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Apresentação

Com foco, principalmente, no diálogo e na trans-
parência, o trabalho realizado pela equipe de 
gestores do Tribunal de Justiça do Ceará permi-

tiu vencer obstáculos em 2017. Com isso, promoveu 
importantes mudanças para tornar o Judiciário mais 
eficiente e célere.

Esta edição aborda relevantes atividades desenvolvidas 
no primeiro ano da gestão do desembargador Gladyson 
Pontes à frente do Judiciário cearense, contribuindo para 
elevar o nível de informação à sociedade.

Foram obtidas significativas melhorias, como o aumen-
to de mutirões e conciliações, gerando crescimento da 
produtividade; a ampliação da comunicação, com formas 
e conteúdos criados para os diferentes meios e redes 
sociais; a valorização do servidor; a nova organização 
judiciária; a priorização do 1º Grau (varas e juizados); e 
a expansão do processo eletrônico para o Interior. Ações 
que mostram preocupação com um melhor atendimento 
ao público. 

A publicação Judiciário em Revista é uma oportunida-
de de dar ciência dessas e de outras medidas, buscando 
uma maior aproximação com a sociedade. Atende, ainda, 
a uma das finalidades basilares do poder público, que é o 
de prestação de contas das atividades.

Que a leitura seja proveitosa!

Assessoria de Comunicação Social
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Nova Organização

Aumento de varas nas 
comarcas com grande 
demanda equilibrará 
atuação da Justiça do Ceará

Aumento de varas nas comarcas 
com grande demanda equilibrará 
atuação da Justiça do Ceará

A ampliação é resultado da lei que trata da nova estrutura judiciária. A 
norma entrou em vigor no dia 15 de janeiro de 2018, e o Tribunal já elaborou 
cronograma para implantar as mudanças

A nova Organização Judiciária 
do Estado garante o funcio-
namento das 184 Comarcas, 

incluindo as Vinculadas, equaliza 
os serviços e racionaliza os recur-
sos públicos. A Lei (16.397/2017) 
permite a criação de varas onde exis-
te maior volume processual, possí-
vel com a transferência de unida-
des consideradas subdemandadas, 
conforme critérios do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Reforma administrativa 
racionaliza custos e aumenta 

número de julgamentos

Vice-Presidência 
movimenta mais de 12 mil 
processos em 2017

Corregedoria 
inspeciona 144 

unidades judiciárias

Processo eletrônico é 
implantado nas Comarcas 
de Entrância Final

Ação inédita 
conclui mais de 80 

mil processos

Judiciário realiza 
campanhas de adoção 
e apadrinhamento

Incentivo à conciliação é 
objetivo alcançado 

pelo TJCE

Programa dá prioridade 
a julgamento de réus 
multidenunciados

“Tempo de Justiça” inova 
para dar resposta mais rápida 

à sociedade

Reformas e construções 
de fóruns garantem melhor 
prestação jurisdicional

Parcerias aproximam 
sociedade do 

Judiciário

Administração do Tribunal 
de Justiça fortalece relação 
com servidores

“Aprendizes da Liberdade” 
conquista Menção Honrosa 

no Innovare

Novas instalações da Vara 
de Custódia garantem mais 
segurança e celeridade

Varas Cíveis têm 
competências 

alteradas

Concursos para 
cartorários e juízes serão 
lançados em 2018

Esmec oferta mais 
de 1.600 horas de 
formação em 2017

Dentro e fora do Tribunal: 
comunicação para todos os 
públicos e por diferentes meios
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Segundo o juiz Marcelo Roseno de Oliveira, auxiliar 
da Presidência Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), a 
nova estrutura beneficia toda a sociedade, porque otimi-
za o serviço judicial. “Há reforço na estrutura de recur-
sos humanos e materiais do Judiciário nas comarcas em 
que há maior demanda, possibilitando julgamentos mais 
ágeis. Evita-se, por outro lado, um uso irracional da estru-
tura da Justiça estadual, como ocorria com a alocação de 
magistrados, servidores e demais insumos em unidades 
com demanda muito baixa, menos da metade da média 
do Estado, como as que foram identificadas em estudo 
técnico realizado pelo Tribunal de Justiça. Essas unida-
des com baixa demanda passam à condição de comarcas 
vinculadas, agregadas à jurisdição de uma comarca mais 
próxima, e terão atendimento compatível com a deman-
da que apresentam. Com isso, há a garantia de equilíbrio, 
eficiência e racionalidade nos gastos públicos.”

Outra novidade é o aumento das Zonas Judiciárias de 
9 para 14, acompanhando as regiões de planejamento 
do Governo do Estado. “Haverá uma melhor distribui-
ção dos juízes auxiliares por todo o território do Estado, 
evitando-se que tenham que realizar grandes desloca-
mentos para substituir os juízes titulares, gerando dimi-
nuição das despesas do Judiciário e um atendimento mais 
eficiente à população. Além disso, algumas comarcas de 
médio porte passam a figurar como sedes de Zonas, 
contando com a atuação de juízes auxiliares.”

A Comarca do Crato (Região do Cariri) agora faz parte 
da Entrância Final (grande porte). A oficialização ocorreu 
no dia 15 de dezembro de 2017. O projeto teve amplo 
debate com servidores, defensores públicos, promotores 
e procuradores de Justiça, advogados, prefeitos, vereado-
res, deputados e sociedade.

Calendário
O Pleno do TJCE deve aprovar cronograma para 
implantação das mudanças. Antes, o assunto foi debati-
do com secretários e juízes. Os trabalhos serão feitos de 
forma gradual e por eixo: instalação das novas unidades, 
reunião dos acervos processuais (transferências das ações 
que estão nas comarcas vinculadas para as sedes) e espe-
cialização das competências dos Juizados Especiais de 
Fortaleza em Cíveis e Criminais, por exemplo. Haverá 
alterações na estrutura física de alguns fóruns para rece-
ber as novas unidades.

“O formato da nova Organização Judiciária permi-
tirá que, mesmo com a transferência do acervo 
processual das vinculadas para as respectivas sedes, 
o protocolo de petições, atendimento ao público e 
as audiências sejam realizadas nas comarcas vincu-
ladas, evitando-se qualquer necessidade de desloca-
mento do jurisdicionado”, garante Marcelo Roseno.

14 Zonas
Judiciárias

Aumento de Varas

Comarca

Ocara
Acaraú
São Gonçalo
do Amarante

Beberibe

Viçosa 
do Ceará

Horizonte

Itaitinga

Trairi

Icó

Russas

Canindé
Iguatu

Caucaia

Sobral

Juazeiro 
do Norte

Maracanaú

Unidade a ser criada

Vara Única

2ª Vara

2ª Vara

2ª Vara

2ª Vara

2ª Vara

2ª Vara

2ª Vara

2ª Vara

3ª Vara

3ª Vara

4ª Vara

2º Juizado Especial 
Cível e Criminal

Vara da Infância e da 
Juventude/2ª Vara de 
Família e Sucessões

Vara da Infância e da 
Juventude/2ª Vara de 
Família e Sucessões

Vara da Infância e da 
Juventude/2ª Vara de 
Família e Sucessões

Especialização 
na Capital

Em Fortaleza, as mudanças 
envolvem os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e as Varas 
Cíveis do Fórum Clóvis Bevilá-
qua. Já a unidade que cuidava 
de delitos de trânsito foi trans-
formada em 4ª Vara de Tráfico 
de Drogas. Sobre a especializa-
ção das Varas Cíveis, confira as 
alterações nas páginas 61 e 62.

A separação das competên-
cias dos Juizados veio para dar 
maior agilidade na análise dos 
casos. A lei garante a presen-
ça nos bairros e divide a atua-
ção, como já ocorre em outros 
estados. São 20 unidades para 
cuidar de matérias de natureza 
cível, que continuam instaladas 
pela cidade atendendo à popu-
lação, e quatro Juizados para 
cuidar de processos criminais.

A mudança foi apresentada pelo presidente da Coordena-
ção dos Juizados do Ceará, desembargador Mário Parente 
Teófilo Neto, à equipe responsável por elaborar a nova 
Organização Judiciária. Para a Coordenação, a alteração 
“ensejará o aperfeiçoamento dos magistrados e a familiari-
zação dos serventuários com os atos próprios do processo 
criminal, de maneira que tornará os procedimentos mais 
céleres”. Além disso, essas ações, “por possuírem prazos 
prescricionais menores, exigem acompanhamento mais 
atento do magistrado e dos servidores”.

Equilíbrio
e Eficiência

Racionalidade
nos Gastos

Grupo de Trabalho
O Grupo de Trabalho, criado 
em 24 de fevereiro de 2017 
pelo TJCE, fez estudo técni-
co para elaborar a proposta 
da reestruturação. A medida 
seguiu, entre outros pontos, 
regulamentação (Resolu-
ção nº 184/2013) do CNJ, 
que determina aos tribunais 
tomar providências para 
extinguir, transformar ou 
transferir varas, juizados e/ou 
comarcas que tenham tido, 
nos últimos três anos, distri-
buição processual inferior a 
50% da média de casos novos 
por magistrado. No Ceará, 
esse número é de, aproxima-
damente, 1 mil novos casos 
anualmente. Somente foram 
transferidas unidades com 
demanda inferior à metade 
da média (500 ações).

A equipe atuou sob a supervisão do desembargador 
Antônio Abelardo Benevides Moraes. O coordenador 
foi o magistrado Marcelo Roseno. O grupo teve como 
integrantes o desembargador Heráclito Vieira Neto; 
os juízes Ricardo Vidal Patrocínio (diretor do Fórum 
Clóvis Beviláqua), Gúcio Carvalho Coelho, Ricar-
do Alexandre Silva Costa, Renato Esmeraldo Paes e 
Francisco Anastácio Cavalcante Neto; e os servidores 
Sérgio Mendes de Oliveira Filho (secretário de Plane-
jamento e Gestão), Felipe de Albuquerque Mourão e 
José Marcelo Maia Nogueira.

Juiz Marcelo Roseno
Auxiliar da Presidência TJCE

Essas unidades com baixa deman-
da passam à condição de comarcas 
vinculadas, agregadas à jurisdição 
de uma comarca mais próxima, e 
terão atendimento compatível com 
a demanda que apresentam”
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Presidência

Reforma administrativa 
racionaliza custos e aumenta 
número de julgamentos
A priorização do 1º Grau (Varas, Juizados e Turmas Recursais) feita pelo 
Tribunal de Justiça em maio de 2017 resultou no aumento mensal da média de 
julgamentos. Na comparação maio a dezembro do ano passado com o mesmo 
período de 2016, o acréscimo é de 17,40%

Maior eficiência, celeridade, transparência e profis-
sionalização do Judiciário são fatores que norteiam 
a gestão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 

comandada pelos desembargadores Gladyson Pontes (presi-
dente), Washington Araújo (vice-presidente) e Darival Beserra 
(corregedor-geral). Uma das ações nesse sentido é a reforma 
que mudou a estrutura das unidades judiciárias e administra-
tivas.

Com a Lei nº 16.208/2017, houve a priorização do 1º Grau 
(formado pelas Varas, Juizados e Turmas Recursais), por 
meio da transferência de recursos antes alocados na 2ª Instân-
cia (Tribunal). A partir de maio de 2017, os juízes de todo 
o Ceará passaram a contar com dois servidores comissiona-
dos: o supervisor (atua na gestão) e o assistente (trabalha na 
produção jurídica). Antes, cada magistrado tinha à disposição 
somente um, o então diretor de secretaria.

Maior produtividade
O aumento se deu com a criação, 
sem acréscimo de despesas, de 
398 cargos comissionados, metade 
deles destinados a servidores efeti-
vos (concursados). Para isso, houve 
a transformação/extinção de 81 
postos de trabalho no TJCE a fim 
de possibilitar a nova estrutura de 
pessoal. As novas vagas receberam 
outras nomenclaturas, simbologias, 
remunerações e competências.

A mudança permitiu ampliar a 
média mensal de julgamentos no 
Ceará. Comparando o período de 
maio a dezembro de 2016 (antes da 
lei) com maio a dezembro de 2017 
(já na vigência da nova legislação), 
o aumento foi de 17,40%, passando 
de 25.672 para 30.139. Os dados 
são da Secretaria de Planejamento e 
Gestão (Seplag) do Tribunal. Veja 
mais detalhes na página 18.

A realocação de recursos no 1º Grau, 
proporcionalmente à demanda, e o 
fortalecimento da atividade-fim [julgar 
processo] possibilita incremento signi-
ficativo da produtividade, garantindo 
celeridade na prestação da atividade 
jurisdicional”

Des. Gladyson Pontes
Presidente do TJCE
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“A realocação de recursos no 1º 
Grau, proporcionalmente à deman-
da, e o fortalecimento da atividade-
-fim [julgar processo] possibilita 
incremento significativo da produ-
tividade, garantindo celeridade 
na prestação da atividade jurisdi-
cional”, avalia o desembargador 
Gladyson Pontes. 

Transferência 
de recursos

A proposta, da Presidência do 
TJCE, teve aprovação do Pleno no 
dia 9 de fevereiro de 2017, sendo 
objeto de debates internos desde 
outubro de 2016. Na Assembleia 
Legislativa, a aprovação ocorreu 
em 16 de março. A sanção do 
governador do Ceará se deu em 4 
de abril.

A priorização do 1º Grau pelo 
TJCE cumpre a Resolução nº 
219/2016, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), que detectou 
maior taxa de congestionamento 
de processos na 1ª Instância em 
todo o país. No Ceará, o Tribunal 
transferiu, aproximadamente, 20% 
dos valores para remuneração de 
comissionados. Outros motivos 
foram a substituição dos profissio-
nais terceirizados, a partir de 20 de 
fevereiro de 2017, bem como os 
limites de gastos para o período de 
10 anos, conforme prevê a Emenda 
Constitucional nº 88/2016.

Racionalização na 
estrutura das secretarias 
Em 2 de fevereiro de 2017, foram 
aprovadas, pelo Pleno, alterações 
para otimizar o desempenho das 
atividades das unidades administra-
tivas, que ganharam redesenho de 
fluxos de trabalho. A antiga Secre-
taria-Geral passou a ser Superinten-
dência da Área Judiciária, e a então 
Secretaria de Administração rece-
beu o nome de Superintendência da 
Área Administrativa. A Secretaria de 
Infraestrutura passou a ser chamada 
de Administração e Infraestrutura.

Priorização
do Primeiro

Grau

Realocação
de recursos

Maior
produtividade

Além disso, o TJ criou a Assesso-
ria de Articulação Interna para o 1º 
Grau, que tem à frente o juiz auxi-
liar da Presidência, Marcelo Roseno 
de Oliveira; e a Assessoria de Arti-
culação Externa, que é conduzida 
pelo magistrado Francisco Luciano 
Lima Rodrigues.

À primeira compete, por exemplo, 
identificar e registrar as principais 
demandas da 1ª Instância; apoiar 
no planejamento e organização de 
políticas, ações, normas e procedi-
mentos; e gerir assuntos administra-
tivos e judiciais. Já a segunda, apoia 
no planejamento e na organização 
de políticas de articulação com as 
demais instituições e entidades da 
sociedade; na resolução de deman-
das encaminhadas à Ouvidoria do 
Judiciário; além de articular parcerias 
e convênios.

Análise

Vice-Presidência 
movimenta mais de 12 mil 
processos em 2017
Além disso, reduziu em 75% o acervo existente. O resultado se deve a estraté-
gias diferentes de gerenciamento, separando ações e recursos antigos dos que 
ingressaram recentemente

O desembargador Washington Luis Bezerra 
de Araújo, vice-presidente do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), concluiu, no prazo 

de dez meses (7 de fevereiro a 7 de dezembro de 
2017), a apreciação de 8.387 processos envolvendo 
admissibilidade de recursos ao Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF). 
A maior celeridade na análise se deve à estratégia do 
magistrado em segmentar a então fila única de traba-
lho que existia na Vice-Presidência.
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“Logo na fase de transição para esta 
gestão fizemos planejamento e iden-
tificamos que existiam mais de oito 
mil processos envolvendo admissibi-
lidade em uma única fila de trabalho. 
Montamos uma estratégia e fatiamos 
essa única fila em dez, com o objeti-
vo de reduzir o número de proces-
sos e zerar essas ações até o fim da 
nossa gestão. Com isso, criamos dois 
grupos de trabalho. Um fica respon-
sável pelos processos antigos do acer-
vo e o outro com as novas deman-
das”, explica o desembargador.

Com a nova forma de trabalho, o 
estoque de casos antigos, conclusos 
para realização de exame de admis-
sibilidade, que contabilizava 8.114 
feitos, foi reduzido para 2.183. Ao 
mesmo tempo, foram recebidos, no 
fluxo novo, 2.589 ações para análise. 
Deles, apenas 133 aguardam apre-
ciação. Em síntese, portanto, foram 
examinados 5.931 que pertenciam ao 
fluxo antigo e 2.456 do fluxo novo. 
Para a realização desse fim, foram 
proferidos 10.922 despachos e deci-
sões, já que em alguns casos houve 
necessidade de prolação de mais um 
despacho ou decisão por processo. 

Mais resultados
Também foram recebidos 3.798 
casos novos de outras naturezas 
(agravos, embargos de declaração, 
recursos ordinários etc.). Desse total, 
somente 179 aguardam exame. Em 
relação ao controle de distribuição, 
houve a solução de 258 dúvidas.

Núcleo de Gerenciamento
Vinculado à Vice-Presidência desde novembro de 2016, o Núcleo de Gerencia-
mento de Precedentes (Nugep) passou a funcionar, em fevereiro de 2017, em 
uma sala anexa. É responsável por uniformizar e acompanhar procedimentos 
administrativos envolvendo recursos repetitivos, repassando as informações 
correlatas ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Vice-Presidência disponibilizará, até fevereiro de 2018, o Sisnugep e o portal 
do Nugep na internet. O primeiro é o sistema de gerenciamento dos feitos que 
tramitam em 1º e 2º Graus e que, por determinação do STF ou STJ, preci-
sam ser sobrestados. A implementação facilitará o trabalho das diversas unida-
des judiciárias, que passarão a contar com instrumento para o gerenciamento 
adequado dos respectivos acervos. Também permitirá ao TJCE, por meio do 
Nugep, controlar os dados existentes e a remessa dos mesmos ao CNJ. Já o 
portal compartilhará informações relacionadas com a formação de precedentes 
vinculantes, tanto dos Tribunais Superiores quanto do próprio TJCE.

Otimização na
movimentação

Uniformização
de procedimentos

administrativos

Organização 
com eficiência

processos
movimentados

3.798

12.264

10.922

casos novos recebidos

despachos e decisões

IRDR
Uma das atribuições do Nugep é 
acompanhar os Incidentes de Reso-
lução de Demandas Repetitivas 
(IRDR) acaso instaurados no âmbi-
to do TJCE. Instituído pelo Código 
de Processo Civil/2015, o incidente 
permite a fixação de tese que será 
aplicada a outras ações e/ou recur-
sos que discutam a mesma matéria 
de direito. Com ele, uniformiza-se o 
entendimento do Tribunal, cumprin-
do os deveres de coerência e inte-
gridade impostos pelo CPC/2015, 
privilegiando isonomia e segurança 
jurídica.

No TJCE, o primeiro IRDR foi 
admitido em 2016, tendo sido susci-
tado pelo desembargador Francisco 
Bezerra Cavalcante, da 4ª Câmara 
de Direito Privado. O caso tramitou 
na Seção de Direito Privado, presidi-
da pela desembargadora Vera Lúcia 
Correia Lima, sendo julgado em 
dezembro do ano passado. Instituiu-
-se, então, precedente vinculante, 
relacionado com a possibilidade de 
fixação de critérios para o ingresso 
de novos membros em cooperativas 
de profissionais. O caso concreto 
cuidou do ingresso de novos médi-
cos na Unimed de Fortaleza. O 
padrão decisório fixado, contudo, 
aplica-se a todos os processos e/ou 
recursos que envolvam situações 
fáticas semelhantes.

Logo na fase de tran-
sição para esta gestão 
fizemos planejamento e 
identificamos que exis-
tiam mais de oito mil 
processos envolvendo 
admissibilidade em uma 
única fila de trabalho. 
Montamos uma estraté-
gia e fatiamos essa única 
fila em dez, com o obje-
tivo de reduzir o número 
de processos e zerar essas 
ações até o fim da nossa 
gestão. Com isso, criamos 
dois grupos de trabalho. 
Um fica responsável 
pelos processos antigos 
do acervo e o outro com 
as novas demandas”

Des. Washington Araújo
Vice-presidente do TJCE

Ainda em dezembro de 2017, houve a admissão do segundo IRDR, dessa 
vez pela Seção de Direito Público, que tem como presidente o desembargador 
Fernando Luiz Ximenes Rocha. O incidente foi instaurado com o objetivo 
de uniformizar entendimento a respeito da legalidade, ou não, da inclusão 
de taxas referentes à distribuição, transmissão e encargos setoriais no forne-
cimento de energia elétrica aos consumidores cativos (comuns) no cálculo do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O incidente foi 
instaurado por provocação do Estado do Ceará e tem como relator o desem-
bargador Antônio Abelardo Benevides Moraes. Recentemente, o referido inci-
dente acabou suspenso, em face de determinação do STJ, que afetou a matéria 
para julgamento sob o regime de recursos especiais repetitivos (Tema 986).

Celeridade
nas decisões

Uniformização
da jurisprudência
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Acompanhamento

Corregedoria inspeciona 
144 unidades judiciárias
As fiscalizações tiveram destaque em 2017. Além disso, foram realizados projetos 
envolvendo paternidade e inclusão do CPF na Certidão de Nascimento

A Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará realizou, de fevereiro a 
novembro de 2017, inspeções em 144 unidades judiciárias em todo 
o Estado. Durante as atividades são examinadas as dificuldades das 

varas e juizados e feita a fiscalização dos serviços. Após a conclusão, é apre-
sentado ao Conselho Superior da Magistratura relatório com resumo do 
trabalho desenvolvido e das providências adotadas.

Aproveitamos esses 
momentos para conver-
sar, aconselhar, orien-
tar, trocar ideias, ver 
problemas dos nossos 
colegas magistrados. Em 
2017 passamos a fazer 
visitas informais. Saio 
da Corregedoria e vou 
às unidades judiciárias 
de Fortaleza, da Região 
Metropolitana da Capi-
tal e do Interior”

Des. Darival Beserra
Corregedor-geral

Caso seja apurada alguma irregularidade, o corregedor-geral, desembarga-
dor Francisco Darival Beserra Primo, determina a instauração de sindicân-
cia e o magistrado é oficiado para prestar esclarecimentos. O procedimento 
também podem ocorrer a partir de denúncia, representação ou reclamação.
Em 2017, a Corregedoria instaurou 24 sindicâncias. “Quando a gente perce-
be que existem desvios de condutas, morosidade, negligência, ineficiência 
ou até indício de favorecimento, é instaurada sindicância contra o juiz, que 
tem como consequência, muitas vezes, a abertura de processo administrativo 
disciplinar”, explica o corregedor.

O desembargador afirma que a inspeção é também momento para acom-
panhar de perto a atuação do Judiciário, promovendo maior aproxima-
ção com os profissionais. “Aproveitamos esses momentos para conversar, 
aconselhar, orientar, trocar ideias, ver problemas dos nossos colegas magis-
trados. Em 2017 passamos a fazer visitas informais. Saio da Corregedoria 
e vou às unidades judiciárias de Fortaleza, da Região Metropolitana da 
Capital e do Interior.”

Ele acrescenta que “é muito importante o magistrado estar de segunda a 
sexta-feira na vara ou juizado. Se o juiz der bom exemplo, os servidores 
também o seguirão. No Ceará nós temos excelente quadro de magistrados”.

Encontros regionais
De março a junho de 2017, houve 
encontros com juízes e cartorários 
das regiões do Inhamuns, Norte, 
Sertão Central, Vale do Jaguaribe e 
Cariri com a finalidade de orientar 
e dar suporte técnico às atividades 
judiciais e extrajudiciais (cartórios). 
“A Corregedoria estará sempre pron-
ta a trabalhar em parceria, buscando 
ajudar no que for possível. Isso para 
se ter melhor prestação jurisdicio-
nal, assim como impulsionar serviço 
extrajudicial de qualidade”, reforça o 
corregedor-geral.
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Audiências 
do “Pai Presente”

Ao todo, 169 audiências de media-
ção para a abertura de exames de 
DNA foram realizadas de março a 
agosto do ano passado. Os testes 
ocorreram durante mutirões do 
programa “Pai Presente” promo-
vidos pela Corregedoria. “Estimu-
lar o reconhecimento voluntário 
da paternidade é um dos nossos 
objetivos. É direito fundamental de 
toda pessoa ter o nome o pai decla-
rado na Certidão de Nascimento. 
Desse direito decorre a possibilida-
de de serem reivindicadas heran-
ça e pensão alimentícia, além de 

Expedição do 
Provimento

nº 19

Consolidação
de dados

Mais transparência 
aos usuários dos 

serviços extrajudiciais

169
71

audiências

reconhecimentos
espontâneos de paternidade

de DNA

proporcionar ganhos sociais e afeti-
vos entre os interessados”, expli-
ca o juiz auxiliar da Corregedoria 
e coordenador do programa no 
Estado, Ernani Pires Paula Pessoa 
Júnior. As audiências possibilita-
ram 71 reconhecimentos espontâ-
neos de paternidade.

CPF na Certidão 
de Nascimento

Desde junho de 2017, os recém-nasci-
dos no Ceará já saem da maternida-
de com o número do Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) na Certidão 
de Nascimento. A determinação, 
da Corregedoria-Geral da Justiça, 
consta no Provimento nº 13/2017. A 
medida está sendo realizada gratui-
tamente pelos cartórios de todo o 

Estado, com exceção daqueles loca-
lizados nos Distritos. “Eles têm tido 
dificuldade por conta de limitações 
tecnológicas. A geração do número 
do CPF depende de conexão com a 
Receita Federal”, reforça o juiz auxi-
liar da Corregedoria, Gúcio Carva-
lho Coelho.

Para facilitar, os cartórios procederam à assinatura eletrônica, por meio 
da  Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, cria-
da pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Para o corregedor-geral, 
desembargador Darival Beserra, a medida é uma “forma de inclusão dos 
mais desfavorecidos, especialmente, pela ampliação do serviço gratuito”.

Uniformização de procedimentos
Visando aprimorar as técnicas de controle dos atos praticados pelos 
cartórios, o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desem-
bargador Gladyson Pontes, e o corregedor-geral expediram, em dezem-
bro de 2017, o Provimento nº 19, alterando a forma de lançamento no 
“Sisguia Extrajudicial Online”. Antes, era feito em bloco. Agora, as infor-
mações estão sendo realizadas de forma individual.

Para isso, o Judiciário disponibilizou versão da ferramenta com a inclu-
são de novos campos. O novo sistema consolida os dados aos respectivos 
números de atendimento e ao usuário. “A medida permitiu a uniformiza-
ção dos procedimentos, bem como a maior transparência para o usuário 
dos serviços extrajudiciais”, destaca o juiz auxiliar Gúcio Coelho.

Ampliação das instalações
O prédio da Corregedoria ganhou anexo em agosto de 2017. Com as 
novas instalações o órgão ampliou serviços de fiscalização e orientação. 
São 12 ambientes, um deles voltado para a realização de audiências. O 
anexo recebeu o nome da desembargadora Águeda Passos Martins, que 
exerceu a função de corregedora-geral no período 2001/2003. As novas 
salas recebem nomes dos magistrados que já estiveram à frente do órgão 
ou que desempenharam a função de juízes corregedores auxiliares.

“A Corregedoria cresceu muito nos últimos anos, principalmente o 
número de demandas que cuidam da parte jurisdicional e extrajudicial, 
que dobraram com o passar dos anos. Por isso, o presidente do Tribunal 
de Justiça, desembargador Gladyson Pontes, liberou os recursos necessá-
rios para a ampliação. Hoje, temos confortáveis instalações para desen-
volver melhor os serviços”, ressalta o corregedor.

I Encontro de Juízes em Vitaliciamento
A instituição promoveu, em dezembro de 2017, o I Encontro de Juízes 
em Vitaliciamento, com a participação de 52 magistrados que atuam no 
Interior. “Esse encontro foi mais uma inovação pedagógica da Correge-
doria. É importante essa troca de experiência”, disse o corregedor.

A juíza Anne Carolline Fernandes, titular da 3ª Vara de Morada Nova, 
explicou que o momento permitiu o esclarecimento de dúvidas que os 
magistrados têm, até pelo pouco tempo de judicatura. Eles foram aprova-
dos no concurso de 2014 e empossados em fevereiro de 2016.
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Julgamentos

Magistrados 
aumentam produtividade 
em mais de 40 mil ações

Julgamentos no Ceará
2017: 361.615
2016:  321.396
Aumento de: 40.219

Julgamentos no Fórum Clóvis Beviláqua
2017: 90.151
2016: 72.737
Aumento de: 17.414 (23,94% a mais)

As estatísticas são referentes a 2017 em comparação ao ano anterior

Os magistrados do Judiciário 
estadual julgaram 361.615 
ações em 2017. O número 

representa 40.219 processos a mais, 
quando comparado aos 321.396 
julgados no ano anterior. Os dados 
foram fornecidos pela Gerência de 
Informações da Secretaria de Plane-
jamento e Gestão do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE).

Somente no Fórum Clóvis Bevi-
láqua, que concentra 123 varas, 
saltou de 72.737 (em 2016) para 
90.151 em 2017, acréscimo de 
17.414 (23,94% a mais). 

“Esses números refletem o trabalho e 
a dedicação de todos os magistrados 

Fonte: Seplag/TJCE

e servidores, e comprovam que as 
mudanças estão no caminho certo, no 
sentido de agilizar a prestação jurisdi-
cional”, afirma o presidente do TJCE, 
desembargador Gladyson Pontes.

O aumento na produtividade é 
resultado de medidas implantadas 
na atual gestão, como a priorização 

da 1ª Instância. Cada vara ganhou 
dois servidores comissionados, 
reforçando a capacidade de trabalho 
em todas as unidades judiciárias.

Esses números refletem o trabalho e a dedi-
cação de todos os magistrados e servidores, e 
comprovam que as mudanças estão no cami-
nho certo”

Des. Gladyson Pontes
Presidente do TJCE

Tecnologia

Processo eletrônico é 
implantado nas Comarcas 
de Entrância Final
Crato deve receber o sistema em 2018, já que a lei referente à elevação da 
comarca entrou em vigor em janeiro deste ano

Durante o ano de 2017, o Tribunal de Justi-
ça do Ceará (TJCE) concluiu a implanta-
ção do projeto de expansão do Sistema 

de Automação da Justiça (SAJ) nas Comarcas de 
Entrância Final (grande porte). Todos os novos 
processos tramitam de forma eletrônica e repre-
sentam mais de 50% das ações que ingressam no 
Judiciário cearense.

Em Fortaleza, a instalação foi finalizada em 
2010; e em Maracanaú, no ano de 2016. Em 
2017, Caucaia, Juazeiro do Norte e Sobral foram 
contempladas. A Comarca do Crato, elevada à 
Entrância Final por meio da lei da nova Orga-
nização Judiciária, deve 
passar pelo procedimento 
em 2018, porque a referida 
norma entrou em vigor no 
dia 15 de janeiro deste ano.

Segundo o presidente da 
Comissão de Informática 
do TJCE, desembarga-
dor José Tarcílio Souza 
da Silva, o objetivo é apri-
morar a segurança. “As 
diversas peças do proces-
so eletrônico podem ser 
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dados do Projudi [Processo Judicial 
Digital] para o PJe no 24º Juizado 
Especial. Devemos expandir, em 
2018, para os demais Juizados com 
objetivo de o TJCE utilizar apenas 
dois sistemas judiciais.”

Videoconferência
Iniciado na Comissão de Segurança 
do TJCE, o projeto de videoconfe-

As diversas peças da ação podem ser 
autenticadas a qualquer momento. Além 
disso, traz maior celeridade, economia 
com material e aumenta o alcance do 
sistema, que pode ser acessado facilmen-
te pela internet”

Des. José Tarcílio 
Presidente da Comissão de Informática

Novos 
processos
tramitam de
forma
eletrônica

mais de 
50% das
ações

autenticadas a qualquer momento. 
Além disso, traz maior celeridade, 
economia com material e aumenta 
o alcance do sistema, que pode ser 
acessado facilmente pela internet.”

A ferramenta foi escolhida em 
2010. “Na época, fizemos algumas 
pesquisas de sistemas que eram 
utilizados no Brasil e encontramos 
o SAJ, que hoje vem sendo implan-
tado de forma gradual. E agora é 
um momento importante, com a 
chegada no Interior”, destaca o 
desembargador.

A secretária de Tecnologia da 
Informação do Tribunal, Denise 
Norões, explica que a  expectativa é 
de que o SAJ seja instalado em todo 
o Estado. Conforme a Portaria nº 
1.644, de outubro de 2017, o siste-
ma deve ser implantado, na versão 
física, em todas as demais unidades 
do Interior. Até dezembro, já foi 
instalado em Aquiraz, Limoeiro do 
Norte, Crateús, Iguatu, Baturité e 
Eusébio. “A maior vantagem é ter 
base única, com informações em 
um único sistema.”

Ainda de acordo com ela, a ideia é 
permanecer dois sistemas no Ceará, 
o SAJ e o Processo Judicial Eletrôni-
co (PJe), que funciona nos Juizados 
Especiais e nas Turmas Recursais. 
“No fim de 2017, realizamos experi-
ência com sucesso de migração dos 

rência teve sequência, em 2017, na 
Comissão de Informática. O obje-
tivo é realizar audiências com réus 
presos que respondem a processos 
nas Varas da Área Criminal de 
Fortaleza (posteriormente, incluirá 
Maracanaú e Caucaia).

A iniciativa proporcionará maior 
segurança, evitando o transpor-
te excessivo de réus das unida-
des prisionais para o Fórum da 
Capital em razão das audiências 
de instrução e julgamento. “Eu 
só vejo situações positivas, tanto 
para a Secretaria da Justiça e 
Cidadania do Ceará [Sejus] quan-
to para os operadores do Direito: 
da economia dos recursos que são 
gastos pelo Estado com escolta e 
transporte de presos até as ques-
tões relacionadas à melhoria da 
segurança dentro do Fórum”, 
destaca o desembargador José 
Tarcílio Souza.

Intimações eletrônicas
Com o objetivo de ampliar as ferra-
mentas que agilizam o andamen-
to de processos, o Fórum Clóvis 
Beviláqua iniciou, no último ano, 
a realização de intimações e cita-
ções por meio eletrônico. Para o 
diretor do Fórum, juiz José Ricardo 
Vidal Patrocínio, “a medida permite 
maior agilidade, celeridade e eficiên-
cia nas comunicações, com ganho 
para as partes e para administração 
judiciária”. Empresas como a Enel 
e a Seguradora Líder já aderiram 
à intimação eletrônica. Servidores 
das Varas Cíveis foram capacitados 
para atuar com o sistema.

Se enviada pelos Correios, a citação 
ou intimação precisa que o Aviso de 
Recebimento (AR) seja anexado aos 
autos. Atualmente, o procedimento 
demora cerca de 40 dias. Já por meio 
eletrônico, os interessados são comu-
nicados de maneira mais célere, agili-
zando assim, o andamento das ações.

A mulher vai ser intimada 
praticamente em tempo 
real, gerando economia, 
tempo e maior segurança”

Juíza Rosa Mendonça
Titular do Juizado 
da Mulher de Fortaleza

Intimações pelo
Whatsapp

mais 
celeridade

Mais 
economia e
segurança

Uso do WhatsApp
Também em relação à tecnologia, 
o Juizado da Violência Domésti-
ca e Familiar contra a  Mulher da 
Comarca de Fortaleza passou a utili-
zar o WhatsApp. Desde agosto de 
2017, vítimas podem receber, pelo 
aplicativo, intimações relacionadas 
ao processo.

A titular da unidade, juíza Rosa 
Mendonça, explica que é preci-
so assinar termo de concordância 
para adesão. “A mulher vai ser 
intimada praticamente em tempo 
real, gerando economia, tempo e 
maior segurança.”

Amigavv
Em novembro, foi lançado no TJCE 
o Aplicativo de Monitoramento 
Intensivo, Guarnição e Acompa-
nhamento a Vítimas da Violência 
(Amigavv). A ferramenta, criada 
pelo Governo do Estado em parce-
ria com o Judiciário, permitirá acio-
nar o número 190 e pedir socorro 
contra agressão rapidamente, por 
meio de um aplicativo no celu-
lar. Para fazer uso do Amigavv, é 
preciso estar com medida protetiva 
aplicada pelo Juizado de Violên-
cia Doméstica e Familiar contra a 
Mulher da Capital. A usuária deve 
ir à unidade judiciária, fazer cadas-
tro prévio e instalar o aplicativo, 
que possui item fixo na barra de 
notificações para maior rapidez da 
ação de abrir o chamado.
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O Judiciário estadual promo-
veu, de 11 a 19 de dezem-
bro de 2017, ação inédita 

que resultou na conclusão de 80.031 
processos  na Capital e no Interior, 
por meio da Semana Estadual de 
Sentenças e Baixas Processuais, idea-
lizada pela Presidência do Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE) e a 
Corregedoria-Geral. Teve a atuação 
de todos os magistrados e servidores 
para maior celeridade dos julgamen-
tos, cumprir metas e melhorar as 
estatísticas. Na ação, foram julgadas 
38.684 ações e feitas 41.347 baixas.

“O Judiciário cearense, de forma 
inédita e impactante, teve a inicia-
tiva de realizar esse trabalho, cujos 
resultados são de uma importância 
imensa para melhorar a presta-
ção jurisdicional e para atender à 
sociedade e advogados”, declara o 
corregedor-geral, desembargador 
Francisco Darival Beserra Primo.

Para o superintendente da Área Judi-
ciária do TJCE, Nilsiton Aragão, a 
mobilização “permite equalização 
e atualização de movimentação 

Semana de Sentenças

Ação inédita conclui mais 
de 80 mil processos
A produtividade alcançada durante o esforço concentrado é cinco vezes 
maior do que a de um expediente normal

processual. Ela funciona como um 
saneamento de dados, conclusão 
de procedimentos e de organização 
de secretarias, o que permite que o 
novo ano do Judiciário comece com 
foco adequado e com racionalização 
dos serviços mais voltada para aque-
les processos que ainda dependem 
de alguma prestação”.
 

Premiações
As unidades judiciárias (varas e 
juizados) concluíram 76.803 casos, 
enquanto os Gabinetes de Desem-
bargador encerraram 3.228 ações. 
O Tribunal premiará aquelas que 
obtiveram o melhor desempenho, 
maior número de sentenças e redu-
ção do acervo.

38.684 41.347
ações julgadas

baixas

A mobilização funciona 
como um saneamento 
de dados, conclusão de 
procedimentos e de orga-
nização de secretarias, o 
que permite que o novo 
ano do Judiciário comece 
com foco adequado”

Nilsiton Aragão
Superintendente da 
Área Judiciária

Sensibilidade

Judiciário realiza 
campanhas de adoção e 
apadrinhamento
Ações destinadas a valorizar crianças e adolescentes acolhidos foram desta-
que no trabalho de setores voltados à infância e à juventude

O Judiciário cearense realizou, em 
2017, ações para sensibilizar a 
sociedade acerca da adoção e da 

situação de crianças e adolescentes em 
situação de acolhimento institucional. 
Entre os exemplos, está o Programa de 
Apadrinhamento, instituído pela Reso-
lução nº 13/2015, do Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). 
O objetivo é proporcionar convivência 
familiar e apoio financeiro aos jovens.



24 25

Durante o ano, a desembargadora Vilauba Fausto Lopes, à 
frente da Comissão de Estadual Judiciária de Adoção Inter-
nacional do Ceará (Cejai/CE) e da Coordenadoria da Infân-
cia e da Juventude (CIJ), promoveu reuniões e eventos em 
parceria com o Juizado da Infância, o Ministério Público, a 
Defensoria Pública e os Grupos de Apoio à Adoção Rede 
Adotiva e Acalanto para divulgar e incentivar o apadrinha-
mento. “Tenho respeito e muito orgulho do trabalho que cada 
um desenvolve, da dedicação, do empenho, disponibilidade 
e sensibilidade que têm com a causa. Estamos todos juntos e 
unidos”, afirmou na ocasião.

O apadrinhamento pode ser afetivo, financeiro e prestação de 
serviços. Para apadrinhar é preciso ter acima de 25 anos de 
idade, independentemente do estado civil; residir na comarca 
onde o programa é implantado e não responder criminalmen-
te a inquérito ou processo judicial. Por meio da criação desses 
vínculos dos padrinhos, podem surgir algumas adoções.

O analista de planejamento Wescley Queiroz, padrinho afeti-
vo, é o primeiro participante. “Sempre tive vontade de fazer 
uma ação social. Conhecer o menino me despertou sentimen-
to não de pena, mas de amor. Eu promovo passeio na praia, 
levo ao cinema, ao zoológico e a outros eventos”, destaca.

Tenho respeito e muito orgulho do 
trabalho que cada um desenvolve, 
da dedicação, do empenho, dispo-
nibilidade e sensibilidade que têm 
com a causa. Estamos todos juntos 
e unidos”

Desa. Vilauba Lopes
Presidente da Cejai

Adoções
Em Fortaleza, foram 35 adoções efetivadas por meio da 3ª 
Vara da Infância e da Juventude da Capital, que tem como 
titular a juíza Alda Maria Holanda Leite. “A especialização 
da unidade, em julho de 2014, foi o passo inicial para a maior 
celeridade. Com a mudança, a Vara ficou responsável pelos 
procedimentos cíveis, como adoção”, explica a magistrada.

A desembargadora Vilauba Lopes destaca que a equipe da 
Cejai está realizando cursos para Pretendentes à Adoção nas 
Comarcas do Interior, bem como a implementação do Cadas-
tro Nacional da Adoção (CNA), através da capacitação dos 
servidores nas Zonas Judiciárias do Estado. O número de 
crianças que já se encontram vinculadas a alguma família 
chega a 84, 39 delas no Interior. 

Semana da Adoção
De 19 a 26 de maio, a Cejai reali-
zou a Semana da Adoção. Na 
ocasião, o presidente do TJCE, 
desembargador Gladyson Pontes, 
afirmou que existem desafios, 
mas o Tribunal tem se esforçado 
para melhorar, na busca de parce-
rias com prefeituras e faculdades 
para agregar voluntariado, estu-
dantes e profissionais às equipes 
multidisciplinares. “O momento 
é importante para conscientizar a 
sociedade. Sabemos que há uma 
cobrança, mas o juiz não pode 
passar por cima da formalidade 
da lei, decidir sobre uma adoção e 
depois ser acusado de irresponsa-
bilidade”, ressaltou.

Anjos da Adoção
Foi lançado, também em 2017, o 
Anjos da Adoção para incentivar 
a entrega legal de crianças para 
adoção. O lançamento ocorreu 
durante o II Seminário da Infân-
cia e Juventude, que foi sediado 
no TJCE em maio, ao fim da 
Semana da Adoção.

A diretora do Departamento de 
Agentes de Proteção da Infância e 
da Juventude de Fortaleza, Adria-
na Meireles, explica que o projeto 
vem para evitar constrangimen-
tos à mulher que têm a finalidade 
de entregar o filho para adoção 
e garantir os direitos da criança. 
“O objetivo maior é acompanhar 
a gestante ou mãe que não vai 
ficar com a criança. Esse desejo é 
informado nos postos de saúde ou 
hospitais aos anjos, que comuni-
cam ao Judiciário.”

Crianças
acolhidas

Perspectiva de um 

futuro melhor
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Resultados

Incentivo à conciliação é 
objetivo alcançado 
pelo TJCE
Com a finalidade de dar mais celeridade e solução aos processos em tramita-
ção, o Tribunal promoveu mutirões de conciliação e de julgamentos em 2017

Durante o ano de 2017, o Tribunal de Justi-
ça do Ceará (TJCE) conseguiu alcançar 
resultados notáveis e importantes para a 

prestação de serviço mais célere e de qualidade no 
atendimento das demandas dos cidadãos, com a 
realização de ações e mutirões. Entre eles, está o 
alcance do primeiro lugar em conciliações conside-
rando todos os Tribunais estaduais do país.

Conforme o relatório “Justiça em 
Números”, divulgado em setembro 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), no Ceará, 25% dos proces-
sos foram solucionados por meio 
de acordo, em relação ao total de 
sentenças proferidas. Foram obtidos 
62.601 acordos entre as 250.682 deci-
sões emitidas em 2016, ano analisado 
pelo documento.

Semana Nacional 
da Conciliação

De 27 de novembro a 1º de 
dezembro de 2017, o Tribunal 
participou da Semana Nacional 
de Conciliação, realizada em 
todo o país pelo CNJ. Coordena-
das pelo Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solu-
ção de Conflitos (Nupemec), 
as unidades cearenses consegui-
ram acordos em 4.671 proces-
sos, representando 33,28% das 
14.033 audiências promovidas 
durante cinco dias.

Precatórios
O Tribunal de Justiça promove 
o pagamento de precatórios a 
credores do Estado, dos municí-
pios e do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). Em 2017, 
o valor quase dobrou em rela-
ção ao ano anterior. De acordo 
com a Assessoria de Precatórios 
do TJCE, foram liberados R$ 
96.068.182,80.

Foram beneficiados 781 credo-
res e outros 160 tiveram as 
quantias reservadas, equivalen-
tes a R$ 25,3 milhões. Os paga-
mentos obedeceram à ordem 
cronológica e prioridades cons-
titucionais, tanto no caso de 
precatórios como em Requisi-
ções de Pequeno Valor (RPVs).

Durante a Semana da Conciliação, 
o setor também realizou audiências, 
totalizando 135 acordos. Desses, 116 
credores chegaram a consenso com o 
Estado, índice de sucesso de 85,93%.

O juiz Rômulo Veras, auxi-
liar da Presidência do TJCE e 
responsável pela área, ressal-
ta que “foram expressivos 
tanto o volume de recursos 
envolvidos, quanto o núme-
ro de credores pagos. Todos 
os lados acabam ganhando, 
pois a entidade economiza, 
e aquela pessoa que necessi-
ta do dinheiro mais rápido, 
recebe por meio do acordo”.

Justiça pela Paz 
em Casa

No ano passado, ocorre-
ram três edições da Semana 
Nacional da Justiça Pela Paz 
em Casa, em março, agosto 
e novembro, com o objetivo 
de agilizar audiências e julga-
mentos de processos que 
envolvam violência ou grave 
ameaça contra a mulher. No 
Estado, foram movimenta-
das 5.168 ações, com 865 
audiências e 398 sentenças.

Foram expressivos tanto o 
volume de recursos envolvidos, 
quanto o número de credores 
pagos. Todos os lados acabam 
ganhando, pois a entidade 
economiza, e aquela pessoa 
que necessita do dinheiro 
mais rápido, recebe por meio 
do acordo”

Juiz Rômulo Veras
Auxiliar da Presidência do TJCE

R$ 96.000.0000

116
liberados

mais de
acordos
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Em relatório, o CNJ destaca que o Judiciário cearense 
e o amazonense proferiram maior número de sentenças 
e/ou concederam maior quantidade de medidas proteti-
vas, proporcionalmente aos casos em tramitação. Além 
disso, o TJCE alcançou o segundo lugar na realização 
de audiências de instrução e preliminares, levando em 
conta o número de processos em andamento no Estado.

Mutirões do Júri
O Judiciário também realizou mutirões de julgamentos. 
Com a finalidade de encerrar casos de crimes dolosos 
contra a vida (homicídio, infanticídio, incitação ao suicí-
dio e aborto), durante o ano, houve duas mobilizações 
voltadas à realização de júris: a II Semana Estadual do 
Júri, em junho, e o Mês Nacional do Júri, em novembro. 
Juntas totalizaram 517 julgamentos, com 583 réus. Na 
ação realizada em novembro, 128 comarcas participaram.

Alcance de metas
As ações contribuíram para o cumprimento de metas 
do Plano Estratégico 2015/2020. Em 2017, o Tribunal  
cumpriu 100% em metas estipuladas para o ano, em 
quesitos como aumento do diálogo com a sociedade, 
realização de audiências, capacitação profissional dos 
servidores, receita própria, novos casos eletrônicos e 
ações para ampliar o atendimento do cidadão.

Na construção do Plano 
2015/2020, foram propostas 
metas anuais com vistas a atin-
gir os objetivos estratégicos da 
instituição. A Seplag acompa-
nha o cumprimento dessas metas 
mensalmente junto aos setores 
responsáveis e, se necessário, 
ajuda na construção de plano de 
ações e providências para casos 
em que haja dificuldade no 
cumprimento de metas”

Sérgio Mendes
Secretário de 
Planejamento e Gestão

O acompanhamento das iniciativas é feito pela equipe 
da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do 
TJCE, que tem à frente Sérgio Mendes. Ele explica o 
trabalho desenvolvido para definição e acompanhamen-
to de metas. “Na construção do Plano 2015/2020, foram 
propostas metas anuais com vistas a atingir os objeti-
vos estratégicos da instituição. A Seplag acompanha o 
cumprimento dessas metas mensalmente junto aos seto-
res responsáveis e, se necessário, ajuda na construção de 
plano de ações e providências para casos em que haja 
dificuldade no cumprimento de metas.”

No ano passado, o Tribunal comemorou dez anos de 
planejamento estratégico do Judiciário estadual. A cons-
trução do documento (que atualmente serve para seis 
anos) é feita sempre de forma coletiva com a participa-
ção de magistrados e servidores que representam todos 
os segmentos da Justiça cearense. “O Plano Estratégi-
co possibilita que a instituição alinhe seus esforços e 
recursos na busca por alcançar seus objetivos perante 
a melhoria da prestação jurisdicional. Em dez anos de 
prática de planejamento estratégico, os resultados são 
visíveis. Os exemplos expostos nesta matéria servem de 
amostra deste sucesso”, afirma o secretário.

100% 
de metas

alcançadas

Preparação e 
planejamento para 
os desafios de 2018

Telejustiça
(85) 3216.6000
Informações sobre o Judiciário 

cearense de forma prática e eficiente
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Mais números

Sejud

Auditoria

Calculadora eletrônica auxilia na 
atualização de valores

Unidade elabora plano de longo prazo e 
contabiliza 145 ações

A Secretaria Judiciária (Sejud) do Tribunal de Justiça do Ceará desen-
volveu, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação, 
calculadora eletrônica para cálculos judiciais. Em março de 2017, a 

ferramenta foi disponibilizada para advogados e pessoas com processos em 
tramitação. Também auxilia magistrados e servidores na atualização dos valo-
res referentes às condenações.

O sistema permite obter quantias das parcelas relacionadas a débitos judiciais, 
que podem ser lançados individualmente ou em lote; valores já homologados, 
como precatórios; custas e honorários; entre outros.

A Sejud, que tem à frente Walter Lima Filho, também é responsável por 
outras atividades do Tribunal. São exemplos o protocolo de petições (iniciais 
e intermediárias), distribuição de processos no âmbito do 2º Grau e expedi-
ção de certidões.

A Auditoria Administrativa de Controle Interno do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) elaborou, em 2017, o segundo Plano de Auditoria 
de Longo Prazo, que deve ser seguido nos próximos quatro anos 

(2018/2021). A medida atende a resolução do Conselho Nacional de Justiça 
que dispõe sobre a estruturação da área.

Também realizou o VII Seminário Anual de Auditoria, que ocorreu nos dias 18 
e 19 de dezembro, com o objetivo de disseminar conhecimentos e trocar expe-
riências entre integrantes de órgãos de controle interno e externo. Além disso, 
desenvolveu ação estratégica para enquadramento no novo sistema de prestação 
de contas anual do Tribunal de Contas do Estado, denominado “Ágora”.

Em junho, sistema do TJCE foi tema de palestra no III Fórum de Boas Práti-
cas de Auditoria e Controle Interno do Poder Judiciário, em Recife. Reco-
mendações e determinações também são atividades realizadas pelo setor, 
que tem como auditor-chefe Leonel Oliveira.

44.654
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Consultoria

Sefin

Mais de 1.300 procedimentos 
analisados em 2017

Eficiência e responsabilidade 
na gestão financeira

Arrecadação Própria

FERMOJU
ÓRGÃO

Previsto (R$) 

R$ 129.952.594,00
Realizado (R$) 

R$ 139.042.832,56
Incremento (R$) 

R$ 9.090.238,56

A Consultoria Jurídica do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) regis-
trou, em 2017, a atuação em 1.374 demandas. Foram 851 contratos e 
convênios, além de 523 atos administrativos que envolvem de pedi-

dos de licença a aposentadorias de magistrados e servidores.

Do total, 900 ações saíram da Consultoria com parecer. Os demais foram 
repassados a outros setores do TJCE com pedidos de informações e, em 
alguns casos, encerrados por essas unidades.

A celeridade na resolução das demandas permitiram à Consultoria, que tem 
à frente Francisco Rolim Júnior, alcançar 100% da meta de agilidade na fila 
de trabalho da Gratificação por Alcance de Metas.

Segundo a Secretaria de Finanças (Sefin) do Tribunal de Justiça do Ceará, 
que tem como titular Joaquim Neto Cisne, a arrecadação de recursos 
próprios por meio do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do 

Poder Judiciário (Fermoju), em 2017, teve aumento de R$ 9 milhões, o que 
permitirá a realização de investimentos.

Para 2018, serão mantidas as atividades que buscam a melhoria da gestão 
financeira, como as inspeções das unidades extrajudiciais (cartórios), em 
parceria com a Corregedoria-Geral de Justiça e fóruns.

Principais itens da receita:   
 
Custas Judiciais
Emolumentos extrajudiciais 
Receitas patrimoniais

100%
da meta alcançada
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A iniciativa possibilitou julgar 636 processos em 2017. O segundo ciclo, 
iniciado em setembro, será encerrado em 2018

Programa dá prioridade 
a julgamento de réus 
multidenunciados

Masp

O Movimento de Apoio ao Sistema Prisional de 
Réus Multidenunciados (Masp), iniciado em 
março de 2017, tem conseguido dar maior cele-

ridade aos casos de réus que respondem a várias ações 
penais. Durante o primeiro ciclo (23 de março a 18 de 
agosto do ano passado) ocorreram 636 julgamentos. 
Desse total, 477 foram feitos pelas 16 Varas Criminais, 
cinco do Júri e três de Delitos de Tráfico de Drogas de 
Fortaleza, além de 159 pelas 1ª, 2ª e 3ª Câmaras Crimi-
nais do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

O supervisor do programa, desembargador Raimundo 
Nonato Silva Santos, avalia que o resultado alcançado 
foi extremamente positivo, considerando ainda que, 
mesmo os processos que não foram julgados durante 
esse período, receberam algum impulso, tendo o trâmi-
te acelerado e avançado nas fases processuais.

A coordenadora das Varas da Área Criminal da Capi-
tal, juíza Jacinta Inamar Franco Mota, também desta-
ca o sucesso do projeto, ressaltando que o trabalho é 
conduzido pelos próprios magistrados das unidades, 
sem prejuízo das demais funções. “O julgamento dos 
réus multidenunciados se torna uma prioridade e os 
juízes passam a trabalhar focados nesses processos, o 
que tem trazido resultados muito efetivos.”

Para auxiliar o trabalho dos magistrados, todos os 
autos incluídos no Masp foram identificados com tarja 
e o acompanhamento dos resultados de cada unida-
de é realizado constantemente. Para ser considerado 
multidenunciado, o réu deve responder a seis ou mais 
processos, na 1ª Instância (Varas), ou possuir três ou 
mais recursos pendentes de julgamento, na 2ª Instân-

Os réus multidenuncia-
dos, em geral, são os mais 
perigosos, tendo em vista 
que o cometimento de 
crimes para eles se tornou 
prática costumeira”

Des. Raimundo Nonato
Supervisor do Masp

Masp é
enfoque
no acusado

Redução da
reincidência

Sociedade
beneficiada

Prioridade nos réus

multidenunciados
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cia (Tribunal). Além disso, deve 
se encontrar preso por algum dos 
casos a que responde.

O desembargador Raimundo 
Nonato explica que o diferencial 
do Masp é dar enfoque ao acusado 
e não na data ou no tipo de deli-
to. Dessa forma, além de manter a 
prioridade de julgamento de réus 
presos, estabelece critérios justos 
e concretos para a ordenação da 
análise das ações. “Os réus multi-
denunciados, em geral, são os mais 
perigosos, tendo em vista que o 
cometimento de crimes para eles se 
tornou prática costumeira.”

A juíza Jacinta Inamar afirma que 
a iniciativa, além de beneficiar a 
sociedade, favorece à gestão do 
sistema prisional. “Quando o réu 
tem todos os seus processos julga-
dos, a situação dele já fica definida 
e o Executivo já sabe quanto tempo 
vai ficar com aquele preso. Assim, 
pode pensar o que fazer com ele, 
elaborar uma política de cumpri-
mento da pena”, explica.

Além disso, amplia as chances de 
recuperação, evitando que a pessoa 
precise sair e retornar diversas 
vezes para o cárcere, reduzindo, 
assim, a possibilidade de reinci-
dência. “O que acontecia era que, 
muitas vezes, o réu era preso por 
um processo e, quando já tinha 
sido posto em liberdade e estava 
com a vida reestruturada, tinha que 
retornar ao sistema, por conta de 
outra ação. E, nessas idas e vindas, 
acabava cometendo novos crimes. 
O Masp evita que isso aconteça”, 
afirma a magistrada.

Quando o réu tem todos os 
seus processos julgados, a 
situação dele já fica defi-
nida e o Executivo já sabe 
quanto tempo vai ficar 
com aquele preso. Assim, 
pode pensar o que fazer 
com ele, elaborar uma 
política de cumprimento 
da pena”

Juíza Jacinta Inamar 
Coordenadora das Varas da 
Área Criminal de Fortaleza

destaques
Unidades que mais julgaram (1ª Fase)

Percentual de julgamentos em relação ao total

Varas Criminais

Varas do Júri Varas Criminais

3ª 

2ª 2ª 

4ª 

5ª 11ª 13ª 

11ª 13ª 15ª 

Segundo ciclo
Devido ao êxito alcançado no primeiro ciclo e à necessidade de dar pros-
seguimento e aprimorar ainda mais os trabalhos, o projeto foi prorrogado 
e entrou em nova etapa. A segunda fase do Masp começou em 20 de 
setembro de 2017 e contará, ao todo, com 150 dias de mobilização (exce-
tuado o período do recesso forense). 

Dessa vez, segue duas linhas de atuação: uma referente aos processos 
julgados no primeiro ciclo e que estão pendentes de expedientes; e a 
outra relativa aos casos que devem ser analisados. “O programa não se 
limita ao julgamento, os ciclos têm se preocupado também com o pós-
-sentença, ou seja, com a produção dos expedientes, com a remessa ao 
Tribunal, cumprindo todas as etapas, em busca da eficiência”, assegura 
a magistrada.

O Movimento foi instituído pela Resolução nº 2/2017, do Órgão Espe-
cial do TJCE, publicada no dia 16 de março. Já as regras para o segundo 
ciclo foram definidas na Portaria nº 1572/2017, da Presidência do TJCE, 
publicada no dia 19 de setembro.

A partir das reuniões periódi-
cas do Comitê de Gover-
nança, o programa “Tempo 

de Justiça” obteve avanços para o 
aperfeiçoamento da função a que 
se propõe: o monitoramento eletrô-
nico dos homicídios, com autoria 
esclarecida, cometidos em Fortaleza 
desde janeiro de 2017. A meta é que 
os casos sejam finalizados no prazo 
médio de até um ano, dando respos-
ta rápida à sociedade. Em 2017, 
seis ações penais referentes a crimes 
ocorridos em janeiro já foram leva-
das a julgamento, e outras quatro 
aguardam a realização de júri no 
início de 2018.

Celeridade

“Tempo de Justiça” inova para 
dar resposta mais rápida 
à sociedade
Sistema acompanha casos de homicídios cometidos em Fortaleza. O monito-
ramento é feito em todas as etapas: do inquérito ao julgamento
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É resultado da parceria entre Vice-
-Governadoria, Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE), Ministério Públi-
co, Defensoria Pública e Secreta-
ria da Segurança Pública e Defesa 
Social (SSPDS). Além de integrar 
as instituições, a ferramenta permite 
saber o tempo em que o caso ficou 
em cada órgão durante a tramitação 
do inquérito e da ação penal.

Segundo a desembargadora Adeli-
neide Viana, que está à frente do 
programa no âmbito do TJCE, “a 
partir das reuniões do Comitê de 
Governança, são traçadas ações e 
dados encaminhamentos, e cada insti-
tuição se compromete a dar agilidade 
aos processos cujos prazos estão fora 
da meta pactuada”. Ainda de acordo 
com a magistrada, os encontros peri-

A partir das reuniões do 
Comitê de Governança, 
são traçadas ações e 
dados encaminhamen-
tos, e cada instituição 
se compromete a dar 
agilidade aos processos 
cujos prazos estão fora 
da meta pactuada”

Desa. Adelineide Viana 
Representante do TJCE no 
Tempo de Justiça

Também ocorreu a integração de 
dados do sistema de informações 
civis da SSPDS para facilitar a loca-
lização de pessoas que precisam ser 
intimadas. Outra funcionalidade 
incorporada foi o painel de medição 
de desempenho, que mostra grafica-
mente o cumprimento das metas e 
as etapas do processo em cada uma 
das instituições.

No Judiciário, por exemplo, é possí-
vel filtrar em que fase o processo 
está, até o julgamento pelo Tribunal 
do Júri. Mostra ainda o desempenho 
comparativo por Vara do Júri e de 
Custódia.

Além disso, teve a finalização do apli-
cativo do sistema para dispositivos 
móveis (tablets e smartphones). No 
início de novembro, a primeira versão 
foi disponibilizada para os integrantes 
do Comitê e para os magistrados, 
promotores e defensores que atuam 
nas Varas do Júri, assim como aos 
delegados, o que possibilita o recebi-
mento de alertas sobre o andamento 
das fases.

Estratégias
para agilidade

Processos
mais céleres

ódicos buscam promover soluções 
para os principais obstáculos ao pros-
seguimento das ações.

“Com isso, espera-se um contro-
le mais pragmático e dinâmico do 
trâmite processual, resultando em 
um processo penal mais célere e 
adequado, com o respeito ao devido 
processo legal e à duração razoável 
do processo”, destaca.

Inovações
Entre as soluções e ajustes desen-
volvidos, em 14 de agosto de 
2017, houve a apresentação da 

nova versão do sistema. Um 
dos aperfeiçoamentos incluiu 
a integração da ferramenta 
à base de dados do Sistema 
de Informação Penitenciá-

rio (Sispen), da Secretaria da 
Justiça e Cidadania do Estado 

(Sejus). Com o Sispen, é possível 
saber em que unidade prisional se 
encontra o réu e como está a situa-
ção processual dele.

O Comitê de Governança do 
“Tempo de Justiça” é integrado por 
representantes do TJCE, do Gover-
no do Estado, da SSPDS, do Minis-
tério Público e Defensoria Pública. 
A ação faz parte do “Ceará Pacífi-
co”, que consiste em conjunto de 
medidas para reduzir os índices de 
criminalidade no Estado e dissemi-
nar a cultura de paz na sociedade.

Descongestionamento

Equipe de juízes profere mais 
de 9 mil sentenças no Interior
Grupo de magistrados também realizou mais de 
duas mil audiências em 21 comarcas

O Núcleo Permanente de 
Juízes Criminais e Grupo 
de Descongestionamento 

do Interior com Competência Cível 
e Criminal atuou em 21 comarcas 
durante o ano de 2017. Nas visitas, 
foram proferidas 9.776 sentenças e 
realizadas 2.099 audiências.

As atividades são desenvolvidas por 
sete juízes e oito servidores, sob a 
gestão e supervisão do desembarga-
dor Inacio de Alencar Cortez Neto, do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). 
O grupo permanece, em média, cinco 
dias em cada unidade.

Segundo o supervisor, a escolha 
das comarcas se dá tanto a partir 
de pedido do próprio magistra-
do titular, como também quando 
se verifica a existência de grande 
acervo processual. O desembar-
gador explica que são, em média, 
mais de 900 sentenças por mês. 
“Os resultados mostram que o 
trabalho está contribuindo 
efetivamente para reduzir 
o congestionamento nas 
unidades visitadas.”

Atuaram durante o ano passado os 
juízes Cláudio Augusto Marques 
de Sales, Edison Ponte Bandeira 
de Melo, Francisco Marcello Alves 
Nobre,  José Arnaldo dos Santos 
Soares, Rommel Moreira Conrado, 
Saulo Belfort Simões e Tácio Gurgel 
Barreto, além de oito servidores. Já 
estão previstas, para 2018, visitas a 
Juazeiro do Norte, Boa Viagem, Ipu 
e São Benedito.

Presos provisórios
Na Capital, os esforços estão volta-
dos também para o julgamento 
de processos criminais relativos a 
presos provisórios. Por meio da 
Portaria nº 54, publicada no dia 
20 de janeiro de 2017, foi criado 
o Núcleo Permanente de Juízes da 
Área Criminal de Fortaleza.

Foram designados para integrar a 
equipe os magistrados Lia Sammia 
de Sousa Moreira, Elisabeth Santos 

Vale Rodrigues, Rommel 
Moreira Conrado, Edson 

Feitosa dos Santos Filho, 
Luciano Nunes Maia 
e Christianne Braga 
Magalhães Cabral. A 

supervisão dos traba-
lhos é feita pelo desem-

bargador José Tarcílio 
Souza da Silva.

Os resultados mostram 
que o trabalho está 
contribuindo efetiva-
mente para reduzir o 
congestionamento nas 
unidades visitadas”

Des. Inacio Cortez
Supervisor do Grupo
que atua no interior
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Infraestrutura

Reformas e construções 
de fóruns garantem melhor 
prestação jurisdicional
TJCE investiu também em adaptações de prédios para oferecer mais segu-
rança e conforto aos usuários

Estruturas de prédios do Judiciário cearen-
se passaram por modificações durante 
o ano de 2017, garantindo avanços na 

ambientação para uma melhor prestação juris-
dicional. Reformas, construções de fóruns, 
investimentos em segurança e adaptações de 
residências oficiais de magistrados estão entre as 
principais mudanças.

Foram finalizadas obras nas Comarcas de 
Aracoiaba, Santa Quitéria, Itaitinga e Indepen-
dência, com investimentos de R$ 518,5 mil, R$ 
245 mil, R$ 223,8 mil e R$ 99 mil, respectiva-
mente. As intervenções incluem ampliações e 
adaptações, com objetivo de reforçar a segurança.

Os reparos na fachada da Escola Superior da 
Magistratura do Ceará (Esmec) tiveram conclu-
são, com orçamento de R$ 49.543,00. Em abril, 
o Fórum de Aracati passou por reparos. A inter-
venção consistiu na elevação do muro e em 
instalação de cerca de proteção, orçados em R$ 
33,7 mil. 

Transferência
Os Fóruns de Independência e 
Santa Quitéria, que estavam em 
imóveis conjugados a agências 
bancárias, passaram a funcionar 
em residências oficiais de magis-
trados, após adaptações. A mudan-
ça atendeu a pedido do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que 
solicitou ao Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) a retirada das unida-
des dos locais onde também ficam 
estabelecimentos bancários, por 
questões de segurança. A medida 
faz parte do Plano Estratégico do 
Judiciário cearense. 

Construção de fóruns
As Comarcas de Itapajé e Russas 
ganharão novos fóruns. As obras 
de construção dos prédios já foram 
iniciadas, em dezembro de 2017 e 
janeiro de 2018, respectivamente. 
As duas unidades também estão, 
até o momento, localizadas em 
edifícios junto a bancos. O investi-
mento total é estimado em R$ 9,5 
milhões. Já o Fórum de Iracema 
será transferido para imóvel cedido 
pelo Governo estadual, localizado 
no Centro daquela cidade. A obra, 
que já está com índice de 95% de 
conclusão, tem orçamento previsto 
em R$ 682 mil.

Ao avaliar os resultados alcançados, 
o secretário de Administração e Infra-
estrutura do TJCE, Moisés Costa, 
destacou que “2017 foi um ano desa-
fiador e bem proveitoso. O desembar-
gador Gladyson veio cheio de boas 
ideias, com a intenção de implementar 
várias ações, e isso nos motivou e fez 
com que acelerássemos o nosso ritmo. 
Mesmo sem ter muitos recursos de 
imediato, fomos elaborando projetos 
para serem executados na medida em 
que os recursos iam sendo liberados. 
Buscamos parcerias e demos celerida-
de a muita coisa, não só nas áreas de 
engenharia, mas nas outras de compe-
tência da Secretaria, como a de Patri-
mônio, Manutenção e Logística”.

Projetos e 
estudos iniciados

Ao longo do ano, a Secretaria de 
Administração e Infraestrutura 
(Seadi) elaborou estudos e projetos 
que atendem às necessidades das 
unidades judiciárias, cumprindo o 
Plano Estratégico. Entre elas, está a 
segurança, com instalação de gradil 
no entorno dos estacionamentos 
do TJCE e da Corregedoria-geral 
da Justiça, bem como recuperação 
e substituição de grades e portões 
no Fórum das Turmas Recursais 
Professor Dolor Barreira.

Foram feitos ainda projetos para 
modernizações no sistema de clima-
tização do Tribunal; dos equipamen-
tos de áudio e vídeo do auditório 
da Esmec; e da frota de veículos do 
TJCE, que visa substituir 44 automó-
veis próprios por 34 veículos locados, 
para atender às rotinas das Seções de 
Transportes do TJCE e do Fórum 
Clóvis Beviláqua, bem como para os 
juízes auxiliares da Presidência, Vice-

-Presidência e Corregedoria.

Um dos objetivos da 
atual gestão, que tem à 
frente o desembarga-
dor Gladyson Pontes, 
é a utilização de painéis 

solares em prédios da 
Justiça estadual. De acor-

do com Moisés Costa, o 
Tribunal “está seguindo a tendência 
de atenção ao meio ambiente, com 
tecnologia bastante eficiente e eficaz 
e que vai trazer excelentes resultados 
em relação à economia de energia. 
É uma tecnologia que traz retorno 
significativo, sem falar nos benefícios 
para o meio ambiente”.

Investimentos
em Infraestrutura

Mais
segurança 
e conforto

Energia 
sustentável no
setor público

Painéis
Solares

2017 foi um ano desafia-
dor e bem proveitoso. O 
desembargador Glady-
son veio cheio de boas 
ideias, com a intenção 
de implementar várias 
ações, e isso nos motivou 
e fez com que acelerásse-
mos o nosso ritmo”

Moisés Costa
Secretário de Administra-
ção e Infraestrutura
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Convênios

Parcerias aproximam 
sociedade do Judiciário
Assinaturas de acordos geram novos empregos, ressocialização e levam a 
Justiça para mais próximo do cidadão

A Justiça estadual tem buscado, além do 
julgamento de processos, alternativas para 
promover o bem social. Com esse objetivo, o 

presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), 
desembargador Gladyson Pontes assinou, em 2017, 
termos de cooperação técnica e de adesão com outros 
entes públicos e firmou convênios com faculdades 
particulares. Entre as medidas, estão acordos para 
realizar contratações de vítimas de violência domés-
tica, além de atendimento aos autores desse tipo de 
violência.

Estamos praticando ato em que a 
sociedade será a maior beneficia-
da. Pois se utiliza da ambiência da 
universidade para executar a ativi-
dade-fim do Judiciário, de modo mais 
eficiente e próximo da população”

Des. Gladyson Pontes
Presidente do TJCE

Em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza, houve o termo 
de cooperação técnica para programa de erradicação da violência 
doméstica e familiar contra a mulher. O legislativo fica responsável por 
destinar postos de trabalho para vítimas que já possuam ou possuíram 
processo no Juizado da Mulher de Fortaleza. A assinatura ocorreu em 
março. Na ocasião, o desembargador Gladyson Pontes afirmou que 
a iniciativa busca dar à mulher independência financeira do agressor.

O homem autor de violência doméstica também foi contemplado, com 
a renovação do termo de cooperação entre Judiciário, Secretaria de 
Justiça e Cidadania, Ministério Público e Defensoria Pública estaduais. 
Prevê o desenvolvimento de ações educativas por meio de grupos de 
reflexão e oficinas socioeducativas que tratam de questões de gêne-
ro, sexualidade, saúde, uso de álcool e drogas, entre outros temas. As 
medidas são voltadas para homens que estão respondendo a processo 
judicial e se encontram em liberdade provisória, como também aos 
que estão recolhidos em unidade prisional.

Na área de penas alternativas, o Tribunal de Justiça renovou parceria 
com os Municípios de Caucaia e de Maracanaú. O acordo, assinado 
em março, tem como foco a manutenção da Central de Acompanha-
mento e Núcleo de Monitoramento das Penas Restritivas de Direito 
nas duas cidades, garantindo a fiscalização do cumprimento de penas 
alternativas à prisão. Os apenados por crimes considerados leves, 
sem uso de violência, e que apresentam bons antecedentes, são réus 
primários, têm endereço fixo e profissão definida, são recebidos pelas 
unidades e podem ter as prisões substituídas por medidas alternativas, 
contribuindo para a ressocialização.

Juizados Especiais
Ocorreram ainda convênios com facul-
dades particulares para a instalação de 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
nas dependências das instituições de 
ensino. Em Sobral, a Faculdade Lucia-
no Feijão cedeu área de, aproximada-
mente, 147 metros quadrados para o 
anexo, inaugurado em agosto de 2017, 
do Juizado daquela Comarca.

Já em Fortaleza, o acordo envol-
veu a Faculdade Metropolitana da 
Grande Fortaleza (Fametro) para o 
funcionamento do 13º Juizado no 
estabelecimento educacional, loca-
lizado no bairro Jacarecanga. Está 
previsto para começar a funcionar 
fevereiro de 2018.

“Estamos praticando ato em que a 
sociedade será a maior beneficia-
da. Pois se utiliza da ambiência da 
universidade para executar a ativi-
dade-fim do Judiciário, de modo 
mais eficiente e próximo da popu-
lação”, afirma o desembargador 
Gladyson Pontes.

Parcerias
produtivas

Mobilização pelo 
bem-estar social
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Atendimento

Ouvidoria do Judiciário 
recebe 7.108 manifestações
Também realizou três audiências públicas no Interior do Ceará para 
receber demandas da sociedade

A Ouvidoria do Judiciário do Ceará contabi-
lizou 7.108 demandas em 2017. Promoveu 
ainda três audiências públicas, reunindo 265 

participantes nas Comarcas de Juazeiro do Norte, 
Quixadá e Sobral, em busca de aproximar o cidadão 
da Justiça e, com isso, acatar as sugestões e contri-
buir com o aprimoramento dos serviços.

Entre as manifestações, 2.900 foram reclamações, 
representando 40,79%; 1.555 pedidos de informações 
(21,87%); 251 agradecimentos; 79 denúncias; 18 suges-
tões; nove elogios; e duas críticas. As outras demandas, 
sem especificações definidas, somaram 2.294, represen-
tando 32,27%. A maior parte foi recebida por e-mail 
e telefone, o que significa 94,45%. Mensalmente, o 
Órgão recebe média de 592,33 manifestações.

Atualmente sob o comando da desembargadora 
Maria Iraneide Moura Silva, do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE), a Ouvidoria foi instituída em agos-
to de 2004. Também é responsável pela gestão do 
“Índice de Satisfação do Jurisdicionado” e do “Índice 
de Aproximação do Judiciário com a Sociedade”.

A Ouvidoria representa os olhos 
e ouvidos da sociedade, prestan-
do relevantes serviços no sentido 
de dirimir ou esclarecer os mais 
variados questionamentos levan-
tados pelos usuários do Judiciário, 
garantindo transparência e visibi-
lidade às ações, bem como busca 
estreitar os laços entre a sociedade 
e o Tribunal de Justiça”

Desa. Iraneide Moura
Ouvidora

ComarcasDatas Zonas 
Judiciárias

Total de participantes

Juazeiro 
do Norte

Quixadá

Sobral

130

37

98
265

28/03/2017 1ª

3ª

7ª e 4ª

20/06/2017

30/08/2017

Participantes

Para a magistrada, a unidade se constitui nos “olhos 
e ouvidos da sociedade, prestando relevantes serviços 
no sentido de dirimir ou esclarecer os mais variados 
questionamentos levantados pelos usuários do Judici-
ário, garantindo transparência e visibilidade às ações, 
bem como busca estreitar os laços entre a sociedade e 
o Tribunal de Justiça”.

A Ouvidoria não atua com poder correicional, não inter-
fere e nem substitui as atribuições da Corregedoria-Geral 
da Justiça, “mas tem se tornado importante canal de 
comunicação entre o cidadão e o Judiciário, representan-
do espaço de efetiva construção da cidadania, ambiente 
de diálogo direto e personalizado com os demandantes”.

Ambiente
de diálogo

1.555

2.900
251

2.294

79 18
pedidos de informações

reclamações

agradecimentos

demandas diversas

denúncias
sugestões

O supervisor operacional Guilherme Tosolini Caleff 
destaca que as ações “têm base fundamental na 
interlocução com a sociedade, visando precipuamente 
a satisfação do cidadão e o desenvolvimento e 
constante evolução das atividades do Judiciário”.

Participação
da sociedade

Aprimoramento
dos serviços
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Conciliação

Mutirões, cursos e extensões 
do Centro Judiciário são 
destaque do Nupemec
O Núcleo incentivou acordos entre as partes durante o ano, além de investir 
na resolução de demandas pré-processuais

Ao longo de 2017, o Núcleo Permanente de Méto-
dos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupe-
mec) do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 

realizou ações que contribuíram para reduzir o número 
de processos e para promover a pacificação social, por 
meio de mecanismos que incentivam a conciliação entre 
as partes. Durante o período, foram publicados oito editais 
para cursos de Formação de Conciliadores e Mediadores, 
sendo 17 turmas divididas entre as Comarcas de Fortale-
za e Região Metropolitana; Sobral; Quixadá; e Juazeiro 
do Norte. Ao todo, 859 pessoas se inscreveram no Esta-
do, das quais 454 são da Capital.

A desembargadora Tereze Neumann 
Duarte Chaves, supervisora do 
Nupemec, ressaltou a importância de 
formar novos conciliadores. “A polí-
tica pública do Poder Judiciário que 
considero mais promissora, voltada 
para a diminuição dos processos, é 
a da mediação e da conciliação, por 
estimular as pessoas a resolverem os 
próprios problemas de forma mais 
rápida. E isso é essencial. Estamos 
capacitando e aprimorando profis-
sionais para atuar na área e assim 
consolidar cada vez mais essa prática 
no Judiciário cearense.”

O Núcleo, que é coordenado pelo 
juiz Sérgio Luiz Arruda Parente, 
realizou esforços de conciliação e 
pautas concentradas, como o I Muti-
rão dos Juizados Especiais, realizado 
de 31 de maio a 2 de junho de 2017, 
no Fórum das Turmas Recursais. A 
iniciativa promoveu 153 audiências 
e chegou a 101 acordos homolo-
gados em três dias, representando 
êxito de 66%.

Cejusc
Extensões do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc) de Fortaleza, que é coorde-
nado pela juíza Jovina d’Avila, foram 
instaladas na Defensoria Pública do 
Estado, no Centro Universitário 
Farias Brito (FBUni) e na Universi-
dade de Fortaleza (Unifor). Agora, 
essas unidades recebem demandas 
pré-processuais (não judicializadas) e, 
após audiência de mediação e conci-
liação, são encaminhadas ao Fórum 
Clóvis Beviláqua para homologação. 

O Centro Universitário Estácio e 
as Faculdades Integrada da Grande 
Fortaleza (FGF), CDL e Metropoli-
tana (Fametro), interessadas em rece-
ber extensões do Cejusc, receberam 
visita de representantes do Nupemec.

Esse ano foi um período de uma expe-
riência muito rica e produtiva. Serviu 
para nos apropriarmos das situações, dos 
projetos e das ideias, que vão continuar 
refletindo em 2018 para que a socieda-
de seja sempre a mais beneficiada com o 
nosso trabalho”

Desa. Tereze Neumann 
Supervisora do Nupemec

Também houve aprimoramentos no Sistema de Mediação (Sime). A ferramenta, 
que trabalha os dados pré-processuais dos Cejuscs que não dispõem do Sistema 
de Automação da Justiça (SAJ), passou a contar com o “Formulário Eletrônico” 
para coleta de informações e estatísticas.

Conciliação Fiscal
Destaque ainda para os Mutirões de Conciliação Fiscal, realizados por meio 
de parcerias com o Governo do Ceará e com os Municípios de Fortaleza e 
Maracanaú. Uma das forças-tarefas que ocorreram no Fórum Clóvis Bevi-
láqua, em novembro de 2017, obteve 86 acordos nas 97 audiências realiza-
das, representando 88% de êxito. A mobilização, realizada em parceria com a 
Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria de Finanças da Capital, teve 
como objetivo prevenir litígios e racionalizar a cobrança de créditos tributários 
devidos ao Município. De acordo com o Cejusc, o valor total negociado foi de 
R$ 794.022,89.
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 Novas instalações
A sede do Nupemec, que funciona 
no TJCE, passou por reforma e rece-
beu novas instalações. A estrutura foi 
ampliada para atendimento e conta 
agora com novas salas para media-
ção e conciliação, brinquedoteca e 
uma pequena biblioteca. A inaugura-
ção ocorreu no dia 17 de novembro 
de 2017.
 

“Quero Conciliar”
A ferramenta “Quero Conciliar” 
foi aperfeiçoada pela Secretaria de 
Tecnologia e Informação (Setin) do 
Tribunal. Com as modificações, de 
acordo com diretora do Nupemec, 
Mariana Viana Mont’Alverne, 
o setor passou a acompanhar os 
trabalhos das unidades mensal-
mente. “Podemos analisar se as 
audiências estão sendo agenda-
das e realizadas, se as partes estão 
comparecendo e acompanhar a 
efetividade do sistema.”

Mutirão de 
Conciliação Fiscal

Conciliação
com tecnologia

Mais de

negociados

86
Mais resultados

R$ 794.000

97

acordos

audiências

Juizado Móvel
de Fortaleza

(85) 98778.2161
(2162) (2163) (2164)

Serviço funciona durante 24 horas por 
dia para atender casos de acidentes de 

trânsito sem vítimas fatais

Ao falar sobre os resultados 
alcançados em 2017, a desem-
bargadora Tereze Neumann 
ressalta que “foi período de uma 
experiência muito rica e produti-
va. Estou muito satisfeita. Serviu 
para nos apropriarmos das situ-
ações, dos projetos e das ideias, 
que vão continuar refletindo em 
2018 para que a sociedade seja 
sempre a mais beneficiada com o 
nosso trabalho”.
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O Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) realizou em 2017 ações 
com o objetivo de fortalecer a 

relação com os servidores. De agosto a 
novembro, foram implantadas as progres-
sões e promoções, por antiguidade e 
merecimento, referentes aos interstícios 
2014/2015 e 2015/2016, beneficiando 
1.475 profissionais. Também foi realiza-
do concurso de remoção para os Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania, com 18 vagas preenchidas.

Diálogo

Administração do Tribunal de 
Justiça fortalece relação com 
servidores
Entre as iniciativas desenvolvidas em 2017 estão a comissão de diálogo, 
implantação de ascensões atrasadas e a normatização de licenciamentos e 
cessão de profissionais

Já a Comissão de Diálogo Permanente 
com as entidades sindicais promoveu 
reuniões periódicas com represen-
tantes dos Sindicatos dos Servidores 
do Judiciário do Ceará (SindJustiça) 
e dos Oficiais de Justiça do Estado 
(Sindojus), permitindo a construção 
de soluções compartilhadas. Entre 
os resultados obtidos, estão o paga-
mento da isonomia (4ª parcela) e da 
equiparação do auxílio-alimentação 
de magistrados e servidores.

Em novembro, o Pleno do TJCE 
aprovou projeto de lei que disciplina 
a jornada de trabalho de sete horas 
diárias ininterruptas. O presidente 
da Corte, desembargador Gladyson 
Pontes, destacou que a iniciativa 
faz parte da política de valorização. 
“Essa foi uma questão acordada 
entre o Tribunal e o Sindicato para 
a resolução de um problema que há 
muito era desejado pelos servidores. 
Procuramos uma solução que fosse 
mais adequada também aos interes-
ses do Tribunal”, reforça.

Visando propiciar aos nomeados a integra-
ção inicial no ambiente de trabalho, a capa-
citação sobre o funcionamento do Judiciário 
cearense e os princípios que regem a admi-
nistração pública, foi instituído o Programa 
de Desenvolvimento de Gestores da Área 
Judiciária, com a oferta do Curso de Desen-
volvimento para Assessores, Assistentes e 
Supervisores da Área Judiciária”

Ângela Araújo
Secretária de Gestão de Pessoas

Nomeação e 
recadastramento

Ainda no ano, em decorrência 
do surgimento de vagas rema-
nescentes do concurso de 2014 
(por desistências e exonera-
ções) houve a nomeação de 31 
novos profissionais concursa-
dos, sendo 16 técnicos judiciá-
rios, além de 12 analistas judi-
ciários e três administrativos.

O TJCE também iniciou, em 
outubro, o recadastramento 
obrigatório de magistrados e 
servidores (ativos e aposen-
tados). A medida possibilitou 
atualizar os dados de, apro-
ximadamente, 865 inativos e 
3.597 pessoas em atuação.

1.475
progressões e promoções
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Acredito muito que a humanidade 
possa ter melhores dias se colocar 
em prática a ética. Muitas vezes é 
isolada e intimista, mas o resultado 
é satisfatório”

Des. Gladyson Pontes 
Presidente do TJCE

Regulamentação
Em julho, o presidente do TJCE realizou o lançamento do 
Código de Ética, que estabelece princípios e valores funda-
mentais a serem observados no exercício do cargo ou da 
função. O documento também dispõe sobre a Comissão 
Permanente de Ética e Disciplina, encarregada de apurar 
irregularidades ou desvios de conduta. “Acredito muito que 
a humanidade possa ter melhores dias se colocar em prática 
a ética. Muitas vezes é isolada e intimista, mas o resultado é 
satisfatório”, disse o magistrado durante a solenidade.

O TJCE também alterou a normatização referente ao estágio 
de universitários. Entre as modificações, estão a alteração do 
processo seletivo, com a inclusão de duas questões disserta-
tivas sobre o tema relacionado ao curso do candidato, e dos 
requisitos mínimos (aumento da média geral).

O Tribunal regulamentou ainda resoluções que estabeleceram 
critérios e parâmetros técnicos sobre a solicitação, concessão e 
usufruto de férias por servidores, utilizando sistema informati-
zado; e a normatização das cessões de servidores para outros 
órgãos. A licença para capacitação de magistrados e servidores 
também ganhou novas regras.

Outra normatização aprovada pela Corte de Justiça foi a avalia-
ção e gestão do desempenho por competências, que permitiu o 
desenvolvimento, em parceria com a Secretaria de Tecnologia 
da Informação, de sistema de avaliação de servidores (em está-
gio probatório e efetivos).

Capacitação
A secretária de Gestão de Pessoas do TJCE, 
Ângela Márcia Araújo, destaca outras 
ações com o objetivo de fortalecimento dos 
servidores. “Visando propiciar aos nome-
ados a integração inicial no ambiente de 
trabalho, a capacitação sobre o funciona-
mento do Judiciário cearense e os princí-
pios que regem a administração pública, foi 
instituído o Programa de Desenvolvimen-
to de Gestores da Área Judiciária, com a 
oferta do Curso de Desenvolvimento para 
Assessores, Assistentes e Supervisores da 
Área Judiciária.”

O Programa tem curso com módulos 
presencial e a distância, que contemplam 
as competências necessárias, a quem exer-
ce cargos em comissão, o conhecimento 
do funcionamento da Justiça e dos siste-
mas informatizados utilizados. Foram 
beneficiados 548 servidores.

Ela afirma que o trabalho realizado teve 
três eixos: a valorização do quadro de 
pessoal,  apoio à nova estrutura judiciária e 
a normatização. “Desde o início da gestão 
foi uma preocupação deixar tudo regula-
mentado. E foram muitos os avanços que 
obtivemos”, acredita Ângela Araújo.

Capacitação
dos servidores

Otimização
dos serviços

Melhoria
no atendimento

Suporte Técnico

Núcleo que auxilia magistrados em 
processos de saúde é ampliado
O grupo recebeu cinco novos integrantes em 2017, em virtude do elevado 
número de demandas

Em 2017, houve a ampliação do Núcleo 
de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT/
JUS), que auxilia magistrados em ações 

da área da saúde. Quatro farmacêuticos e um 
médico passaram a fazer parte do grupo, super-
visionado pela juíza Helga Medved, titular do 
22º Juizado Especial de Fortaleza. Desde a 
criação, em novembro de 2016, recebeu 
solicitação de 56 pareceres.

Houve a necessidade de ampliação do 
número de profissionais, para que o 

juiz tenha esse amparo técnico na hora 
da decisão”

Juíza Helga Medved
Supervisora do NAT/JUS
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Com o aumento, o Núcleo passou 
a dispor de quatro médicos e 
seis farmacêuticos. Segundo a 
magistrada, a medida ocorreu após 
solicitação feita às entidades que 
integram o acordo de cooperação, 
que envolve Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE), Governo do Estado, 
Prefeitura de Fortaleza e Hospital 
Universitário Walter Cantídio 
(representante da União).

Ela disse que, em virtude da grande 
quantidade de processos da área, 
“houve a necessidade de ampliação 
do número de profissionais, para 
que o juiz tenha esse amparo técnico 
na hora da decisão. Com isso, as 
respostas sairão bem mais rápidas”.

O médico do Hospital Universitário 
Walter Cantídio, Roberto da Justa 
Pires Neto, que coordena a equipe, 
explicou o trabalho desempenhado. 
“Recebemos dos juízes as demandas 
e fazemos toda a revisão da literatura, 
buscamos informações técnicas sobre 
medicação e material, para retornar a 
informação mais eficaz.”

Recebemos dos juízes as 
demandas e fazemos toda 
a revisão da literatura, 
buscamos informações 
técnicas sobre medicação e 
material, para retornar a 
informação mais eficaz”

Roberto da Justa Pires Neto 
Coordenador do NAT

NAT / JUS
O grupo tem a função de elaborar respostas técnicas para casos que 
demandem informação qualificada imediata, sobre os quais não haja suficiente 
levantamento bibliográfico. Também é responsável por desenvolver notas 
técnicas em casos complexos que necessitem de revisão bibliográfica, 
análise do cenário, informações sobre o custo, recomendação sobre riscos e 
benefícios da liberação ou não da tecnologia alheia ao protocolo do Sistema 
Único de Saúde (SUS). O Núcleo funciona por meio de correio eletrônico, no 
qual o juiz poderá fazer indagações aos profissionais de saúde sobre assuntos 
médicos. Para a solicitação de pareceres, os magistrados previamente 
cadastrados devem enviar e-mail para nat.ceara@tjce.jus.br.

Amparo
técnico de

profissionais

Respostas
mais rápidas

Julgamentos
mais eficientes 

Quatro
Seis

Médicos

Farmacêuticos

Mais de R$ 126 mil foram arrecadados pelo Judici-
ário cearense por meio da realização de leilão de 
bens considerados inservíveis para a atividade 

pública. Ao todo, foram leiloados 3.852 itens, divididos 
em 31 lotes, incluindo 15 carros e 14 motos, além de mobi-
liário e equipamentos de informática.

A ação ocorreu no dia 12 de maio de 2017, em Fortaleza, 
e participaram pessoas físicas e jurídicas. Também foi 
possível dar lances por meio eletrônico. O processo 
teve início em 2015 e passou por diversas etapas, como 
credenciamento de leiloeiros, identificação dos bens e 
lançamento do edital.

Segundo Moisés Costa, secretário de Administração e 
Infraestrutura do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o 
objetivo é realizar o procedimento periodicamente. “É um 
esforço para promover melhor gestão do patrimônio, além 
de otimizar os espaços físicos das unidades da Capital e 
do Interior. Estamos dando destinação adequada a esses 
bens, transformando o que era considerado inservível em 
recursos para o Tribunal”, afirma.

Patrimônio

Leilão do Judiciário arrecada 
R$ 126 mil
Ao todo, 3.852 bens considerados inservíveis para o serviço público 
foram vendidos

Novo leilão
O TJCE tem expectativa de realizar a nova ação no 
primeiro semestre de 2018. Segundo o gerente de 
Suprimentos e Logística, Luís Valdemiro Melo, o 
processo se encontra em fase final de levantamento 
dos itens. Os próximos passos são a aprovação pela 
Presidência, convocação de leiloeiro credenciado 
e publicação de edital. Entre os mais de cinco mil 
produtos a serem leiloados estão 55 veículos, além de 
equipamentos de informática e mobiliário.

Estamos dando destinação adequada 
a esses bens, transformando o que era 
considerado inservível em recursos 
para o Tribunal”

Moisés Costa
Secretário de Administração e Infraestrutura

3.852
bens vendidos

R$ 126.000
arrecadados
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Finalista do 14º Prêmio Innovare, o projeto “Aprendizes 
da Liberdade” recebeu Menção Honrosa, na categoria 
juiz, durante cerimônia em 5 de dezembro de 2017, no 

Supremo Tribunal Federal (STF). Idealizada pelos magistra-
dos Cézar Belmino Barbosa Evangelista e Luciana Teixeira de 
Souza, das Varas de Execução Penal de Fortaleza, a inicia-
tiva oferece educação formal para pessoas que cumprem 
pena no regime semiaberto.

Cézar Belmino destaca que o reconhecimento 
“é uma conquista da magistratura cearense. À 
semelhança de outras boas práticas desenvolvidas 
em nosso Estado, o ‘Aprendizes’, com espírito 
inovador, contribui para a socialização do 
beneficiado, propiciando novas perspectivas, 
rompendo preconceitos, diminuindo os índices de 
reincidência e promovendo pacificação social”.

Ressocialização

“Aprendizes da Liberdade” 
conquista Menção Honrosa 
no Innovare
O Prêmio reconhece iniciativas que contribuem para melhorar a atuação 
do sistema de Justiça

Para Luciana Teixeira, “o Innovare é uma instituição de 
reconhecida credibilidade no país. A homenagem recebida 
nada mais é do que o reconhecimento de um trabalho 
inovador, honesto e digno, próprio da magistratura 
cearense”.

“É um motivo de satisfação para o Judiciário cearense, ter 
entre os finalistas do Innovare, juízes comprometidos que 
encontram motivação na árdua missão de magistrado, 
para se dedicar em prol de apenados, no viso de oferecer-
lhes caminhos dignos em suas vidas”, avaliou o  presidente 
do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador 
Gladyson Pontes, na ocasião da indicação ao prêmio. 
Também estiveram presentes na solenidade os juízes Luiz 
Bessa Neto, corregedor de presídios de Fortaleza, e Ricardo 
Alexandre Costa, presidente da Associação Cearense de 
Magistrados.

Criado em junho de 2013, o “Aprendizes da Liberdade” 
é realizado em parceria com as Secretarias Estaduais de 
Educação (Seduc) e da Justiça e Cidadania (Sejus). Participam 
da ação 149 reeducandos que cumprem prisão domiciliar e/
ou estão em trabalho externo.

Um Novo Tempo
O “Aprendizes da Liberdade” faz parte do programa “Um 
Novo Tempo”, que contempla várias atividades das Varas 
de Execução Penal. Entre elas, estão a “Ação Concentrada 
Justiça no Cárcere” e o “Projeto Reconstruir”. De acordo 
com Luciana Teixeira, o programa “é a contribuição do 
Judiciário para com a socialização do apenado e a pacificação 
social”.

Em 2017, o “Justiça no Cárcere” (que existe desde 2012) 
ocorreu em março, no Instituto Penal Professor Olavo 
Oliveira (IPPOO II), em Itaitinga, na Região Metropolitana 
de Fortaleza. Ao todo, foram concedidos 133 benefícios, 
como saída antecipada e prisão domiciliar, ambos com 
monitoramento eletrônico, e progressão do regime 
semiaberto para o aberto. Para o juiz Cézar Belmino, a ação 
aproxima o Judiciário do preso por levar os operadores do 
Direito para dentro da unidade carcerária.

Já o “Reconstruir” visa contribuir com a ressocialização e 
inclusão social de presos e egressos do sistema penal. Criado 
em 2014, em parceria com o Sindicato da Construção Civil 
do Ceará (Sinduscon/CE), já empregou 126 reeducandos. 
Atualmente, são 24 empregados. “É uma parceria de sucesso 
com a iniciativa privada, que tende a crescer mais ainda em 
2018”, acredita o magistrado.

O ‘Aprendizes’, com espírito inovador, 
contribui para a socialização do 
beneficiado, propiciando novas 
perspectivas, rompendo preconceitos, 
diminuindo os índices de reincidência 
e promovendo pacificação social”

Juiz Cézar Belmino
Titular da 3ª Vara de Execução Penal

“Aprendizes 
da Liberdade”

Ressocialização
do apenado

Inclusão social

Redução da 
reincidência



56 57

Mantém convênio com intuições públicas e privadas 
para engajamento de cumpridores de penas em cursos e 
no mercado de trabalho. Desde 2012, quando começou, 
já atendeu mais de 600 assistidos.

Já atendeu mais de 580 assistidos. O projeto atua preve-
nindo e estimulando o rompimento do ciclo de violência, 
sensibilizando quanto aos fatores potencializadores da 
violência, diminuindo os casos de reincidência e prevenin-
do a criminalidade.

Desenvolvido em parceria com a Secretaria da Educação 
do Estado. Desde que foi implantado, em 2003, já atendeu 
a uma média de 1.500 pessoas. O apenado deve partici-
par, nos fins de semana, de aulas do Ensino Fundamental e 
Médio, além de atividades educativas. Atualmente, são 120 
participantes estudando no Centro de Educação de Jovens 
e Adultos Paulo Freire (Ceja).

Criado em 2008, a equipe técnica da Vara recebe o apena-
do e detecta se ele usa ou não drogas. Caso positivo, ele 
é chamado para fazer o tratamento e/ou participar de 
encontros, por meios de parcerias como instituições como 
o Desafio Jovem ou com os Centro de Atenção Psicosso-
cial  (Caps).

A ação “Um Novo Tempo” também conta com os projetos 
“Justiça de Portas Abertas” e “Cozinha Mágica”, que 
consistem em ressocializar cumpridores de penas nos regimes 
aberto, semiaberto e em livramento condicional por meio da 
garantia de emprego e de acompanhamento às famílias. 

Fábrica Escola
A Fábrica Escola, embora não seja parte do Programa, é a 
gênese das ações de ressocialização, segundo Cézar Belmino. 
Entre as ações de 2017, promoveu o terceiro casamento 
comunitário. Dessa vez, foram quatro casais (sendo três 
de egressos do sistema prisional e um com  familiar de 
egresso). “Os casamentos contribuem para a construção e 
reconstrução das famílias. Muitos casais, com o casamento, 
oficializam relacionamento existente. Isso faz parte do 
processo de socialização”, reforça o juiz.

Desde abril de 2013, quando entrou em funcionamento, a 
Fábrica Escola já beneficiou 186 pessoas, proporcionando 
trabalho, ensinando ofícios, incentivando o 
empreendedorismo e gerando renda. Atualmente, atende 30 
apenados e parentes. Os familiares participam de oficinas de 
capacitação profissional e acompanhamento psicossocial.
 

Núcleo de Ressocialização
Núcleo de Atendimento ao Homem 

Autor de Violência Doméstica (Nuah)

Programa de Escolarização Núcleo de Justiça Terapêutica

A ressocialização nas penas 
alternativas

A ressocialização também é objeto da atuação da Vara 
Única de Execução de Penas Alternativas e Habeas Corpus 
de Fortaleza, que tem como titular a juíza Graça Quental. 
As iniciativas são voltadas para quem cometeu crime de 
menor potencial ofensivo e que pode ter a pena privativa de 
liberdade substituída por pena e/ou medidas alternativas. As 
principais ações são:

Audiências

Novas instalações da Vara 
de Custódia garantem mais 
segurança e celeridade
Em agosto de 2017, a unidade foi transferida para prédio anexo à Decap, 
no Centro de Fortaleza. Até dezembro, 3.151 pessoas foram autuadas

As novas instalações da Vara 
de Custódia de Fortaleza 
foram inauguradas no dia 

7 de agosto de 2017, em solenidade 
conduzida pelo presidente do Tribu-
nal de Justiça do Ceará (TJCE), 
desembargador Gladyson Pontes, e 
pelo governador do Estado, Camilo 
Santana. A unidade saiu do Fórum 
Clóvis Beviláqua e passou a funcio-
nar no prédio anexo à Delegacia 
de Capturas e Polinter (Decap), no 
Centro da Capital, com a finalidade 
de facilitar a realização das sessões e 
garantir mais segurança.

Desde a inauguração até dezembro 
de 2017, houve a autuação de 3.151 
pessoas, das quais 1.950 tiveram a 
prisão preventiva decretada, 954 
foram soltas com medidas caute-
lares e 44 sem medidas cautelares. 
Também ocorreram cinco casos de 
relaxamento de prisão.

No evento de inauguração, o 
presidente do TJCE destacou que 
a transferência permite que os 
serviços judiciais se tornem mais 
céleres, além de garantir maior 
humanização no tratamento dos 
detidos. “É um projeto de cunho 
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social, de interesse público. Isso 
evita a retenção de pessoas em 
delegacias, motivo de preocupação 
para a sociedade. A gente vai resol-
ver a situação do detido de forma 
mais rápida: ou ele fica preso ou 
é liberado, mediantes condições.”

Desde novembro de 2016, a juíza 
Adriana da Cruz Dantas está respon-
dendo pela unidade. Para a magistra-
da, “a inauguração da nova sede da 
Vara de Audiências de Custódia de 
Fortaleza representou significativo 
avanço na efetividade da prestação 
jurisdicional”.

Atualmente, segundo a juíza, estão 
sendo requisitados 40 autuados por 
dia para realização das sessões. Ela 
ressalta que “o objetivo central da 
implantação das audiências é dar 
pleno cumprimento ao dispositivo 
constante no Pacto de San José da 
Costa Rica, a Convenção Intera-
mericana de Direitos Humanos, do 
qual o Brasil é signatário, que deter-
mina que ‘toda pessoa presa, detida 
ou retida deve ser conduzida, sem 
demora, à presença de um juiz’”. 

Estamos satisfeitos. As 
audiências estão sendo 
realizadas no tempo 
previsto e os juízes estão 
cumprindo os prazos e 
horários perfeitamente”

Des. Teodoro Silva
Presidente da Comissão 
de Segurança

Melhores
Instalações

Tratamento mais
humanizado
dos detidos

De acordo com o presidente da Comissão de Segurança do TJCE, desem-
bargador Teodoro Silva Santos, as novas instalações estão de acordo com os 
quesitos de proteção de todos que atuam na unidade. “Estamos satisfeitos. 
As audiências estão sendo realizadas no tempo previsto e os juízes estão 
cumprindo os prazos e horários perfeitamente”, garante.

Balanço anual
Desde o início de 2017, a Vara fez 7.627 autuações. Desse total, 4.403 tive-
ram decretada a prisão preventiva, que pode ocorrer em razão da garantia 
da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou 
para assegurar a aplicação da lei penal. Também poderá ser concedida em 
caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de 
outras medidas cautelares, como consta no artigo 312 do Código Penal.

Outras 3.096 pessoas obtiveram soltura com medidas cautelares, entre elas 
monitoramento com tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal à 
central de alternativas penais, recolhimento diário (22h às 6h), não portar 
arma de fogo ou branca, proibição de frequentar bares e de se ausentar da 
Comarca de Fortaleza por mais de oito dias sem autorização judicial. Além 
disso, 180 acusados foram soltos sem medidas cautelares e outros 17 tiveram 
a prisões relaxadas.

A Vara de Custódia entrou em funcionamento no dia 24 de agosto de 2015, 
tendo sido instituída por meio da Resolução nº 14, do Órgão Especial do 
TJCE, que estabeleceu a obrigatoriedade da realização de audiência para que 
a pessoa presa em flagrante delito seja apresentada ao juiz de maneira mais 
célere. O projeto é uma inciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

As Varas Cíveis da Comarca de 
Fortaleza tiveram as competências 
alteradas em agosto de 2017, por 

meio da Resolução nº 6 do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE). Desde então, 13 
das 39 unidades se tornaram especializadas 
em ações mais recorrentes, as chamadas 
demandas em massa. As demais (26) passa-
ram a ter atuação em temas como indeniza-
ção por danos materiais e morais, despejo, 
reintegração de posse e usucapião.

Fortaleza

Varas Cíveis têm 
competências alteradas
Das 39 unidades da Capital, 13 foram especializadas em demandas de 
massa, como Seguro DPVAT e revisão de contratos bancários. As outras 26 
cuidam dos demais assuntos, exemplo de danos morais e materiais
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São quatro varas para julgar casos 
do Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automo-
tores de Via Terrestre (DPVAT), 
cinco voltadas à revisão de contra-
tos bancários e busca e apreensão 
em alienação fiduciária, além de 
quatro específicas para execuções de 
título extrajudicial. 

De acordo com o diretor do Fórum, 
juiz José Ricardo Vidal Patrocínio, 
a implantação das modificações traz 
benefícios para a Justiça de 1º Grau, 
formada pelas varas e juizados. “A 
especialização resulta em tratamento 
igualitário e padronizado das ações, 
permitindo, assim, não apenas maior 
celeridade, como também a reso-
lução em escala de muitas dessas 
demandas e, em consequência, a 
redução do acervo processual.”

Peticionamento 
inicial eletrônico

As varas especializadas em deman-
das de massa passaram a receber, 
em outubro de 2017, peticionamen-
to inicial automático por meio do 
Sistema de Automação da Justiça 
(SAJ). Cabe à unidade judiciária 
averiguar: a competência do juízo 
para qual é dirigida, se o documen-
to não se trata de petição interme-
diária protocolada erroneamente, a 
conformidade entre dados cadastra-
dos e da petição, além de consultar 
se há ação conexa ou idêntica.

A iniciativa levou em consideração, 
entre outros aspectos, a segurança 
do sistema eletrônico de tramita-
ção de processos e que as petições 
iniciais já passaram a ser enviadas 
exclusivamente por meio eletrônico 
na Comarca de Fortaleza.

Comissão para agilizar 
cumprimento de decisões
Desde julho do ano passado, o Judi-
ciário estadual tem uma comissão 
para dar mais agilidade ao cumpri-
mento de decisões de Varas Cíveis 
da Capital. O grupo tem como foco 
ações que estão em fase de cumpri-
mento da sentença definitiva, ou 
seja, sem possibilidade de recurso.

Segundo o coordenador da equipe, 
juiz Demétrio Saker Neto, a comis-
são já atuou na 4ª, 5ª, 6ª, 24ª e 31ª 
Varas Cíveis. Atualmente, estão 
sendo finalizadas as atividades na 
19ª, 22ª e 26ª. Até 19 de dezem-
bro de 2017, foram movimentados 
1.346 processos.

Além do coordenador, foram desig-
nados os juízes Aristófanes Vieira 
Coutinho, Epitácio Quezado Cruz 
Júnior, Antônio Teixeira de Sousa 
e Antônio Cristiano de Carvalho 
Magalhães. As decisões envolvem 
temas como relações de consumo, 
revisionais de contrato e Seguro 
DPVAT, entre outros.

Novas
Competências

Varas Cíveis Comuns

Varas Especializadas 
em Seguro DPVAT

Varas Especializadas em 
Revisionais de Contratos 
Bancários e Buscas e 
Apreensões em Alienações 
Fiduciárias

Varas Especializadas 
em Execuções de Título 
Extrajudicial

3ª

12ª

1ª

2ª

15ª

23ª

31ª

38ª

4ª

14ª

7ª

6ª

17ª

25ª

33ª

39ª

5ª

24ª

8ª

9ª

18ª

26ª

34ª

10ª

30ª

16ª

20ª

32ª

19ª

27ª

35ª

11ª

21ª

28ª

36ª

13ª

22ª

29ª

37ª

Especialização
das Varas

Redução 
do acervo 
processual

A especialização resulta 
em tratamento igualitário 
e padronizado das ações, 
permitindo, assim, não 
apenas maior celeridade, 
como também a resolu-
ção em escala de muitas 
dessas demandas e, em 
consequência, a redução 
do acervo processual”

Juiz José Ricardo Patrocínio 
Diretor do Fórum Clóvis Beviláqua

Seleções

Concursos para cartorários e 
juízes serão lançados em 2018
Comissões iniciaram as atividades em 2017, e os editais estão previstos 
para serem lançados no início deste ano

O edital do concurso para  
serviços notariais e de regis-
tros foi publicado em 23 

de janeiro. A organização será do 
Instituto de Estudos Superiores do 
Extremo Sul (Ieses), de Santa Cata-
rina. O Ceará possui 223 serventias 
extrajudiciais (cartórios) vagas, de 
acordo com a Corregedoria-Geral 
da Justiça do Estado.

A empresa foi escolhida pela Comis-
são do Concurso, que tem à frente o 
desembargador Paulo Airton Albu-
querque Filho, com base nos seguin-
tes critérios: expertise na realização 
de concursos dessa área; segurança 
na elaboração das provas em todas 
as fases constantes no Termo de 
Referência; qualificação da banca 
e da equipe técnica; viabilidade 
do custo operacional; e condições 
finais para a contratação (certidões 
fiscais). A vencedora já havia parti-
cipado do último concurso promo-
vido pelo Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE), em 2010.

A nova seleção envolverá disciplinas 
e matérias sobre registros públicos; 
Organização Judiciária do Estado; 
resoluções e provimentos do TJCE 
e da Corregedoria; Direito Consti-
tucional, Administrativo, Tributário, 
Civil, Processual Civil, Penal, Proces-
sual Penal e Comercial; conhecimen-
tos gerais; e Língua Portuguesa.

A equipe é formada também por Joriza Magalhães Pinheiro, Flávio Viní-
cius Bastos e Fernando Teles (juízes); José Maurício Carneiro (procurador 
de Justiça – representante do Ministério Público do Estado); Fábio Hiluy 
Moreira (advogado – Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará – 
OAB/CE); Samuel Vilar de Alencar Araripe (notários e tabeliães); e Expe-
dito Willian de Araújo (registradores).

Concurso para juiz
O TJCE também deverá lançar edital do concurso para juiz. A Comissão 
tem como presidente o desembargador Washington Luis Bezerra de Araújo, 
vice-presidente da Corte. Os desembargadores Inacio de Alencar Cortez, 
José Tarcílio Souza da Silva e Lígia Andrade de Alencar Magalhães são os 
membros titulares, além do representante da OAB/CE, Tiago Asfor Rocha 
Lima. Os desembargadores Carlos Alberto Mendes Forte e Fátima Lourei-
ro são os suplentes.

“O Tribunal sabe que o concurso é um procedimento que demanda bastante 
tempo. Muitos dos empossados em 2016, pelos esforços da gestão anterior, 
deixaram os cargos porque passaram em concursos nos estados de origem. 
Como há número razoável de cargos vagos, o Tribunal resolveu não esperar 
e deflagrar logo o certame”, explica o presidente do TJCE, desembargador 
Gladyson Pontes.
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Acessibilidade

Plano do TJCE amplia 
acesso de pessoas 
com deficiência 
ao Judiciário
Projeto foi aprovado em novembro de 2017 
e contempla novas formas de acesso 
aos prédios e aos serviços

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) passou a 
contar com Plano de Acessibilidade, que traz as 
metas e ações que serão implementadas no Judi-

ciário cearense durante os próximos dois anos. A inicia-
tiva é inédita no âmbito do TJCE e contempla medidas 
que ampliam o acesso de pessoas com limitação motora, 
visual e auditiva aos serviços oferecidos.

Elaborado a partir de esforço conjunto de representantes 
de unidades gestoras, seguindo orientações da Secretaria 
de Planejamento e Gestão (Seplag) do Tribunal, o docu-
mento tem como objetivo capacitar servidores para aten-
der adequadamente aos que têm limitações; aumentar o 
número de prédios dotados com a devida acessibilidade; 
além de softwares que possibilitem às pessoas com defi-
ciência acessarem informações no site www.tjce.jus.br.

O supervisor dos trabalhos, juiz Henrique Lacerda de 
Vasconcelos, destacou a importância do trabalho. “É 
um sinal de que o Tribunal possui preocupação com o 
cidadão que tem necessidades especiais e de que traba-
lha para implementar o Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência, garantindo o seu acesso ao serviço da Justiça.”

O acompanhamento dos resultados será feito trimestral-
mente pela Seplag, enquanto os integrantes da Comissão 
farão o gerenciamento das metas e ações em execução. 
O Plano foi aprovado pela Comissão Permanente de 
Acessibilidade e Inclusão do Judiciário em 17 de novem-
bro de 2017. Faz parte de uma meta do Plano Estra-
tégico 2015/2020, elaborado em conformidade com as 
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Papel da Comissão
A equipe é responsável por fiscalizar, planejar, elaborar 
e acompanhar os projetos arquitetônicos de acessibili-
dade, treinamento e capacitação dos profissionais que 
trabalham com pessoas deficientes. É formada por 12 
integrantes, sendo dois magistrados e dez servidores. As 
reuniões ocorrem mensalmente na sede do Tribunal.

Foi criada em outubro de 2016 por meio da Portaria nº 
1.896. A medida considerou a Resolução nº 230/2016, 
do CNJ, que orienta a adequação das atividades do Judi-
ciário. Também levou em conta o objetivo estratégico 
do TJCE em aprimorar o atendimento e o acesso do 
cidadão à Justiça, segundo estabelecido na Resolução nº 
5/2015 do Órgão Especial.

Gerenciamento

Criação da Superintendência 
Administrativa agiliza 
desenvolvimento de ações
O setor tem como objetivo promover a articulação, a coordenação e a inte-
gração da área de administração do Tribunal de Justiça do Ceará

Logo após iniciar a administração, a Presidência 
do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) apresen-
tou proposta de reestruturação administrativa do 

Judiciário estadual. O objetivo é promover maior celeri-
dade, racionalização das atividades e redução de custos.

Uma das mudanças foi a criação da Superintendência 
Administrativa, que tem entre suas funções: assessorar 
tecnicamente a Presidência na tomada de decisões, com 
vistas à consecução dos objetivos organizacionais; assis-
tir à Presidência em despachos relacionados à gestão do 
TJCE, acompanhar a execução de decisões da Presidên-
cia e, por delegação do Presidente, assinar determinados 
processos financeiros.

A partir da instalação, os secretários de Finanças; 
Tecnologia da Informação; Administração e Infraestru-
tura; Gestão de Pessoas; e Planejamento e Gestão passa-
ram a despachar com o superintendente, e não apenas 
com o presidente do Tribunal, como ocorria antes. Esse 
novo formato de trabalho permite ao chefe do Judiciário 
cearense, desembargador Gladyson Pontes, se dedicar 
mais às relações com magistrados e com representantes 
dos Executivo e Legislativo, por exemplo.
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“Muito mais do que um coordena-
dor, o superintendente é um articu-
lador, integrador”, explica o titular 
da Superintendência, Luis Eduar-
do de Menezes. “Algumas ações 
travam porque existem divergências 
entre áreas, e as vezes é necessária a 
presença de alguém que tome deci-
são para que as ações caminhem 
com mais fluidez”, afirma. Explica 
ainda que os projetos de média e 
alta complexidades passam primei-
ro pelo superintendente para que 
sejam feita uma triagem e definidos 
detalhes antes de serem encaminha-
dos ao presidente. 

O Tribunal tem um planejamento 
bem estruturado, com metas, indica-
dores e projetos interligados”

Luis Eduardo de Menezes
Superintendente da Área Administrativa

Outra atribuição do setor é condu-
zir as reuniões do Comitê Executivo 
Tático, no qual se discutem os assun-
tos técnicos relacionados aos projetos 
do Tribunal de Justiça e que serão 
levados para avaliação do Comitê 
Executivo Estratégico (Coex) que, na 
ausência do presidente, é coordenado 
pelo superintendente.

Coex
Desde o início de fevereiro de 2017, 
o Coex do TJCE tem se reunido 
com o objetivo de debater, planejar 
e avaliar projetos e ações. Os encon-

tros, que ocorrem quinzenalmente, 
são conduzidos pelo presidente da 
Corte e contam com a participa-
ção do diretor do Fórum Clóvis 

Beviláqua, juízes auxiliares, 
superintendentes, secretários 

e assessores do Tribunal. 
Segundo o desembargador 
Gladyson Pontes, as reuni-
ões são fundamentais para 
a formação de uma equipe 

de trabalho coesa. “O obje-
tivo principal é o alinhamento 

das decisões que vão direcionar as 
ações da gestão”, destaca o magis-
trado.

De acordo com Luis Eduardo de 
Menezes, o Comitê atua princi-
palmente para que tudo caminhe 
com mais celeridade e da melhor 
forma possível. “O Tribunal tem 
um planejamento bem estruturado, 
com metas, indicadores e projetos 
interligados.”

Planejamento
estratégico

Projetos
mais eficazes

Ensino

Esmec oferta mais de 1.600 
horas de formação em 2017

Além disso, recebeu palestrantes de renome, sediou encontros e planejou 
os próximos cinco anos

Em um ano intenso de atividades, a Escola Supe-
rior da Magistratura do Ceará (Esmec) somou 
1.623 horas de formação, entre cursos, semi-

nários e palestras sobre assuntos ligados à prática 
jurídica e outras disciplinas correlatas ao Direito. Os 
eventos ocorreram em Fortaleza e nos polos de Crato, 
Iguatu e Sobral.
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A Escola ofertou 26 cursos de aper-
feiçoamento de curta duração, sendo 
21 presenciais e cinco a distância. 
Também foram encerradas três 
turmas de Especialização (Direi-
to Constitucional, Processo Civil e 
Processo Penal), com a defesa de 75 
monografias. Houve ainda a finaliza-
ção das aulas do Mestrado em Plane-
jamento e Políticas Públicas, promo-
vido em parceria com a Universidade 
Estadual do Ceará (Uece).

De março a maio de 2017, a Esmec 
promoveu curso de formação inicial 
para a segunda turma de juízes apro-
vados no último concurso. Foram 
480 horas de aulas presenciais. Em 
setembro, teve solenidade de entre-
ga de certificado para os 58 partici-
pantes do treinamento, que constitui 
etapa obrigatória para o vitalicia-
mento. “Os magistrados receberam 
não apenas conhecimento jurídico, 
mas desenvolveram habilidades, 
trocaram experiências e, sobretu-
do, estabeleceram rede de contatos 
com profissionais mais experientes. 
Os juízes estão mais preparados 
para atuar, e só a sociedade ganha 
com isso”, afirma o coordenador da 
Escola, juiz Ângelo Vettorazzi.

Entre as palestras, destaque para 
convidados de renome internacional 
como a ativista Kay Pranis, especia-
lista em Justiça Restaurativa. Houve 
ainda Encontro Pedagógico com 
juízes formadores, para atualização 
sobre técnicas de ensino e didática.

Tivemos  atividade intensa e ininter-
rupta durante todo o ano, que propi-
ciou aos alunos o aperfeiçoamento, 
a formação, o aprofundamento e 
a melhoria dos conhecimentos nos 
mais diversos temas”

Des. Heráclito Vieira
Diretor da Esmec

O desembargador Heráclito Vieira, diretor da Esmec, 
fez balanço positivo das ações. “Tivemos atividade 
intensa e ininterrupta durante todo o ano, que propi-
ciou aos alunos o aperfeiçoamento, a formação, o apro-
fundamento e a melhoria dos conhecimentos nos mais 
diversos temas”, declara.
 

Perspectivas
A Esmec elaborou, em 2017, dois 
documentos que vão nortear as 
ações da instituição pelos próximos 
anos: o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), que reúne todas 
as ações a serem realizadas no perí-
odo 2018/2022, e o Projeto Político-
-Pedagógico (PPP). De acordo com 
o juiz Ângelo Vettorazzi, o PDI 
prevê, para os próximos cinco anos, 
a oferta de 60 cursos de formação.

Em parceria com a Secretaria de 
Gestão de Pessoas do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), também 

pretende oferecer outras 50 capacita-
ções voltadas a integrantes do Judi-
ciário. Estão previstos, ainda, cem 
cursos credenciados à Escola Nacio-
nal de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados (Enfam).

No campo da pós-graduação, a 
Esmec, em parceria com a Presidência 
do TJCE, busca implementar MBA 
em Gestão ainda em 2018. A parceria 
com a Uece também deve continu-
ar, com a oferta de mais uma turma 
de Mestrado em Políticas Públicas e 
uma de Doutorado, conforme prevê 
o PPP da Escola.

“A atual administração do Tribunal 
de Justiça está sendo marcada pelo 
enfoque na reestruturação da gestão. 
E a Esmec tem sido uma ferramenta 
decisiva nesse processo. Há intenção 
da Presidência em ampliar o espec-
tro de atribuições da Escola para que 
passe a gerir e traçar a política de 
formação de todos os segmentos que 
compõem Judiciário, não somente a 
magistratura”, afirma o desembarga-
dor Heráclito Vieira.

Expansão
Outro destaque do ano foi a insta-
lação, em outubro, do Polo de 
Aprendizagem da Esmec em Sobral, 
que contou com aula inaugural do 
curso Cálculo da Pena. O juiz Ânge-
lo Vettorazzi ressalta que a Escola 
vem procurando outras formas de 
estender as capacitações ao Interior, 
sobretudo por meio do uso da tecno-
logia. Em 2017, foram criados canal 

no YouTube, que já conta com 59 
vídeos disponibilizados, e página no 
Facebook, para transmissão ao vivo 
de eventos e divulgação dos cursos.

Themis
O ano de 2017 também foi marca-
do pelos 20 anos de publicação da 
revista Themis, periódico científico 
da Esmec. O lançamento da última 
edição ocorreu no dia 1º de dezem-
bro, durante solenidade que reuniu 
magistrados, professores, alunos e 
pareceristas. Na ocasião, o desem-
bargador Heráclito Vieira ressaltou 
a conquista, em junho de 2017, do 
Selo Qualis, da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) do Ministé-
rio da Educação.

O diretor da Escola também ressal-
tou a reformulação do Conselho 
Editorial e o retorno à periodicida-
de semestral da revista. Ao longo 
de duas décadas, foram 24 edições 
publicadas, sendo 18 semestrais e 
seis anuais.

Capacitação
no Interior

Melhores
serviços em

todo o Estado
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De 1º a 15 de dezembro, o hall do 3º 
andar do TJCE se transformou em 
corredor cultural com a exposição 

“Os livros jurídicos no Brasil: Colonial, Reino, 
Império e República”, que possibilitou viagem 
na história para comemorar o Dia da Justiça, 
celebrado anualmente em 8 do mesmo mês. A 
mostra contou com 50 obras do acervo pessoal 
do desembargador Francisco de Assis Filgueira 
Mendes, que em novembro de 2017 assumiu a 
coordenação do Memorial do Judiciário.

Cultura

Exposições de 
fotos, objetos e 
livros permitem 

viajar pela 
história da 

Justiça
Ações realizadas pelo 

Judiciário cearense 
proporcionaram à socie-

dade maior conheci-
mento acerca do Estado

Entre as publicações apreciadas 
pelo público estão “As Ordenações 
do Reino – Afonsinas, Manuelinas e 
Filipinas”, que serviram de referên-
cia na formação do Direito Brasilei-
ro no período do Império. Para o 
idealizador do evento, a exposição 
permitiu a magistrados, servidores 
e visitantes a possibilidade de inte-
ragir com a história da Justiça no 
Brasil. “É importante que se saiba 
como começou a doutrinação jurí-
dica brasileira, que teve impulso na 
criação dos cursos jurídicos, quan-
do passamos a produzir as nossas 
obras. Hoje, o Brasil é o país que 
tem o maior número de processua-
listas do mundo”, destaca.

O objetivo do desembargador é 
continuar promovendo ações cultu-
rais. “Em abril de 2018 vamos reali-
zar a Semana Machadiana, com 
palestra e exposição de 100 livros 
e monografias sobre Machado de 
Assis. Já em dezembro, faremos o 
Congresso de Avaliação dos três 
anos do Código de Processo Civil”, 
adianta Filgueira Mendes.

Arquivo Nirez
Promovida de setembro a novem-
bro de 2017, na Escola Superior da 
Magistratura do Ceará (Esmec), a 
exposição “Arquivo Nirez” contou 

É importante que se saiba como 
começou a doutrinação jurídica 
brasileira, que teve impulso na 
criação dos cursos jurídicos, quan-
do passamos a produzir as nossas 
obras. Hoje, o Brasil é o país que 
tem o maior número de processualis-
tas do mundo”

Des. Filgueira Mendes
Idealizador da exposição no TJCE

com parte do acervo do jornalista 
Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirez. 
A mostra é composta por 34 objetos 
(gramofones, aparelhos telefônicos, 
rádios, microfones, máquinas foto-
gráficas e de datilografia, além de 
discos de cera) e 60 reproduções 
de fotos da cidade de Fortaleza do 
início do século passado.

O público também pôde escutar 
músicas brasileiras antigas, a partir 
de gravações do programa “Arqui-
vo de Cera”, que Nirez apresentou 
na Rádio Universitária. Ao visitar a 
exposição, o desembargador Glady-
son Pontes, presidente do Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE), desta-
cou a valiosa coletânea que a Esmec 
abriu à visitação. “É importante que 
o Judiciário se envolva nos assun-
tos da cidade, e a cultura faz parte 
da nossa vida. Fiquei simplesmente 
deslumbrado porque vi obras que 
eu conheci. Hoje, só as fotografias 
me rememoraram o passado, muito 
bonito, uma riqueza.”

Acesso
à cultura

Judiciário
mais forte
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Reconhecimento

Ações de valorização do 
servidor são destaque em 2017
Além de premiar práticas que possibilitam prestação de serviço mais 
célere, a atual gestão tem incentivado exercícios físicos após o expediente

Iniciativas que contribuem para 
a melhor prestação jurisdicional 
têm sido reconhecidas pela admi-

nistração do Judiciário cearense. Em 
agosto de 2017, a Presidência do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 
entregou os certificados do “Prêmio 
Melhores Práticas de Gestão 2016”, 
realizado pela Secretaria de Plane-
jamento e Gestão. Os vencedores 
foram escolhidos durante votação 
realizada de 3 a 19 de maio.

A primeira colocação foi conquistada 
pelo projeto “Formulário de Recla-
mação Cível em JECC” (23,1% dos 
votos), de autoria do servidor Fran-
cisco Evilásio Fontenele Vieira, do 
15º Juizado Especial, que objetiva 
agilizar o atendimento ao público. 
O segundo lugar ficou com a práti-
ca “Reutilização do Ofício Senha de 
Processo” (20,4%), criado por José 

Fernando Paiva de Araújo e Vileu-
da Benevides Espíndola Rodrigues, 
da 37ª Vara Cível de Fortaleza. A 
finalidade é reduzir o consumo de 
recursos, como papel e tinta.

Já o trabalho “Portal do Magistra-
do na Intranet” (19,9%), idealiza-
do por Victor Alves Dias e Felipe 
Mourão, lotados na então Secreta-
ria-Geral do Tribunal, conquistou 
a terceira colocação. A ferramenta 
visa promover maior transparência 
e diminuir o tempo gasto na busca 
por informações.

O Prêmio, instituído por meio do 
Provimento n° 12/2012, promove 
a troca de experiências entre as 
unidades administrativas e judi-
ciárias, além de contribuir para a 
melhoria dos serviços oferecidos 
à população.

Talentos da Gente
Também em 2017, em comemoração ao Dia do Servidor 
Público, foi lançada a campanha “Talentos da Gente”, 
promovida pela Assessoria de Comunicação. A ideia é 
revelar trabalhadores que também se destacam na foto-
grafia, na música, na poesia, na escrita e no ativismo social.

Entre as artistas participantes está a poeta Maria Elzi 
Mery Menescal de Albuquerque, servidora há 28 anos e 
que atualmente supervisiona a 2ª Vara Cível da Comarca 
de Sobral. Ela explica que o desejo pela escrita surgiu do 
amor pela leitura, ainda na infância. “Sempre fui muito 
tímida. Encontrei nos versos e poemas a melhor forma de 
me expressar. Escrevo sobre experiências que vivi, natu-
reza, amor, decepções, e para os meus amigos.”

A servidora Luana Lima de Souza, que está à frente da 
Coordenadoria de Cálculos de Precatórios do TJCE, 
também participou. Desde 2008, quando ganhou uma 
câmera semiprofissional, ela passou a se dedicar à foto-
grafia e coleciona diversos registros de lugares que visi-
tou. “A fotografia é a forma que encontrei para guardar 
de lembrança os momentos de alegria, em família, e as 
paisagens bonitas que contemplo. Quando vou viajar, 
a primeira coisa que faço é colocar a câmera dentro da 
bagagem.”

Servidor Destaque
Outra iniciativa que marcou 
as comemorações pelo Dia do 
Servidor, festejado anualmente 
em 28 de outubro, foi o concur-
so “Servidor Destaque 2017”, 
que reconheceu os profissionais 
(efetivos ou comissionados) 
pelo desempenho das ativida-
des. A votação ocorreu por 
meio de sistema desenvolvido 
pela Secretaria de Tecnologia 
da Informação em parceria com 
a Secretaria de Gestão de Pesso-
as. Entre os critérios de escolha, 
estavam: ter, no mínimo, dois 
anos completos em exercício; 
capacidade de iniciativa; dedi-
cação ao serviço público; espí-
rito de coletividade; eficiência e 
criatividade; respeito e cordiali-

dade, inclusive com o público externo; além de assiduida-
de e pontualidade.
A entrega dos certificados aos 11 agraciados ocorreu 
no dia 27 de outubro, contemplando Júlio César Nonato 
(1ª Zona Judiciária), Geraldo Leite Pereira (2ª), Antonieta 
Ferreira dos Santos (3ª), Francisco Rosa de Lima Filho 
(4ª), Suênia Maria Jorge Santana (5ª), Tatyana Caval-
cante da Silva (6ª), Francisco Bebé Oliveira Júnior (7ª), 

Servidores
Públicos

Melhor qualidade 
de vida

Melhor atendimento 
à sociedade

Ao todo, 12 colaboradores participaram da campanha. 
O material enviado se encontra no banco de dados do 
quadro “Talentos da Gente”, que estreou em julho de 
2017 no “Judiciário em Evidência”. Além disso, está publi-
cado na intranet do TJCE.
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José Clébio Paixão Aragão (8ª), Paulo Sérgio Fernandes 
Calixto (9ª), Gemma Galgani Timbó Elmiro (Fortaleza) 
e Rafaella Lopes Ferreira (da Corregedoria, sendo a mais 
votada pelo Tribunal de Justiça, Corregedoria e Escola da 
Magistratura). Todos receberam nota de elogio publicada 
no Diário da Justiça e registrada em ficha funcional. 

Vida com Qualidade
Outro foco da atual gestão do TJCE é o incentivo a práti-
cas saudáveis. Pensando nisso, a Assistência Militar do 
Tribunal deu início ao “Projeto Vida com Qualidade” que, 
desde outubro de 2017, tem beneficiado militares (policiais 
e bombeiros), servidores (comissionados e efetivos), tercei-
rizados, estagiários e familiares com exercícios físicos orien-
tados no Centro Administrativo do Cambeba.

As aulas ocorrem duas vezes por semana, às segundas e às 
quartas-feiras, com duração de 50 minutos cada (das 18h20 
às 19h10). A orientação é feita por profissionais formados 
em educação física, que integram a Assistência Militar. 
Entre as modalidades oferecidas estão caminhada, corrida, 
ciclismo, alongamento e funcional.

“A proposta que nós levamos ao presidente, desembarga-
dor Gladyson Pontes, foi ao encontro do desejo dele de 
melhorar a qualidade de vida dos colaboradores do Tribu-
nal. Então, como não tem custo, afinal o profissional de 
educação física já é dos nossos quadros e vem aqui volun-
tariamente, veio muito a calhar essa ideia”, explica o chefe 
da Assistência Militar, tenente-coronel Clauber de Paula.

João Franklin aderiu ao projeto desde o início e já percebe 
os benefícios da atividade para a saúde. “A minha pressão é 
alterada e como estou acompanhando desde que comecei, 
percebi que tive redução. Agora estou me sentindo muito 
melhor”, comemora.

Outra participante é Neuma Furtado. Ela considera bem 
mais prazeroso fazer exercícios ao lado dos colegas. “Um 
incentiva o outro e tem sido ótimo. Seguimos o ritmo do 
militar, com direito a canção e tudo, é super animado. 
Venham participar!”

A proposta que nós 
levamos ao presidente, 
desembargador Gladyson 
Pontes, foi ao encontro do 
desejo dele de melhorar 
a qualidade de vida dos 
colaboradores do Tribu-
nal. Então, como não tem 
custo, afinal o profissio-
nal de educação física 
já é dos nossos quadros e 
vem aqui voluntariamen-
te, veio muito a calhar 
essa ideia”

Ten-cel. Clauber de Paula
Chefe da Assistência Militar

Informação

Dentro e fora do Tribunal: 
comunicação para todos os 
públicos e por diferentes meios

Judiciárioem Evidência

Além de ampliar ações internas, a Assessoria expandiu a participação da 
Justiça estadual nas redes sociais e assinou convênio para a transmissão 
do “Judiciário em Evidência” na TV Ceará

A integração de magistrados, servidores e demais 
colaboradores do Judiciário cearense com as ativi-
dades realizadas ganhou mais destaque na intra-

net do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Em 2017, 
foram publicadas 2.106 notícias na página interna, acrés-
cimo de quase 8% em relação a 2016.

Uma das ações lançadas pela Assessoria de Comunicação 
Social do TJCE é a “Galeria de Fotos”, que pode ser aces-
sada também no site www.tjce.jus.br. De acordo com a 
chefe do setor, jornalista Carmen Inês Matos Walraven, 
o objetivo é valorizar os eventos voltados para o públi-
co interno, além de dar mais espaço para as pessoas que 
trabalham no Judiciário estadual.

Já no portal do TJCE, houve a publicação de 1.879 repor-
tagens. Nesse canal, o número de usuários passou de 
30.528 para 50.110, em comparação a 2016, com o regis-
tro de 285.959 visualizações durante o ano.

Outra inovação foi o lançamento do perfil do Tribunal 
no Instagram (@tjceoficial), em fevereiro, com postagens 
diárias, inclusive de vídeos. Até o final do ano, mais de 
dois mil seguidores estavam cadastrados. Além disso, 
continuam sendo movimentados diariamente os perfis 
no Twitter e no Facebook, com transmissões ao vivo dos 
principais eventos do Judiciário.

“É fundamental e determinante que o setor de Comunica-
ção atenda aos diferentes públicos. Isso exige uma defini-
ção dos conteúdos, das formas e ferramentas adequadas 
para a propagação da informação”, destaca Carmen Inês.
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Convênio
Convênio com a Fundação de Tele-
ducação do Ceará (Funtelc) permi-
te a exibição do “Judiciário em 
Evidência” na TV Ceará (sábados, 
às 15h). A veiculação também é feita 
nas TVs Assembleia (sábados, às 
18h30), Fortaleza (segundas-feiras, 
às 14h30) e O Povo (terças-feiras, 
às 20h). Também por ser assistido 
na intranet e no YouTube (Canal 
TJCE Imprensa).

A Assessoria produziu 40 edições 
do programa em 2017, com 202 
reportagens e 39 entrevistas. A 
partir da edição de número 200, 
veiculada em julho, houve 
renovação da trilha sono-
ra e do padrão visual. 
Já o formato ganhou 
novos quadros com o 
envolvimento da comu-
nidade, como o “Direi-
to do Consumidor” e o 
“Talentos da Gente”.

Coordenadoria de 
Apoio Operacional

A partir de 14 de fevereiro de 
2017, a Divisão Editorial e Gráfica 
do TJCE passou a integrar a estru-
tura administrativa da Assessoria 
de Comunicação (Resolução nº 
02/2017). Após a reforma, rece-
beu o nome de Coordenadoria de 
Apoio Operacional. É responsável 
por produções literárias, materiais 
de expediente e produtos para 
campanhas, por exemplo.

De acordo com o coordenador Rômu-
lo Cidrão, houve esforço no sentido 
de racionalizar os gastos. “Foi possível 
promover redução de 16,5% no total 
de despesas do setor com contratos, 
além da renovação tecnológica de 
todos os equipamentos de impres-
são. As novas máquinas resultam em 
melhor uso da capacidade produtiva, 
permitindo a otimização dos gastos, 
sem impactar na capacidade de aten-
dimento”, ressalta.

Publicações
As publicações “Judiciário em 
Revista”, que tem produção anual, 
e o “Jornal do Judiciário”, de 
circulação trimestral, também são 
canais de comunicação com os 
públicos interno e externo. Procu-
ram mostrar as ações da institui-
ção, valorizando projetos de inte-
resse da sociedade.

É fundamental e deter-
minante que o setor de 

Comunicação atenda aos 
diferentes públicos. Isso 
exige uma definição dos 
conteúdos, das formas e 
ferramentas adequadas 

para a propagação da 
informação”

Carmen Inês
Chefe da Assessoria de 

Comunicação

Págs. 6 e 7

Págs. 2, 3, 4 e 5

Pág. 12

Pág. 10

Pág. 8

jornal do

judiciário 

As mudanças promovidas pela atual Gestão do Tribunal de Justiça permitiram aumentar a produtividade do Judiciário 

estadual. O novo modelo foi possível com a transferência de recursos da 2ª para a 1ª Instância, por meio da qual os juízes 

de todo o Estado passaram a dispor de servidores no exercício direto da produção jurídica. Antes, cada magistrado contava 

apenas com um, o diretor de Secretaria

A lei faz a equalização da estrutura da Justiça cearense, 

aumentando o número de varas nos locais com mais 

processos. Também garante o funcionamento de todas as 

184 Comarcas do Estado, com ingresso da ação, audiências 

e julgamento na cidade onde o cidadão reside. Veja nesta 

edição mapas com as mudanças

O número é referente à Semana Nacional da Conciliação, 

realizada de 27 de novembro a 1º de dezembro. No Estado, a 

quantidade de acordos totalizou 4.671

TJCE contrata profissionais por meio de 

convênio com a Associação dos Parentes e 

Amigos do Deficiente Auditivo (Apada)

Concentração de esforços do 

Judiciário, Governo, Prefeitura, 

Câmara, outros órgãos públicos, 

universidades e empresas 

privadas alertam sobre 

esse crime

Informativo do Poder Judiciário do Ceará | out/nov/dez de 2017

Reestruturação administrativa do TJCE 

resulta em maior produtividade

Nova Organização Judiciária cria 

varas onde há grande demanda

Justiça do Ceará realiza

14.033 audiências

Inclusão profissional 

no Tribunal de Justiça

Campanha conscientiza 

contra o abuso sexual

Págs. 6 e 7

Pág. 3

Pág. 4

Pág. 8

jornal do

judiciário 

Relatório anual do CNJ apresenta o Tribunal de Justiça cearense como o primeiro 

colocado em número de conciliações entre as Cortes estaduais. Os dados, referentes 

ao ano de 2016, também trazem resultados satisfatórios nas áreas de execução e 

virtualização da 2ª Instância, que recebe todos os novos processos de forma eletrônica

TJCE divulga resultado final da “Semana 

pela Paz em Casa”, movimento nacional de 

julgamento de crimes contra a mulher

A conclusão dos processos permite obter a pena 

total pelos crimes e entregar os acusados ao 

sistema carcerário com a situação definida

Projeto do Juizado de Caucaia beneficia pessoas carentes 

de várias comunidades. Em cinco anos, já foram repassados 

mais de R$ 1 milhão para ações de saúde, educação e 

segurança pública. Os recursos vêm da transação penal

Informativo do Poder Judiciário do Ceará | jul/ago/set de 2017

Judiciário do Ceará realiza maior 

número de conciliações no Brasil

Juízes movimentam cerca de 

três mil processos de 

violência doméstica

Magistrados julgam 636 ações 

de réus multidenunciados

Responsabilidade social 

da Justiça do Ceará

Págs. 6 e 7

Págs. 2 e 3

Pág. 4 

Pág. 11

jornal do

judiciário 

A estatística é referente aos julgamentos colegiados 

das dez Câmaras (três de Direito Público, três 

Criminais e quatro de Direito Privado) e do Órgão 

Especial. As sessões ocorreram entre 20 de janeiro e 

31 de maio de 2017

Administração que tem à frente os 

desembargadores Gladyson Pontes, Washington 

Araújo e Darival Beserra completa quatro 

meses. O esforço é voltado à modernização e à 

ampliação da capacidade de trabalho

A magistrada ficará no cargo até junho de 2019. 

Ela administrará ao lado do desembargador 

Haroldo Máximo, vice-presidente e corregedor 

regional eleitoral

Projeto permite que o número do documento seja 

emitido junto à Certidão de Nascimento. A medida 

garante o direito antes mesmo de a criança e a mãe 

receberem alta da maternidade

Informativo do Poder Judiciário do Ceará | abr/mai/jun de 2017

TJCE julga mais 

de 9 mil 

processos em 

4 meses

Gestão do Tribunal apresenta avanços 

no atendimento à demanda

Desembargadora Nailde Pinheiro 

preside o TRE/CE

Corregedoria garante emissão 

do CPF para crianças

MAIO
ABRIL

FEVEREIRO

MARÇO
JANEIRO

www.tjce.jus.br

facebook.com/tjceoficial

@tjcenoticias

@tjceoficial

/tjceimprensa

COMPOSIÇÃO

Des. Francisco Gladyson Pontes – Presidente do TJCE
Des. Washington Luis Bezerra de Araújo – Vice-Presidente do TJCE
Des. Francisco Darival Beserra Primo – Corregedor-Geral da Justiça 
Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha – Presidente da Comissão de Regime Interno e Assessoria Legislativa
Desª. Maria Iracema Martins do Vale
Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes
Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes – Coordenador do Memorial
Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva
Desª. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Desª. Vera Lúcia Correia Lima
Des. Emanuel Leite Albuquerque – Presidente da Comissão de Responsabilidade Socioambiental
Des. Jucid Peixoto do Amaral
Des. Paulo Francisco Banhos Ponte – Presidente do Conselho Editorial
Desª. Francisca Adelineide Viana – Gestora de Metas da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp)
Des. Durval Aires Filho
Des. Francisco Bezerra Cavalcante
Des. Inacio de Alencar Cortez Neto – Supervisor do Núcleo de Juízes e Grupo de Descongestionamento do Interior
Des. Carlos Alberto Mendes Forte
Des. Teodoro Silva Santos – Presidente da Comissão de Segurança
Desª. Maria Iraneide Moura Silva – Ouvidora do Judiciário
Des. Francisco Gomes de Moura
Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite
Desª. Maria Vilauba Fausto Lopes – Presidente da Comissão Judiciária de Adoção Internacional (Cejai) e titular da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ) 
Desª. Maria Gladys Lima Vieira
Desª. Lisete de Sousa Gadelha
Des. Raimundo Nonato Silva Santos – Supervisor do Movimento de Apoio ao Sistema Prisional (Masp)
Des. Paulo Airton Albuquerque Filho
Desª. Maria Edna Martins
Des. Mário Parente Teó�lo Neto – Presidente da Coordenação Estadual dos Juizados 
Desª. Tereze Neumann Duarte Chaves – Supervisora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Con�itos (Nupemec)
Des. José Tarcílio Souza da Silva – Presidente da Comissão de Informática
Desª. Maria de Fátima de Melo Loureiro
Desª. Helena Lúcia Soares
Desª. Lígia Andrade de Alencar Magalhães – Presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher
Desª. Lira Ramos de Oliveira
Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto – Diretor da Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec)
Des. Francisco Martônio Pontes de Vasconcelos
Des. Francisco Carneiro Lima
Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato
Dra. Marlúcia de Araújo Bezerra – Juíza Convocada
Dr. Antônio Pádua Silva –  Juiz Convocado
Dr. Henrique Jorge Holanda Silveira – Juiz Convocado
Dra. Rosilene Ferreira Tabosa Facundo – Juíza Convocada
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Estado do Ceará
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Presidência

Reestruturação 

do Judiciário 

aumenta o número 

de julgamentos

Vice-Presidência

Mais de 12 mil

recursos analisados

Corregedoria-Geral

Inspeção de 144

unidades judiciárias

marcam o primeiro 
ano da gestão do 

desembargador
Gladyson Pontes 
à frente do TJCE

Diálogo, 
transparência
e celeridade
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