
As unidades fazem parte da nova Organização 

Judiciária do Estado, que tem a fi nalidade de ampliar 

a estrutura nas comarcas com maior demanda de 

processos

Os desembargadores Washington Araújo, Nailde 

Pinheiro e Teodoro Silva Santos serão empossados 

como presidente, vice-presidente e corregedor-

geral da Justiça, respectivamente, para mandato de 

dois anos

Tribunal de Justiça do Ceará 

instala 2ª Vara de Acaraú e 

2ª Vara de Beberibe

Posse da Gestão 2019/2021 

do TJCE está marcada para 

31 de janeiro
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A unidade terá competência para julgar processos 

envolvendo sonegação de impostos como ICMS, 

IPTU e ISS

Criada Vara de Crimes 

contra a Ordem Tributária 

de Fortaleza

Pág. 9

Ele tomou posse como desembargador em 23 de 

novembro deste ano. O então juiz foi eleito pelo 

critério de merecimento

Desembargador Sérgio 

Parente faz parte da 2ª 

Câmara Criminal
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O novo prédio que abriga duas Varas teve investimento de mais de 

R$ 3,7 milhões. O objetivo é promover mais conforto, acessibilidade e 

segurança aos magistrados, servidores e usuários dos serviços judiciais

Novo Fórum da Comarca
de Itapajé é inaugurado
Novo Fórum da Comarca
de Itapajé é inaugurado
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Foram vendidos 79 lotes do total de 82, 
que incluíram carros, motos, móveis e 
equipamentos de informática

Cada Comarca recebeu a segunda unidade judiciária, como forma de dar 
mais celeridade ao andamento dos processos

Leilão arrecada R$ 422 
mil com venda de bens

Acaraú e Beberibe ganham novas varas 
para aumentar acesso à Justiça

N
o dia 16 de outubro deste ano, o Tribunal de Justiça do 

Ceará (TJCE) realizou leilão de bens não mais utilizados 

no serviço público. Estavam disponíveis 82 lotes com sete 

mil itens, entre 44 carros e 13 motos, móveis e equipamentos de 

informática. Do total, houve a venda de 

79 lotes, resultando na arrecadação de 

R$ 422.705,28.

Puderam participar pessoas físicas e 

jurídicas, conforme regras estabelecidas 

no Edital nº 1/2018, publicado no 

Diário da Justiça de 27 de setembro. 

Segundo Tatyana Matias, que está à 

frente da Coordenadoria de Patrimônio 

da Secretaria de Administração e 

Infraestrutura do TJCE, o objetivo 

é realizar esse tipo de atividade 

periodicamente.

Ela afi rma que “foram selecionados mais itens e arrecadado 

mais que o triplo do montante do último leilão, que resultou 

no recebimento de R$ 126 mil em recursos para o Tribunal. 

Essa separação [de bens] começa quando as comarcas pedem 

o recolhimento de bens que não querem mais. É feita triagem 

para ver se realmente são inservíveis ou se têm condições de 

aproveitamento”.

A
s Comarcas de Acaraú e de Beberibe 

ganharam, cada, a segunda unidade judiciária 

para promover maior agilidade na análise e no 

julgamento das ações. Com a ampliação, o acervo foi 

dividido entre a 1ª e a 2ª Vara, dobrando a capacidade 

de atendimento ao cidadão.

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

desembargador Gladyson Pontes, destacou que 

as inaugurações representam a continuidade do 

“trabalho de ampliação da atividade judiciária na 

busca de melhor servir àqueles que demandam o 

Judiciário”.

A solenidade de instalação em Acaraú, distante 245 

km de Fortaleza, ocorreu no dia 20 de novembro 

deste ano. Já no dia 21, foi a vez de Beberibe, que fi ca 

a 83 km da Capital. 

A expansão do atendimento no Interior é resultado 

da nova Organização Judiciária do Estado, de 

iniciativa do TJCE. Mais informações na página 8.

Participantes do 2º leilão promovido pelo Judiciário

44 carros estavam disponíveis

Solenidade em Acaraú ocorreu no dia 20 de novembro Autoridades durante instalação em Beberibe

Presidente do TJCE em discurso
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No dia 27 de setembro, o TJCE elegeu os desembargadores que fi carão 
à frente da Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria-Geral na Gestão 
2019/2021

Novos gestores do Tribunal de Justiça

A designação foi publicada no Diário da Justiça de 26 de novembro deste 
ano. Eleito por merecimento, ele tomou posse no dia 23 do mesmo mês

Desembargador Sérgio Parente integra 
a 2ª Câmara Criminal

E 
m 31 de janeiro de 2019, o Tribunal de 

Justiça do Ceará (TJCE) passará a ter novos 

presidente, vice-presidente e corregedor-

geral. Serão, respectivamente, os desembargadores 

Washington Luis Bezerra de Araújo, Maria Nailde 

Pinheiro Nogueira e Teodoro Silva Santos, eleitos 

para o biênio 2019/2021, em 27 de setembro deste 

ano.

Na ocasião, Washington Araújo ressaltou que dará 

continuidade a projetos iniciados na atual Gestão, 

que tem à frente o desembargador Gladyson Pontes. 

Todas as novas ações serão focadas na celeridade 

da prestação jurisdicional, que na opinião dele, é 

um dos grandes anseios da sociedade.

“É momento muito importante na carreira de todo 

magistrado chegar à Presidência. Eu sou vice-

presidente do Tribunal, considero-me copartícipe 

da atual Gestão, que por sinal é paradigmática. Na 

minha avaliação, o desembargador Gladyson é o 

melhor gestor que já tivemos, e tenho aprendido 

muito com essa convivência”, destacou.

Foram criadas Comissões de Transição, com o 

objetivo de organizar informações para subsidiar a 

próxima administração. As equipes têm se reunido 

periodicamente.

Além disso, o presidente eleito tem realizado 

reuniões com secretários, superintendentes e 

juízes auxiliares para elaborar e aprovar o plano 

de gestão, com propostas e ações para serem 

realizadas nos próximos dois anos.

O 
desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente 

faz parte da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Ceará (TJCE), conforme designação 

da Presidência do TJCE. O então juiz da 4ª Vara de 

Família do Fórum Clóvis Beviláqua tomou posse no 

cargo após ser eleito pelo critério de merecimento.

Ao ser empossado desembargador, assumiu o 

compromisso de “promover Justiça e zelar pela paz 

social”, além de destacar que, para isso, é preciso 

“cuidar de nosso ambiente de trabalho, renovando 

ideias e incorporando positivamente as críticas que 

nos são dirigidas. Eu integro um Poder Judiciário 

humanizado e sinto profundamente a necessidade 

de lembrá-los que o respeito à nossa instituição 

muito nos motiva. Todos somos atores engajados 

em infl uir positivamente, ajudando a solucionar 

confl itos”.

A saudação ao novo integrante do TJCE (o quinto 

empossado na Gestão 2017/2019) coube ao 

desembargador José Tarcílio Souza da Silva. O 

magistrado afi rmou que “sem muito esforço, por 

ser de sua essência, identifi ca a problemática das 

relações humanas e seus confl itos, procurando 

incansavelmente a sua pacifi cação, habilidade 

aprimorada por vários anos à frente da 4ª Vara de 

Família da Capital, onde judicou com zelo e retidão”.

A solenidade, conduzida pelo desembargador 

Gladyson Pontes, presidente do Tribunal, contou 

com a presença de outros magistrados, familiares e 

autoridades dos demais Poderes. A vaga surgiu com a 

aposentadoria do desembargador Carlos Rodrigues 

Feitosa.

A 2ª Câmara Criminal é formada também pelos 

desembargadores Haroldo Correia de Oliveira 

Máximo (presidente do colegiado), Francisca 

Adelineide Viana e Francisco Martônio Pontes de 

Vasconcelos. As sessões de julgamento ocorrem 

toda quarta-feira, a partir das 13h30.

DATAS

PERFIL

Sérgio Parente era titular da 4ª Vara de Família de 

Fortaleza e atuou como juiz convocado do Tribunal de 

Justiça, em substituição à desembargadora Maria Nailde 

Pinheiro Nogueira, durante o período eleitoral. Nascido 

na Capital, fi lho de Luis Ideburque Mendes Parente e 

Eliane Arruda Parente, é casado com Vânia Leal Chagas 

Parente, sendo pai de 2 fi lhos. Ingressou na magistratura 

em março de 1992, na Comarca de Mulungu. Passou 

ainda por Jaguaribe e Crato e, em fevereiro de 2000, 

foi eleito juiz auxiliar de Fortaleza. Ainda na Capital, foi 

titular e respondeu por diversas unidades judiciárias, 

além de atuar nas Turmas Recursais, Comissão Estadual 

Judiciária de Adoção Internacional do Ceará (Cejai/CE) e 

como coordenador do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Confl itos e Cidadania 

(Nupemec) do TJCE.

Desembargadores Washington Araújo, Nailde Pinheiro e Teodoro Silva em reunião com equipe de transição

Magistrado com a esposa e os fi lhos

Desembargador ao lado dos pais

Sérgio Parente foi eleito por merecimento
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NOTAS

Campanha #EuFaçoParte 

valoriza servidor

Para comemorar o Dia do Servidor Público 

(28 de outubro), o Tribunal de Justiça lançou 

a campanha institucional #EuFaçoParte, com 

divulgação das 

principais ações 

desenvolvidas na 

Gestão 2017/2019. 

O projeto, iniciado 

em 23 de outubro, 

continua até 19 de 

dezembro de 2018. 

A ação valoriza 

magistrados e 

servidores, com 

a divulgação 

das ações feitas, 

por meio de 

material impresso 

(banners), digital 

(redes sociais e 

intranet) e vídeo 

(programa de TV).

Com investimento de mais de R$ 3,7 milhões, o prédio foi construído dentro dos 
modernos padrões de conforto, acessibilidade e segurança

TJCE inaugura o novo Fórum da Comarca 
de Itapajé

A 
modernização da estrutura do Judiciário 

estadual teve mais um avanço importante em 

dezembro de 2018, com a entrega do novo 

Fórum da Comarca de Itapajé (distante 128 km de 

Fortaleza), pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). 

O investimento totalizou mais de R$ 3,7 milhões, 

oferecendo melhores condições de trabalho e 

atendimento (conforto), acessibilidade (uso das 

estruturas por pessoas com defi ciência) e segurança 

para magistrados, servidores, defensores públicos, 

promotores de Justiça, advogados e demais 

cidadãos.

“O Poder Judiciário do Ceará tem empreendido 

política de melhoria das instalações. Estamos 

entregando o novo Fórum de Itapajé e vamos 

inaugurar, no início do próximo ano, o de Russas. 

Desde o início percebemos a necessidade de se 

transferir alguns prédios que funcionavam junto 

a agências bancárias. Essa iniciativa é salutar. 

Precisamos ter as instalações próprias, adequadas 

e funcionais, como esta, para oferecer condições de 

trabalho dignas e de recepção aos jurisdicionados 

de forma humanizada. Tem acessibilidade, 

funcionalidade e segurança”, destacou o presidente 

do TJCE.

A inauguração ocorreu no dia 12 de dezembro. De 

acordo com o Departamento de Engenharia do TJCE, 

a obra começou em novembro de 2017. O prédio, 

que abrigará duas Varas, tem dois pavimentos e 

área construída de 1.692,04 m2, ao custo de R$ 

3.717.252,52.

Em janeiro de 2019 está prevista a inauguração 

do novo Fórum de Russas, a 168 km da Capital. A 

estrutura, cuja obra iniciou no mês de janeiro deste 

ano, tem 1.821,51 m2 de área construída em dois 

pavimentos para abrigar três unidades judiciárias, 

com investimento de R$ 3.858.192,16. Na Comarca, 

haverá também a instalação da 3ª Vara, criada na 

nova Organização Judiciária do Ceará. Saiba mais 

detalhes nas páginas 3 e 8.

Além disso, o TJCE construirá o novo Fórum de 

Senador Pompeu, cujo processo licitatório está em 

MUDANÇAS EM OUTRAS REGIÕES

As fotos dos desembargadores Luiz Gerardo de 

Pontes Brígido (aposentado) e Maria Iracema 

Martins do Vale foram afi xadas na Galeria de 

Ex-Presidentes do Tribunal de Justiça do Ceará, 

no dia 9 de novembro de 2018. Eles presidiram 

o Judiciário cearense nos biênios 2013/2015 

e 2015/2017, respectivamente. A solenidade 

de descerramento das fotos contou com a 

presença de magistrados e servidores. Na 

ocasião, Gerardo Brígido foi representado pelo 

desembargador Antônio Abelardo Benevides 

Moraes.

Galeria recebe fotos de 

Gerardo Brígido e Iracema Vale

INFRAESTRUTURA

andamento. A atual administração do Judiciário 

já entregou os novos prédios de Independência 

(residência ofi cial de juiz que passou por adaptações) 

e Santa Quitéria (onde houve reforma de duas 

residências ofi ciais). Os antigos funcionavam junto a 

agências bancárias, o que compromete a segurança, 

segundo o Conselho Nacional de Jusiça (CNJ).

Na Comarca de Iracema, os serviços judiciais 

passaram a funcionar em local cedido pelo 

Governo do Ceará, após intervenções. Também 

receberam melhorias os edifícios de Sobral, Iguatu, 

Saboeiro, Quixadá, Juazeiro do Norte e Itaitinga. 

Os procedimentos em Maracanaú estão sendo 

executados.

O edifício fi ca localizado no Loteamento Asa Branca III, bairro Ferros

A inauguração ocorreu no dia 12 de dezembro de 2018
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NOTAS

A exposição “Na Linha de Frente”, do Museu 

da Fotografi a de Fortaleza, fi cará na Escola 

Superior da Magistratura do Ceará (Esmec) até 

19 de dezembro de 2018, aberta ao público 

gratuitamente. Iniciada em 9 de novembro, 

tem registros de guerra de renomados 

fotojornalistas brasileiros. A mostra integra 

o projeto “Esmec Artes”, que contempla 

fotografi a, literatura, cinema, teatro e música. 

Já fi zeram parte da programação cultural, 

em novembro, palestras, exibição de fi lme, 

apresentação de peça infantil e musical do 

violinista Manassés de Sousa.

“Esmec Artes” apresenta

programação cultural

Ao todo, 62 candidatos passarão por 

entrevistas (segunda fase) que fazem parte da 

seleção para o Programa de Serviço Voluntário 

do Tribunal de Justiça do Ceará. Eles, que 

tiveram aprovação na primeira etapa (análise 

curricular e de títulos), foram convocados por 

meio do Diário da Justiça de 30 de novembro 

deste ano. Os selecionados atuarão nas áreas 

do Direito, Psicologia e Serviço Social em 

unidades da Capital e do Interior. O objetivo 

é capacitar profi ssionais de nível superior, no 

âmbito do Judiciário estadual. A validade será 

de um ano, a contar da data de publicação do 

resultado fi nal, podendo ser prorrogado por 

igual período.

Seleção do Programa 

de Voluntário do TJCE

A inauguração de duas novas Varas pelo Tribunal de Justiça do Ceará tem a 
fi nalidade de promover mais celeridade na análise dos processos na maior 
cidade da Região Norte do Estado

A nova unidade será instalada no Fórum 
Clóvis Beviláqua

Comarca de Sobral especializa área da 
infância e amplia atendimento

Vara para julgar crimes 

contra a ordem tributária

C
om cerca de 206 mil habitantes, a 

Comarca de Sobral ganhou mais duas 

unidades judiciárias (2ª Vara de Família 

e Sucessões e Vara da Infância e da Juventude), 

inauguradas pelo Tribunal de Justiça do Ceará 

(TJCE), no dia 24 de outubro de 2018. Na 

mesma data, o Juizado Especial Cível e Criminal 

(JECC) passou a funcionar nas dependências 

da Faculdade Luciano Feijão, onde já possuía 

Anexo.

Além do aumento de sete para nove Varas, 

que amplia a capacidade de atendimento 

à população, a Comarca passou a ter juízo 

especializado na área da infância e da 

juventude, o que dará maior celeridade a casos 

de destituição do poder familiar, adoção e 

atos infracionais cometidos por adolescentes. 

Durante as solenidades de inaugurações, o 

presidente do TJCE, desembargador Gladyson 

Pontes, destacou a necessidade de se promover 

mudanças para melhorar a atuação da Justiça, 

diante do crescimento das demandas e do 

orçamento limitado do Judiciário estadual.

“No início da nossa Gestão nos deparamos com 

um grande desafi o: fazer mais com menos. Esse 

desafi o, no primeiro momento, parecia gigante, 

mas tive a felicidade de contar com pessoas 

competentes e comprometidas. Elaboramos 

um projeto ousado”, afi rmou o presidente.

Sobral, que pertence à Entrância Final (grande 

porte), é conhecida como Princesa do Norte. 

Para a diretora do Fórum local, juíza Janayna 

Marques, as duas novas unidades trarão “maior 

celeridade à prestação jurisdicional. Estamos 

em processo de virtualização do acervo, o 

que também propicia melhor andamento dos 

processos”.

Além de Sobral, outras 15 comarcas foram 

contempladas com aumento de unidades, de 

acordo com a nova Organização Judiciária, de 

iniciativa do TJCE, aprovada pela Assembleia 

e sancionada pelo governador do Estado. 

Também já ocorreram inaugurações em Ocara 

(Vara Única), Itaitinga (2ª Vara), Horizonte (2ª), 

A criação atende à Meta 5 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), que consiste em impulsionar as execuções e tem 

como gestor, no TJCE, o desembargador Francisco Carneiro 

Lima. A partir da nova competência, os juízes das Varas de 

Execução Fiscal impulsionarão os processos com mais 

celeridade. Outra medida é a política de desjudicialização 

dessas ações.

ONDE FUNCIONAM

NOVAS UNIDADES EM TODO O CEARÁ

NECESSIDADE DA MUDANÇA

O 
Judiciário cearense está ampliando a capacidade 

de julgamento de processos na Capital e no Interior. 

Em Fortaleza, será instalada, em 17 de dezembro de 

2018, a Vara de Crimes contra a Ordem Tributária. A unidade 

especializada foi criada por meio da lei nº 16.676/2018, 

sancionada pelo governador Camilo Santana e publicada 

no Diário Ofi cial do Estado em 23 de novembro.

De inciativa do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e 

aprovada pela Assembleia Legislativa, a norma tem a 

fi nalidade de promover mais agilidade aos processos. 

Atualmente, a competência de julgar a matéria é das seis 

Varas de Execução Fiscal e de Crimes contra a Ordem 

Tributária do Fórum Clóvis Beviláqua.

Com a criação da estrutura específi ca, as atuações serão 

divididas, passando as atuais unidades a cuidar somente 

de execução fi scal, enquanto a nova cuidará dos crimes 

(ver abaixo) relacionados a Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Imposto 

Sobre Serviços (ISS).

Instalação da 2ª Vara de Família e Sucessões

Solenidade de inauguração da Vara da Infância e da Juventude

Canindé (3ª), Caucaia (2º JECC), Acaraú (2ª) e Beberibe 

(2ª). A ampliação benefi ciará ainda Maracanaú (duas 

novas varas), Juazeiro do Norte (duas novas unidades), 

Iguatu (4ª Vara), Russas (3ª), Icó (2ª), Trairi (2ª), Viçosa 

do Ceará (2ª) e São Gonçalo do Amarante (2ª). Leia 

mais na página 3.
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CURTAS

58ª Revista de Jurisprudência

Disponível desde 22 de novembro, a 58ª edição da 

Revista de Jurisprudência (conjunto de decisões) 

do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), referente ao 

trimestre julho, agosto e setembro de 2018. A 

responsabilidade é do Conselho 

Editorial e de Biblioteca do TJCE, 

que também fez o relançamento, 

no dia 14 de novembro deste 

ano, do livro “Introdução à 

Ciência do Direito”, do escritor 

Djacir Menezes. A obra é uma 

reprodução da segunda edição, 

publicada em 1938. A iniciativa faz 

parte do projeto “Obras Jurídicas 

Cearenses – Resgate Histórico”, 

que já relançou outros três livros.

Juizado Móvel faz 22 anos

Em 22 de novembro de 2018, o Juizado Móvel de 

Fortaleza completou 22 anos. Nesse período, 

foram 128.008 atendimentos, com 

106.405 (83,12% de sucesso), 

envolvendo acidentes de 

trânsito quando não há 

lesões graves ou mortes. As 

equipes podem ser acionadas 

pelos telefones: (85) 98778.2161/62/63/64.

O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário 

(NAT), que funciona há mais de dois anos em 

Fortaleza, teve ampliação para as Comarcas 

da Região Metropolitana da Capital. A parceria 

entre Tribunal, Estado, Prefeitura de Fortaleza 

e União auxilia na instrução e no julgamento de 

ações relacionadas à saúde. O NAT, formado 

por seis médicos e seis farmacêuticos, já emitiu 

mais de 180 notas técnicas.

NAT é ampliado

De 26 de novembro a 4 de dezembro deste ano 

ocorreu a 2ª edição da Semana Estadual de 

Sentenças e Baixas Processuais. Magistrados e 

servidores trabalharam em regime de mutirão 

na análise dos processos não baixados, 

com prioridade para os casos mais antigos, 

relacionados à corrupção e à improbidade 

administrativa, além daqueles envolvendo 

ações coletivas. A iniciativa foi criada pelo 

Tribunal de Justiça do Ceará para promover 

mais celeridade. Na Semana de 2017, ocorreu 

a movimentação de 80.031 processos (38.684 

julgados e 41.347 baixados), cinco vezes mais 

do que a produção no expediente normal.

2ª Semana de Sentenças
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A fi nalidade foi esclarecer como crianças e adolescentes devem ser ouvidos 
na Polícia ou Justiça

A unidade foi inaugurada em outubro 
pelo Tribunal de Justiça

TJCE promove capacitação sobre 
depoimento especial

Nova Central agiliza 
atendimento no FCB

P
rofi ssionais que atuam na 

garantia dos direitos da 

criança e do adolescente 

participaram de treinamento sobre 

depoimento especial, nos dias 28, 

29 e 30 de novembro de 2018, no 

Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). 

Organizado pela Coordenadoria 

da Infância e da Juventude (CIJ), o 

objetivo foi esclarecer como deve 

ocorrer a escuta de jovens vítimas 

ou testemunhas de violência 

(principalmente sexual), seja na autoridade 

policial (delegacias) ou judiciária (vara).

Para o presidente do TJCE, desembargador 

Gladyson Pontes, a capacitação “proporciona 

o conhecimento científi co necessário para 

melhor atendimento das vítimas, que precisam 

de olhar especial. O magistrado avalia que o 

tema “envolve crianças e adolescentes vítimas 

de uma sociedade desigual, e o Judiciário, 

na condição de defensor da cidadania, não 

poderia fi car ao largo dessa política”.

A coordenadora da CIJ, desembargadora Maria 

Vilauba Fausto Lopes, afi rmou que o seminário 

trata da lei que estabelece o sistema de 

garantia de direitos. Na avaliação da primeira-

dama de Fortaleza, Carol Bezerra, a violência 

“pode desencadear traumas enormes, 

comprometendo várias áreas da vida”.

O treinamento teve à frente Itamar Batista e 

Benedito Rodrigues, respectivamente, gerente 

e consultor da Childhood Brasil, além de 

Reginaldo Torres, formador de entrevistadores 

forenses pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). Segundo Itamar Batista, a iniciativa 

do Tribunal é trabalhar na formação dos 

profi ssionais que atuam na rede de proteção, 

especialmente com a escuta especializada. Ele 

defende que se deve “seguir protocolo para 

conversar com a criança, sempre privilegiando 

a narrativa livre. A ideia é protegê-la nesse 

momento que é bastante difícil, evitando que 

ela seja vítima novamente”.

Também participaram juízes, integrantes do 

Ministério Público, da Defensoria Pública, do 

Estado, Município de Fortaleza, das Polícias 

O 
cidadão que busca o Fórum Clóvis Beviláqua, 

em Fortaleza, para obter serviços (consulta de 

informações processuais, protocolo e emissão de 

certidões) passou a dispor de mais celeridade, praticidade 

e simplicidade em ambiente acolhedor. Isso porque, no 

dia 10 de outubro deste ano, foi inaugurada a nova Central 

de Atendimento Judicial (CAJ), que passou a concentrar as 

atividades antes desempenhadas, separadamente, por 

três setores (Telejustiça, Protocolo e Certidões).

Até 30 de novembro deste ano, a unidade promoveu 

18.231 atendimentos a jurisdicionados  (quem recorre ao 

Judiciário para resolver um problema) e a operadores do 

Direito. No local, são fornecidas certidões e informações 

referentes à Justiça, além da realização do protocolo de 

peças. A pessoa passa, inicialmente, por triagem, na qual 

já é feita a verifi cação dos documentos necessários para 

solicitar os serviços. Após e se o interessado estiver com 

tudo em mãos, é entregue senha para atendimento.

São 18 guichês disponíveis, sendo dois deles exclusivos 

para advogados. A Central conta também com mais 20 

profi ssionais para o atendimento por telefone (85 – 

3216.6000).

Além de evitar fi las e deslocamentos entre diferentes 

setores, a unifi cação possibilitou padronizar e uniformizar 

os procedimentos, dando maior qualidade e agilidade ao 

atendimento. A unidade foi inaugurada pelo Tribunal de 

Justiça do Ceará (TJCE), como forma de facilitar a vida dos 

usuários.

De acordo com o supervisor de atendimento judicial, 

Nelson Ricardo Nogueira, o projeto “veio atender 

as perspectivas de intensifi car a interlocução com a 

sociedade e aprimorar o atendimento e o acesso do 

cidadão, como fruto de uma política de atendimento 

de excelência para os jurisdicionados”. A Central fi ca 

localizada na entrada secundária do Fórum, ao lado da 

sala do Ministério Público.

No dia 17 de outubro deste ano, a CIJ lançou a cartilha 

“Cadastro Nacional de Adolescentes em Confl ito 

com a Lei”, com orientações sobre o processo de 

execução das medidas socioeducativas e outros 

assuntos. A versão digital e o vídeo explicativo estão 

em www.tjce.jus.br.

Além disso, o TJCE e outras instituições benefi ciam, 

atualmente, 49 adolescentes em situação de 

acolhimento institucional ou vulnerabilidade social. 

Eles recebem qualifi cação profi ssional em contratos 

de aprendizagem dentro do projeto Abrigar.

Civil e Militar e de instituições ligadas à temática. 

Eles fazem parte de Grupo de Trabalho que realiza 

reuniões a cada 15 dias.

CARTILHA E PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO

NÚMEROS

(10/10 a 30/11)

Certidões: 6.010

Informações processuais: 10.481

Protocolo: 1.740

TOTAL: 18.231

Unidade fi ca localizada na entrada secundária do Fórum de Fortaleza

Participaram profi ssionais do sistema de Justiça e da rede de proteção
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Sugestão Cultural

Jenifer dos Santos | Estagiária/TJCE

Wallacy Mota | Técnico de Informática/TJCE

Janaína Braga | Arquiteta/Fórum Clóvis Beviláqua

Ulysses Magno | Jornalista/TJCE

Quarto de Guerra
Narra a história de um casal com constantes crises no relacionamento, 

apesar de ser fi nanceiramente bem-sucedido. Um dia, a esposa 

conhece uma idosa de fé, que passa a ajudar por meio de orações. 

A partir de então, a família consegue ter visão mística das crises que 

passa. A experiência pessoal de assistir a narrativa foi muito positiva, 

conta Jenifer. “Indico para todas as pessoas que precisam dessas 

virtudes para ter mais força no caminho.”

Awake – “A vida por um fi o”
O protagonista vive excelente momento pessoal, profi ssional e 

fi nanceiro. Repentinamente, tudo se transforma. Ele passa a ter sérios 

problemas de saúde, necessitando de transplante de coração. O rapaz 

recebe conselhos de que deve aproveitar a vida ao máximo, já que 

as chances de sobrevivência sem o transplante são baixas. Durante 

a cirurgia, vivencia situações misteriosas. Para Wallacy, a história tem 

drama, mistério e envolve o espectador, surpreendendo-o até o fi m.

Série de contos escritos por Nelson Rodrigues, jornalista que tinha 

coluna diária no periódico “A Última Hora”. As histórias, fi ctícias, são 

inspiradas na realidade árdua de muitos brasileiros, com os quais o 

autor teve contato como repórter. Trazem refl exão social e temas de 

ordem moral, considerados polêmicos para os leitores da época. Os 

casos são narrados de forma criativa, têm gênero dramático forte e teor 

crítico da sociedade brasileira do século XX, avalia Janaína.

Libertem Angela Davis
Uma mulher negra que desde cedo enfrenta grandes desafi os de 

cor e de gênero nos Estados Unidos. Ela passa a lutar pelas duas 

causas. Torna-se professora universitária de Filosofi a. Ao defender 

três prisioneiros negros, é acusada de organizar fuga e passa a ser a 

mulher mais procurada da América do Norte. Segundo Ulysses, o 

documentário aborda a questão da luta dos negros, a cobertura 

sensacionalista da mídia na época e como eram aplicadas as leis 

naquele contexto.

FILME

FILMEDOCUMENTÁRIO

LIVRO

A vida como ela é… 
Nelson Rodrigues

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) realizou, em novembro deste ano, três eventos 
idealizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Justiça do Ceará participa de mobilizações
do CNJ


