente86

Secretário Alex Araújo; consultor jurídico Nilsiton Aragão; juízes Luciano Lima e Alexandre Sá; secretário 
executivo do Fórum Clóvis Beviláqua, Wilton Bessa; e juiz Marcelo Roseno

TRANSIÇÃO

No dia 7 de novembro 
de 2016, a presidente 
do Tribunal de Justiça 

do Ceará (TJCE), desembargadora 
Iracema Vale, instituiu a Comissão 
de Transição para organizar informa-
ções da atual Administração que sub-
sidiará a nova Gestão do Judiciário 
estadual (biênio 2017/2019).

A presidente considera esse 
diálogo fundamental para a melhoria 
da prestação dos serviços judiciais, 
uma vez que são repassados todos 
os projetos realizados, os que ainda 
estão em andamento e os que deve-
rão ser executados pelos próximos 
dirigentes. A magistrada também 
ressaltou que todas as iniciativas 

Comissão fornece informações
 aos novos gestores do Judiciário

estão dentro do Plano Estratégico 
2015/2020.

“Precisamos dar continuidade 
aos trabalhos, garantindo a melhoria 
do serviço e aproximando cada vez 
mais o Judiciário da população. Ela-
boramos relatório, entregue ainda 
no dia da eleição, e também partici-
pamos ativamente das reuniões da 
Comissão, para esclarecer eventual 
dúvida. Todo o processo prima pela 
transparência, porque queremos 
contribuir com o sucesso da próxima 
Administração”, destacou.

Designado coordenador da 
equipe, o juiz Marcelo Roseno de Oli-
veira afirma que, por determinação 
do presidente eleito, desembargador 

Gladyson Pontes, foram visitadas to-
das as Secretarias do Tribunal, além 
do Fórum Clóvis Beviláqua, em For-
taleza. A intenção era “conhecer in loco 
as realidades de cada setor”. Os de-
sembargadores Washington Araújo 
e Darival Beserra, eleitos vice-presi-
dente e corregedor-geral, respectiva-
mente, também participaram.

Integram a Comissão os juízes 
Francisco Luciano Lima Rodrigues 
e Alexandre Santos Bezerra Sá (au-
xiliares da Presidência do TJCE); o 
consultor jurídico Nilsiton Aragão; o 
secretário de Finanças Alex Araújo; e 
o secretário executivo do Fórum Cló-
vis Beviláqua, José Wilton Bessa de 
Macedo Sá.

Elaboramos relatório, entregue ainda no dia da eleição, e também 
participamos ativamente das reuniões da Comissão, para esclarecer eventual 

dúvida. Todo o processo prima pela transparência, porque queremos 
contribuir com o sucesso da próxima Administração.”

Desembargadora Iracema Vale

FOTO DA COMISSÃO


