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A seleção para ingresso na magistratura cearense tem previsão de ser concluída ainda em 2018. Os aprovados 
serão nomeados para comarcas do Interior. Confira mais informações na entrevista com o vice-presidente 
do Tribunal, desembargador Washington Araújo, que está à frente da Comissão do Concurso

As unidades atuam de forma 
especializada: 20 para casos cíveis e 4 
voltados à área criminal

Publicada lei que cria estrutura colegiada 
com três magistrados para analisar e 
processar casos ocorridos em todo o Estado

Tribunal cria unidade que concentrará serviços 
das Comarcas de Crato, Juazeiro do Norte e 
Barbalha, região conhecida como Crajubar

Informativo do Poder Judiciário do Ceará | jan/fev/mar de 2018

50 vagas para juiz substituto do TJCE

Entenda as mudanças nos 
Juizados de Fortaleza

Vara para julgar 
organizações criminosas

Secretaria Regional no Cariri

Mulher
Dia da 

de
março

Entrevista com o des. Washington Araújo



JoRnal do JudiCiáRio JoRnal do JudiCiáRio2 3

Gestão 2017/2019

expediente

Presidente do TJCE
Des. Francisco GlaDyson Pontes

Vice-Presidente 
Des. WashinGton luis 
Bezerra De araújo

Corregedor-Geral da Justiça
Des. Francisco Darival 
Beserra Primo

O Jornal do Judiciário é uma 
produção da Assessoria de 
Comunicação Social

Chefe da Assessoria 
carmen inês matos Walraven

Editor
Francisco josé rosa

Redatores
eDson Gomes, Pamela lemos, 
carolina Do vale, ana 
carolina Palhano, talita 
silva e cássia carvalho 
(estaGiária)

Diagramador/fotógrafo
rannjon mikael

Impresso na área gráfica da 
Coordenadoria de Apoio Operacional 
do TJCE

Coordenador
rômulo ciDrão

Esta edição também é disponibilizada 
em formato digital no site 
www.tjce.jus.br, seção Imprensa

www.tjce.jus.br

conecte-se:

facebook.com/tjceoficial

@tjcenoticias

@tjceoficial

/tjceimprensa

os Juizados Especiais da 
Comarca de Fortaleza 
atuam, desde 5 de março 

deste ano, de forma especializada 
(separada), conforme proposta do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 
para a maior agilidade na análise dos 
processos. A Capital passou a ter 20 
unidades para cuidar de matérias de 
natureza cível. Já os quatro Juizados 
Criminais (7ª, 8ª, 14ª e 20ª) têm juris-
dição em todo o território da cida-
de, com protocolo centralizado no 
Fórum Clóvis Beviláqua e distribui-
ção equitativa. 

As mudanças foram implementadas 
por meio de resolução (nº 2/2018) 
aprovada pelo Pleno do TJCE, no 
dia 25 de janeiro deste ano, conforme 
previsão da lei nº 16.397/2017 (nova 
Organização Judiciária do Estado). 
Houve a redistribuição do acervo 

Das 24 unidades da Capital, 20 cuidam de ações 
cíveis e quatro analisam casos criminais

Juizados de Fortaleza passam a ter
competências especializadas

de processos penais que se encontra-
vam nas unidades cíveis. As ações 
cíveis que estavam nos Juizados com 
competência criminal foram redistri-
buídas para as unidades circunvizi-
nhas (19ª, 4ª, 17ª e 22ª).

A separação das competências foi 
apresentada pelo presidente da Coor-
denação dos Juizados do Ceará, 
desembargador Mário Parente Teófi-
lo Neto, ao Grupo de Trabalho criado 
pela Presidência do TJCE para elabo-
rar a nova Organização Judiciária, 
cuja lei teve a publicação no Diário 
Oficial do Estado em 16 de novembro 
do ano passado e passou a vigorar no 
dia 15 de janeiro de 2018.

A alteração ensejará 
o aperfeiçoamento 
dos magistrados e 
a familiarização dos 
serventuários com os 
atos próprios do processo 
criminal, de maneira que 
tornará os procedimentos mais 
céleres

Des. Mário Parente

*Para consultar a jurisdição cível, acesse o link “Sistema de Busca de Juizados” no site www.tjce.jus.br 

UNIDADE

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

9ª

10ª

11ª

12ª

13ª

15ª

16ª

17ª

18ª

19ª

21ª

22ª

23ª

24ª

ENDEREÇO ATUAL

RUA DR. JOÃO GUILHERME, 257 
– ANTÔNIO BEZERRA

AV. GODOFREDO MACIEL, S/N 
– MARAPONGA

RUA HERMÍNIA BONAVIDES, S/N 
– ViCEnTE PinZÓn

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2922
- BaiRRo dE FáTiMa

RUA 729, Nº 443 – TERCEIRA ETAPA 
– CONJUNTO CEARÁ

RUA SANTA EFIGÊNCIA, 305 
– MESSEJANA 

CEnTRo uniVERSiTáRio 7 dE SETEMBRo (RUA ALMIRANTE 
MAXIMIANO DA FONSECA, 1395 – EdSon QuEiRoZ)

RUA MÁRIO MAMEDE, 1301 
– BAIRRO DE FÁTIMA

RUA DO LAGO, 340 
– TANCREDO NEVES

CEnTRo uniVERSiTáRio ESTáCio/FiC
(RUA VISCONDE DE MAUÁ, 1940 – ALDEOTA 

RUA DR. ALMEIDA FILHO, 636 – MONTE CASTELO 
*Em breve, funcionará na Fametro (Rua Conselheiro Estelita, 547 - CENTRO) 

AV. C, 421 
– BARRA DO CEARÁ

FÓRuM ClÓViS BEViláQua
(AV. FLORIANO BENEVIDES, 220 – áGua FRia)

AV. GENERAL OSÓRIO DE PAIVA, 1200 
– PARANGABA

AV. K, 130 – PRIMEIRA ETAPA 
– JOSÉ WALTER

RUA BETEL, 1330 
– SERRINHA

CEnTRo uniVERSiTáRio FaRiaS BRiTo 
(RUA OSÓRIO PALMELLA, 260 – VARJOTA)

FaCuldadE FaECE/FaFoR
(RUA ARMANDO DALL’OLLIO, 1710 – luCiano CaValCanTE) 

uniVERSidadE dE FoRTalEZa – uniFoR 
(AV. WASHINGTON SOARES, 1321)

CEnTRo uniVERSiTáRio FanoR
(AV. SANTOS DUMONT, 7800 – dunaS)

JURISDIÇÃO

anTÔnio BEZERRa E PROXIMIDADES

MaRaPonGa E PROXIMIDADES

PRaia do FuTuRo E PROXIMIDADES

BEnFiCa E PROXIMIDADES

ConJunTo CEaRá E PROXIMIDADES

MESSEJana E PROXIMIDADES

luCiano CaValCanTE E PROXIMIDADES

BaiRRo dE FáTiMa E PROXIMIDADES

TanCREdo nEVES E PROXIMIDADES

aldEoTa E PROXIMIDADES

MonTE CaSTElo E PROXIMIDADES

BaRRa do CEaRá E PROXIMIDADES

SÃo JoÃo do TauaPE E PROXIMIDADES

PaRanGaBa E PROXIMIDADES

JoSÉ WalTER E PROXIMIDADES

SERRinHa E PROXIMIDADES

VaRJoTa E PROXIMIDADES

PRaia dE iRaCEMa E PROXIMIDADES

laGoa REdonda E PROXIMIDADES

PaPiCu E PROXIMIDADES

JuiZadoS ESPECiaiS CÍVEiS
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Para o desembargador, a alteração 
“ensejará o aperfeiçoamento dos 
magistrados e a familiarização dos 
serventuários com os atos próprios 
do processo criminal, de maneira 
que tornará os procedimentos mais 
céleres”. Além disso, essas ações, 
“por possuírem prazos prescricio-
nais menores, exigem acompanha-
mento mais atento do magistrado e 
dos servidores”.

Os Juizados
Os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais foram criados por meio da lei 
federal nº 9.099, de 26 de setembro de 
1995. No Ceará, funcionam confor-
me a lei estadual nº 12.553, de 27 de 
dezembro do mesmo ano. O TJCE 
tem 24 unidades em Fortaleza e 18 no 
Interior (falta instalar a 2ª em Caucaia). 
Julgam causas cíveis de até 40 salários 
mínimos, envolvendo principalmente 
Direito do Consumidor. Até 20 salá-
rios, a pessoa não precisa de advoga-
do e pode ela mesma ingressar com 
a ação. Na área criminal, analisam 
infrações de menor potencial ofen-
sivo, cometidas sem violência e com 
pena de até dois anos. Nesses casos, os 
infratores chegam ao Juizado após a 
Delegacia lavrar o Termo Circunstan-
ciado de Ocorrência (TCO).

Já os Juizados da Fazenda Pública, 
criados pela lei federal nº 12.153, de 
22 de dezembro de 2009, cuidam de 
ações envolvendo interesses de órgãos 
públicos com valor de até 60 salários 
mínimos. No Fórum Clóvis Beviláqua, 
existem quatro unidades fazendárias.

Os recursos contra as decisões dos 
Juizados tramitam no Fórum das 
Turmas Recursais Professor Dolor 
Barreira, em Fortaleza.

As ações com valores superiores aos 
citados acima, bem como aquelas de 
maior potencial ofensivo tramitam 
nas varas competentes (Cíveis, Crimi-
nais ou da Fazenda Pública). Nesses 
casos, as apelações seguem ao Tribu-
nal de Justiça.

 UNIDADE

7ª

8ª

14ª

20ª

ENDEREÇO ATUAL

RUA DES. JOÃO FIRMINO, 360 
– MonTESE

FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA
(AV. FLORIANO BENEVIDES, 220 
– áGua FRia)

RUA CARLOS CHAGAS, 800 
– JoÃo XXiii

RUA GAL. BEZERRIL, 722 
– CEnTRo

Fórum das Turmas Recursais
A 4ª Turma Recursal do Fórum Professor Dolor Bar-
reira, que funciona de forma temporária para processar 
e julgar acervo, teve o prazo de funcionamento pror-
rogado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) até 31 de dezembro de 2019. Conforme 
a Resolução nº 2/2018, a unidade não poderá receber 
novas ações, exceto os casos que tenham conexão com 
os autos já em tramitação. Desde que foi criada (em 14 
de julho de 2016), a 4ª Turma julgou 1.499 processos 
(até 12 de dezembro do ano passado) dos 4.274 que 
compõem o acervo.

Para o diretor, em exercício, do Fórum, juiz Antônio 
Alves de Araújo, “a expectativa é que, com a prorroga-
ção, os magistrados que integram o colegiado consigam 
dar baixa no restante do estoque, garantindo a eficiên-
cia na prestação jurisdicional”.

De janeiro a novembro de 2017, as quatro Turmas 
contabilizaram 8.140 procedimentos, entre decisões, 
julgamentos e homologações de acordos. O Fórum 
Dolor Barreira conta com 12 juízes (dedicação exclu-
siva), divididos em quatro colegiados: três para casos 
cíveis e criminais e um para a área da Fazenda Pública.

JuiZadoS ESPECiaiS CRiMinaiS

*As quatro unidades têm como jurisdição todo o território da Comarca de Fortaleza

notas

As inscrições preliminares do concurso para 
cartórios do Ceará podem ser feitas até 6 de 
abril, pela internet (www.tjce.jus.br). O valor 
é de R$ 200,00. Do total de 227 vagas, 12 (5% 
conforme lei federal) são reservadas a quem tem 
algum tipo de deficiência. O sorteio das unidades 
destinadas para essa finalidade foi realizado no 
dia 20 de fevereiro. A seleção terá análise de 
documentação, provas e títulos. A Comissão 
Examinadora é presidida pelo desembargador 
Paulo Airton Albuquerque Filho.

O Judiciário do Ceará utilizará o Banco 
Nacional de Monitoramento de Prisões 
(BNMP). Juízes e servidores de todo o Estado 
fizeram curso nos dias 27 e 28 de fevereiro, na 
Escola Superior da Magistratura do Ceará, 
sob a responsabilidade do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). O BNMP foi lançado em 20 
de novembro do ano passado pela presidente 
do CNJ, ministra Cármen Lúcia. O sistema 
reunirá as informações processuais e pessoais 
de todos os presos no Brasil.

Inscrições para cartórios 
terminam em 6 de abril

Treinamento para  Banco de 
Monitoramento de Prisões

Sistema oferece mais segurança

Maior celeridade na 
consulta de antecedentes

a pesquisa de antecedentes realizada em processos criminais, 
como nas audiências de custódia, está sendo feita de forma mais 
célere e segura desde o dia 19 de fevereiro deste ano. A partir 

dessa data, servidores do Judiciário utilizam o Sistema de Consulta de 
Antecedentes Criminais Unificada (Cancun), que faz a busca conjunta 
em todas as ferramentas de tramitação processual do Tribunal de Justi-
ça do Ceará (TJCE).

Os objetivos são padronizar, consolidar as informações e permitir mais 
segurança e rapidez na obtenção dos dados. A iniciativa faz parte do 
Programa de Integração (Integra) e do Projeto de Aprimoramento da 
Justiça Criminal, sob coordenação da juíza convocada do TJCE, Rosi-
lene Facundo.

A gestão do sistema Cancun está a cargo do desembargador Mário Paren-
te Teófilo Neto. A suplente é a magistrada Ijosiana Serpa. Ela explica que 
antes as Secretarias e o Setor de Distribuição  precisavam fazer trabalho 
manual em todos os sistemas processuais. “A partir do Cancun, isso é 
realizado por meio de uma única ferramenta (Cancun), na qual a consulta 
disponibiliza todos os dados que dizem respeito ao nome pesquisado. Além 
disso, também é possível emitir relatório por secretaria com todas as infor-
mações, podendo ser anexado pela própria unidade ao sistema, sem neces-
sidade de passar pelo Setor de Distribuição, como era feito anteriormente.”

A juíza ressalta que a nova ferramenta torna a consulta bem mais rápida. 
Permite ainda maior atualização dos dados processuais. “Será um serviço 
muito bom também para as audiências de custódia, porque os servidores 
da Vara faziam esse serviço manualmente, o que demorava muito.”

A Central Integrada de Apoio à Área Criminal (CIAAC) também será 
beneficiada, porque todas as secretarias poderão ter acesso direto às 
consultas. Ela atua no cumprimento de alvarás de soltura e requisição 
de presos para audiências; no envio eletrônico dos procedimentos poli-
ciais à Justiça, que envolvem 49 delegacias de Fortaleza e Maracanaú; 
e na remessa eletrônica dos documentos administrativos prisionais de 
14 unidades da Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus) ao Judiciário. 
Já o Integra é resultado de convênio entre Tribunal, Sejus e Secretaria 
da Segurança Pública e Defesa Social para compartilhamento de ações 
e sistemas de informática.
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O edital oferece 50 vagas para ingresso na 
magistratura estadual

Concurso para juiz tem previsão 
para ser concluído ainda em 2018

CoMaRCaS do inTERioR

a seleção em andamento para juiz substituto do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) oferece 50 
vagas (duas delas reservadas a deficientes e dez a 

candidatos negros) para ingresso na magistratura estadu-
al. As inscrições, iniciadas em 19 de fevereiro, termina-
rão no dia 20 de março deste ano. A primeira prova está 
prevista para 6 de maio. O “Jornal do Judiciário” entrevis-
tou o vice-presidente do TJCE, desembargador Washing-
ton Luis Bezerra de Araújo, que está à frente da Comissão 
Examinadora do Concurso. Confira.

Jornal do Judiciário: São oferecidas 50 vagas. A 
previsão do TJCE é chamar quantos aprovados?

Des. Washington Araújo: Serão inicialmente 
nomeados aqueles aprovados dentro do número de vagas 
ofertadas. A administração do TJCE não elegeu o número 
aleatoriamente. Foram consideradas nossas necessidades 
e a nossa capacidade orçamentária. Como tradicional-
mente ocorre, é possível que os aprovados além das vagas 
originalmente ofertadas também venham a ser nomea-
dos durante o prazo de validade do concurso, que é de 
dois anos, prorrogável por igual período. Isso dependerá, 
evidentemente, da existência de outras vagas e da existên-
cia de disponibilidade orçamentária do TJCE.

JJ: Nos concursos anteriores o número de aprovados 
supriu a quantidade de vagas? Por quê?

WA: Não. E este não é um fenômeno local. Vários 
tribunais encontram dificuldades para recompor integral-
mente seus quadros. A dureza do concurso é apenas um 
dos fatores. Há também a preocupação com a responsabi-
lidade que o exercício da magistratura impõe. Nos últimos 
tempos, isso afastou colegas que já se encontravam em 
exercício e preferiram optar por outras carreiras. Muitos 
também passam em outros concursos e deixam o TJCE, 
especialmente quando são de outros estados e conseguem 
retornar para a origem. Não se pode deixar de registrar, 
contudo, que o TJCE, historicamente, nomeia todos os 
aprovados, dentro do prazo de validade do concurso.

JJ: O concurso atual deverá atender à demanda 
no Interior?

WA: Pela estrutura da carreira, todos os aprovados 
e nomeados exercerão suas funções no Interior, depois de 
curso de formação na Escola Superior da Magistratura do 
Ceará [Esmec]. Certamente haverá incremento da presta-
ção jurisdicional, como ocorreu nos períodos que se suce-
deram aos últimos certames.

JJ: A seleção para juiz é dividida em cinco fases, que 
vão além de provas de conhecimento. Por quê?

WA: O recrutamento de todos os juízes do Brasil, 
hoje, é feito segundo um único modelo, fixado na Reso-
lução nº 75 do Conselho Nacional de Justiça [CNJ], que 
dispõe sobre o ingresso na carreira e impõe a realização 
do concurso em cinco fases, a saber: (1) prova objetiva; 
(2) prova discursiva e prática de sentença; (3) sindicância 
da vida pregressa, exame de sanidade física e mental e 
exame psicotécnico; (4) prova oral; (5) prova de títulos. A 
finalidade é aferir não apenas o conhecimento técnico do 
candidato, mas também sua capacidade e aptidão para o 
exercício da magistratura.

JJ: Os aprovados são nomeados para comarcas de 
vara única, atuando com todos os tipos de processos. O 
Tribunal oferece capacitação para eles?

WA: Sim. O curso de formação inicial é também uma 

SaiBa MaiS

imposição da Resolução nº 75 do CNJ. Tradicionalmente, 
os aprovados participavam do curso depois do início das 
atividades judicantes. Desta feita, porém, haverá inova-
ção. No final de 2017, a  Organização Judiciária foi alte-
rada para estabelecer que, depois de aprovados e nome-
ados, mas ainda antes de rumarem para suas comarcas, 
os magistrados participarão obrigatoriamente do curso, 
já em planejamento por parte da Esmec. A preocupação 
não é a de repassar conhecimentos teóricos, os quais, ao 
menos em tese, serão aferidos ao longo do concurso. O 
objetivo é fazer o iniciante compreender o papel da magis-
tratura na sociedade e a relevância da função que passará 
a desempenhar. Permite, ademais, contato com magistra-
dos mais experientes (juízes formadores), que auxiliarão 
no início da vida funcional dos novos colegas. 

JJ: A função primordial do juiz é o julgamento de 
processos. No entanto, o magistrado também tem outras 
atribuições. Quais são?

WA: Além das funções judiciais típicas, o magis-
trado atua na gestão e fiscalização. Administra o fórum 
local e é o corregedor permanente dos serviços extraju-
diciais (cartórios) e das unidades prisionais. Trabalha na 
proteção de crianças e adolescentes e, quando a comarca 
é sede de zona eleitoral, também no gerenciamento do 
processo eleitoral. É preciso compreender, de outro lado, 
que o perfil do processo mudou. Já não se trata apenas de 
resolver conflitos entre duas partes. Processo virou instru-
mento de participação democrática, por meio do qual o 
cidadão, isoladamente ou por meio de associações, do 
Ministério Público ou da Defensoria Pública, participa da 
vida pública, cobrando eficiência dos gestores públicos.

JJ: Qual o perfil do juiz atual?

WA: O último levantamento feito pelo Conselho 
Nacional de Justiça data de 2014. Os dados ali coletados, 
portanto, estão defasados. De qualquer sorte, as informa-
ções dele constantes relacionavam-se mais com a compo-
sição da magistratura brasileira (raça, sexo, escolaridade) 
do que com a percepção que os magistrados têm dela e 
de seu papel. Posso seguramente afirmar, porém, que o 
magistrado é hoje, antes de tudo, um angustiado com a 
incapacidade de dar conta da demanda que lhe é subme-
tida. Os recursos estruturais e humanos disponíveis são 
insuficientes para dar cabo da quantidade de processos 
que recebem. Mesmo assim, ele compreende que exerce 
papel fundamental na preservação da democracia, comba-
tendo corrupção e assegurando cumprimento das promes-
sas constitucionais. 

JJ: Há previsão de conclusão do concurso?

Formação Superior para participar 
de concurso para juiz
Bacharelado em Direito (com três anos de 
experiência jurídica)

Ingresso na magistratura
Durante os primeiros dois anos na carreira, 
recebe o nome de juiz substituto e, 
geralmente, assume a titularidade de uma 
comarca de vara única
 
Vitaliciedade 
Após dois anos do ingresso, desde que 
cumpridas as exigências da lei, passa a ser 
juiz de Direito. Pode ser titular (fixo de uma 
vara) ou auxiliar (atua em uma Zona Judiciária 
em apoio ao titular ou em caso de férias, 
licenças etc.)

Respondência
O juiz substituto ou de Direito pode trabalhar 
em outra(s) unidade(s) além do juizado/vara 
do(a) qual é titular

Promoção/remoção
Ao longo da carreira, pode ser promovido 
(quando muda de entrância) ou removido 
(muda de vara dentro da mesma entrância) 
até chegar à Entrância Final (Fortaleza, 
Caucaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro 
do Norte e Crato). Os juízes dessas 
comarcas podem ser eleitos ao cargo de 
desembargador do Tribunal de Justiça

O Judiciário do Ceará é divido em 14 Zonas 
Judiciárias (agrupamento de comarcas) e 
possui três Entrâncias: 
Inicial (pequeno porte), Intermediária 
(médio) e Final (grande)

WA: Há firme disposição da atual Gestão do TJCE 
e da Comissão responsável pelo concurso de concluí-lo 
ainda em 2018. São muitas fases e precisamos realizá-las 
com o máximo de segurança. Mesmo assim, em parceria 
com a empresa contratada para auxiliar na realização do 
concurso (Cespe/Cebraspe), foi fixada a data de 28 de 
dezembro de 2018 para a divulgação do resultado final.
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Evento marcará o lançamento do projeto “Grandes Nomes da 
Literatura Brasileira”

Semana no TJCE homenageará 
Machado de assis

“Helena”, “Memórias Póstumas de Brás 
Cubas”, “Dom Casmurro”, “Quincas 
Borba”. Pelo menos um desses livros já este-

ve na cabeceira do leitor brasileiro, seja na adolescência 
ou na vida adulta. Impossível esquecer de personagens 
como Capitu, de “olhos de cigana oblíqua e dissimula-
da”, ou Brás Cubas, que narra a própria história já depois 
de morto, trazendo o realismo para a literatura nacional. 
As obras de Joaquim Maria Machado de Assis atraves-
sam séculos e se comunicam com o presente. Pensando 
em homenagear escritores e também incentivar a leitura, 
o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) lançará o projeto 
“Grandes Nomes da Literatura Brasileira”, que começa 
com a realização da “Semana Machadiana”.

O desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes, 
coordenador do Memorial do Judiciário cearense, expli-
ca que o evento ocorrerá em abril deste ano. A abertu-
ra terá a palestra “Machado de Assis: Uma Epifania da 
Revelação”. Foram convidados o jornalista Cid Sabóia de 
Carvalho, da Academia Cearense de Letras, a desembar-
gadora aposentada Gisela Nunes da Costa, da Academia 

Fortalezense de Letras, e o bibli-
ófilo João Afrânio Montenegro. 
Após o debate, será inaugurada 
exposição com cerca de 100 livros 
e monografias sobre o escritor.

Em março, será lançado o projeto 
“Reconhecimento”, homenagem 
póstuma a desembargadores, juízes e 
servidores, indicados pela Presidên-
cia do TJCE, que tenham prestado 
relevantes serviços à Justiça estadual. 
Os primeiros são o desembargador 
Antônio Carlos Costa e Silva e o juiz 
José de Albuquerque Rocha. Além 
da concessão de placas a familiares, 
haverá exposição dos livros de auto-
ria dos referidos magistrados.

“Nosso objetivo é resgatar as obras 
de magistrados que se destacaram por trabalhos relevan-
tes na área do Direito ou mesmo na literatura e reconhe-
cer a importância deles para o Judiciário, por meio das 
homenagens. Esses dois projetos também surgiram do 
nosso interesse em incentivar a leitura e motivar o surgi-
mento de novos escritores”, afirma o desembargador 
Filgueira Mendes.

O Fórum Clóvis Beviláqua disponibiliza, desde 
22 de janeiro deste ano, Sala de Acolhimento 
das vítimas de crimes ou atos infracionais que 
comparecerem ao local para participação em 
audiências. A medida tem o objetivo de preservar 
a integridade psicológica e física delas, para que 
se sintam dispostas a colaborar com a instrução 
processual. Também visa garantir a dignidade 
da pessoa e melhor organizar a recepção. Para 
utilizar o espaço, a pessoa deve se identificar na 
recepção do Fórum, apresentando documento 
oficial com foto. Após a conferência, o atendente 
acionará um policial para acompanhar a vítima 
até a Sala.

Servidores do Judiciário que atuam com 
o Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e 
pretendentes em processo de habilitação para 
adotar estão sendo capacitados em todo o 
Interior do Ceará. O treinamento, nas áreas 
psicossocial e jurídica, é de responsabilidade da 
Comissão de Adoção Internacional (Cejai), em 
parceria com o Ministério Público do Estado e 
o sistema de apoio (Rede Adotiva e Acalanto). 
Os cursos iniciaram em fevereiro e seguem até 
dezembro deste ano, conforme determinação da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará.

Vítimas de violência têm sala 
de acolhimento em Fortaleza

Cursos psicossociais e 
jurídicos sobre adoção

A estrutura terá três juízes

TJ instalará Vara contra 
crime organizado

o Judiciário cearense trabalha para implantar a Vara 
de Delitos de Organizações Criminosas. No dia 6 de 
março deste ano, abriu seleção para os três magis-

trados que atuarão na unidade. Podem participar juízes da 
Entrância Final: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral e 
Juazeiro do Norte (exceto Crato). O prazo de inscrição é de 
dez dias, a contar da publicação do edital.

Terá titularidade coletiva (formada por três juízes), com sede 
em Fortaleza e jurisdição em todo o Ceará, com a finalidade 
exclusiva de processar e julgar crimes (de competência da Justiça 
estadual) definidos em lei federal que trata dos delitos de grupos 
criminosos. A atuação prevalecerá sobre as demais varas, com 
exceção das áreas da infância e da juventude e do júri.

Os trabalhos compreenderão as atividades anteriores ou conco-
mitantes às instruções prévia e processual e ao julgamento. Os 
inquéritos policiais em andamento e as ações penais cuja instru-
ção não tenha sido encerrada, relativos à matéria, deverão ser 
redistribuídos à nova Vara, que terá protocolo autônomo.

Os magistrados decidirão e assinarão, de forma conjunta, todos os 
atos judiciais, sem qualquer referência a divergência. Para o funcio-
namento da nova estrutura, foram criados três cargos de juiz, três 
de assessor, um de diretor e três de assistente de apoio técnico.

A matéria foi proposta pelo Tribunal de Justiça do Ceará, cuja 
análise no Pleno ocorreu em 1º de fevereiro deste ano. Na Assem-
bleia, foi votada no dia 20, sendo sancionada pelo governador 
Camilo Santana no dia 27 e publicada no Diário Oficial do Esta-
do em 28 de fevereiro. Atende à recomendação do Conselho 
Nacional de Justiça, a exemplo do que já fizeram os Tribunais 
de Alagoas, Pará, Bahia, Roraima, Santa Catarina e Maranhão.

notas
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dar maior segurança aos torcedores que assistem às partidas de futebol 
e, ao mesmo tempo, possibilitar solução mais rápida para os processos 
de infrações (cíveis e criminais) ocorridos nos estádios e proximidades. 

Esses são os principais objetivos dos plantões judiciários disponibilizados, a 
partir de 2012, pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) em jogos de futebol 
na Capital.

O Juizado do Torcedor e Grandes Eventos teve a atuação consolidada e amplia-
da, estando presente, atualmente, em todas as partidas envolvendo os dois times 
com maiores torcidas no Estado (Ceará e Fortaleza), realizadas na Arena Caste-
lão e no Estádio Presidente Vargas. Além disso, também pode atuar em grandes 
shows e espetáculos, desde que seja constatada a necessidade e disponibilizada a 
estrutura necessária para o funcionamento do plantão.

O serviço conta com magistrado, servidores do Judiciário estadual (incluindo 
suporte técnico na área de Tecnologia da Informação), promotor de Justiça e 
defensor público. Essa equipe atua no local onde o evento é realizado.

A titular do Juizado do Torcedor, juíza Maria José Bentes Pinto, afirma que, 
quando o serviço foi criado, as situações mais frequentes eram relativas a 
furtos e a uso de drogas. Atualmente, além desses, tem crescido o número de 
lesões corporais e porte de materiais explosivos. “Observamos uma exaspera-
ção da violência em todos os espaços e nos estádios não é diferente. Por isso, 
a presença do Judiciário se faz cada vez mais necessária. Realizamos grande 
esforço coletivo para enfrentar este momento difícil e buscar solução rápida 
e eficaz.”

Ainda conforme a magistrada, cerca de metade dos casos que chegam ao Juizado 
do Torcedor são resolvidos no próprio local. Quando não é possível dar solu-
ção imediata, sendo necessário, por exemplo, obter informações mais detalhadas 
sobre os antecedentes criminais do infrator, o caso é encaminhado ao 4ª Juizado 
Especial de Fortaleza.

CURTAS
Desembargadora Iracema 
Vale é a ouvidora do CNJ

Plantões ocorrem em jogos na Arena Castelão e no 
Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

TJCE tem programação 
em homenagem à Mulher

Manifestação de advogado 
por videoconferência

A Ouvidoria do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) terá à frente, 
até outubro de 2019, a conselheira 
Iracema Vale, desembargadora do 
Tribunal de Justiça do Ceará. Ela 
foi eleita ouvidora-geral do CNJ 
no dia 6 de fevereiro deste ano, 
em substituição ao advogado Luiz 
Cláudio Allemand.

As comemorações pelo Dia Inter-
nacional da Mulher (8) marcam o 
mês de março. O Judiciário esta-
dual lançou campanha com frases 
sobre o papel delas na instituição 
e mural de fotos das servidoras. 
Além disso, esta edição do “Jornal 
do Judiciário” está com cores em 
alusão ao público feminino.

O Tribunal de Justiça do Ceará re-
alizou, pela primeira vez, videocon-
ferência para permitir sustentação 
oral de advogado, que não estava 
na Capital, em sessão de julgamen-
tos colegiados realizada em Forta-
leza. As duas primeiras manifes-
tações ocorreram em sessão da 1ª 
Câmara de Direito Privado, no dia 
28 de fevereiro deste ano. O defen-
sor estava em Juazeiro do Norte e 
fez suas considerações em dois pro-
cessos. O uso da tecnologia é previs-
to no Código de Processo Civil, e 
a sustentação oral é garantida pelo 
Regimento Interno do Tribunal.

Juizado do Torcedor ajuda a 
combater violência nos estádios

A unidade concentrará serviços das três comarcas

A medida é uma ação de acessibilidade a ser implementada 
pela Assessoria de Comunicação em parceria com o Cerimonial

Secretaria Regional para o Crajubar

intérpretes de libras atuarão em grandes 
eventos do Tribunal de Justiça

a região que envolve Crato, Juazeiro do Norte e 
Barbalha (chamada de Crajubar) ganhará a Secre-
taria Judiciária Regional para concentrar expe-

dientes administrativos (alvarás, cartas, ofícios e arquiva-
mentos, entre outros) das três Comarcas, localizadas no 
Cairiri cearense. Com a medida, as Varas ficarão respon-
sáveis pela produção de decisões judiciais e realização de 
audiências.

Para viabilizar a unidade, o Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) criou, em 1º de março deste ano, equi-
pe para planejar, dimensionar e definir os procedi-
mentos de instalação, bem como identificar, modelar 
e manualizar os processos de trabalho. O grupo, que 
tem como coordenador o juiz auxiliar da Presidência 
do TJCE, Francisco Luciano Lima Rodrigues, deve-
rá finalizar as atividades em 60 dias.

A ideia de se criar a Secretaria Regional surgiu pela 
proximidade geográfica entre as cidades, a chama-
da conurbação, e para otimizar os trabalhos de 
naturezas administrativa e judicial. Segue exemplo 
das Secretarias Judiciárias Únicas já implantadas 
no Fórum Clóvis Beviláqua para grupos de Varas 
(Fazenda Pública, Família e Execução Penal).

a partir de 2018, grandes eventos abertos ao públi-
co do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) conta-
rão com intérprete de Língua Brasileira de Sinais 

(Libras). O objetivo é dar ampla acessibilidade, benefi-
ciando especialmente as pessoas surdas.

A expectativa é que o serviço comece a funcionar na próxi-
ma posse de desembargador, que deve ocorrer ainda no 
primeiro semestre. A medida faz parte do cumprimento 
de resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de 
provimento do TJCE. A iniciativa está sendo implemen-
tada pela Assessoria de Comunicação em parceria com a 
Assessoria de Cerimonial do Judiciário estadual.

O serviço funcionará na Comarca do Crato, cuja 
supervisão caberá a um dos juízes diretores dos 
Fóruns da região abrangida, designado pela Presidên-
cia do Tribunal. A instalação da Secretaria Regional 
dependerá de ato normativo do Judiciário, e caberá 
ao Órgão Especial aprovar a ampliação da atuação 
para as comarcas adjacentes.

O assunto consta em lei publicada em 28 de fevereiro 
de 2018, cuja sanção ocorreu no dia anterior. O texto 
é de autoria do TJCE, aprovado pela Assembleia 
Legislativa em 20 de janeiro.

Crato

Juazeiro do Norte

Barbalha

5 VARAS
2 Cíveis, 2 Criminais e 1 de Família e Sucessões

9 VARAS
3 Cíveis, 3 Criminais, 2 de Família e Sucessões 
(uma ainda não instalada) e 1 da Infância e 
da Juventude (ainda não instalada)

3 VARAS



Sugestão Cultural

Rainha de Katwe 
(Queen of Katwe)

A arte da guerra Duas Vidas 
(The Kid)

Marco Polo

Hamilton Teixeira
Técnico Judiciário – TJCE

Louyse Silveira
Coord. da Educação Corporativa – TJCE

Izabel Oliveira
Coord. da Educação Corporativa – TJCE

Renato Duarte
Analista Judiciário – TJCE
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É a história de uma jovem 
que vive em situação de ex-
trema pobreza na Uganda 
(África), sem acesso à educa-
ção nem perspectivas de fu-
turo. Após ter contato casual 
com o xadrez, ela se apaixona 
pelo jogo, busca aprendê-lo e 
descobre ter muito talento. 
Para o servidor Hamilton 
Teixeira, é interessante por-
que mostra como é possível, 
por meio do esporte, mudar 
de vida e superar obstáculos. 
“Também me chamou aten-
ção a situação degradante 
em que Phiona (a protago-
nista) vivia. É algo chocante”, 
afirma Hamilton.

Traz aspectos importantes 
da vivência prática de uma 
guerra, com enfoque, prin-
cipalmente, nas habilidades 
de estratégia e liderança. 
Por ser tratado militar escri-
to por general estrategista, 
acredita-se que os escritos 
podem ter sido utilizados 
por outros líderes de guerra, 
como Napoleão Bonaparte e 
Mao Tsé-Tung. “É um clás-
sico para a área da adminis-
tração e acho que mesmo as 
pessoas que não são da área 
devem ler. Quem quer se 
aprofundar na habilidade da 
estratégia tem que começar 
por ele”, comenta Louyse.

Um homem bem-sucedido 
financeiramente, porém 
ambicioso e egoísta, tinha 
dificuldades de relaciona-
mento com a família. Em 
determinado momento, 
tem a oportunidade de 
voltar na história e relem-
brar o passado, inclusive 
os maiores traumas dele, 
que seriam as possíveis 
causas da presente infe-
licidade. Para Izabel, o 
filme gerou uma reflexão 
porque, “na vida, temos 
muito a ser curados, coisas 
do nosso passado que nem 
imaginamos”.

Relata a ascensão do Im-
pério Mongol sobre a Chi-
na com a participação do 
desbravador italiano Mar-
co Polo, conhecido pelas 
habilidades com negocia-
ções mercantis na grande 
jornada até a Ásia, onde 
chegou a ser preso. Rena-
to explica que o drama é 
envolvente e muito bem 
produzido para quem gos-
ta de história e ação, por-
que prende a atenção do 
telespectador. O seriado 
foi interrompido antes da 
terceira temporada, mas 
Renato garante que vale a 
pena assistir.

São 144 juízas, 15 desembargadoras e 1.843 servidoras

Justiça do Ceará tem a dedicação 
de mais de duas mil mulheres

atualmente, o Judiciário cearense conta com a 
dedicação de 159 magistradas, divididas entre 
15 desembargadoras e 144 juízas. Possui ainda 

1.843 servidoras que trabalham nas unidades judiciá-
rias e administrativas em todo o Estado.

O Ceará tem o 
pioneirismo de 
nomear a primei-
ra juíza do Brasil, 
Auri Moura Costa, 
que ingressou em 
1939, na Comarca 
de Várzea Alegre 
(Interior do Ceará), 
e encerrou a carrei-
ra como desembar-
gadora do TJCE. 
Natural de Reden-

ção (CE), atuou no Ministério 
Público antes de fazer concur-
so para  a magistratura. Dirigiu 
o Fórum Clóvis Beviláqua e foi a 
primeira mulher a presidir o Tribunal 
Regional Eleitoral do Ceará (TRE). Ela faleceu em 
12 de julho de 1991.

Já a primeira mulher a presidir o TJCE, desembar-
gadora Águeda Passos Rodrigues Martins, ingres-
sou como juíza, no ano de 1961, em Várzea Alegre. 
Segunda magistrada a integrar o Tribunal de Justi-
ça, também presidiu o TRE e dirigiu o Fórum 
Clóvis Beviláqua. O falecimento ocorreu em 10 de 
maio do ano passado.

O Poder Judiciário do Ceará parabeniza a todas as 
mulheres. Feliz Dia 8 de Março!
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