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Apresentação

Esta edição da publicação Judiciário em Revista está sendo 

lançada para levar ao conhecimento dos diversos públicos 

as principais ações da Administração 2017/2019 do Tribunal 

de Justiça do Ceará, que tem como estratégia principal a 

aproximação do Poder Judiciário com a sociedade.

Ao final da Gestão, inúmeras e importantes ações marcaram 

o biênio 2017/2019, tendo à frente o desembargador 

Gladyson Pontes. Apresentamos um resumo dos trabalhos 

que foram prioridades no período e que retratam o esforço 

empreendido por todos: gestores, magistrados e servidores.

Os assuntos abordados passam por questões essenciais 

que buscam, cada vez mais, celeridade e transparência, 

anseios da sociedade. Ampliação do atendimento aos 

jurisdicionados; maior efetividade em conciliação; 

compromisso com a sociedade; valorização dos servidores; 

aumento dos canais de comunicação; melhoria na qualidade 

dos serviços e na infraestrutura; capacitação; modernização; 

segurança e uso de tecnologias são apresentados 

nesta publicação.

Vamos à leitura!
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Fortaleza e 16 comarcas do Interior ganham o reforço 
de mais 21 Varas e um Juizado Especial
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Corregedoria, diretores de fóruns e coordenadores
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Cidadania

Na Gestão 2017/2019, o Judiciário do Ceará desenvolveu projetos com a 
finalidade de levar mais informação e conhecimento à população

Ações do TJCE
demonstram

compromisso
com a sociedade “Justiça na Sala de Aula”

Desenvolvido pelo TJCE em parceria com a 
Fundação Demócrito Rocha (FDR) e a Uni-
versidade Aberta do Nordeste, o curso “Justiça 
na Sala de Aula”, na modalidade a distância, 
qualificou professores, pedagogos e gestores 
em educação, além de outros interessados. 
Teve 12 fascículos encartados semanalmente 
em jornal (de 26 de abril a 12 de julho de 2018) 
e 12 videoaulas com 120 h/a. Recebeu a inscri-
ção de 35.839 pessoas de todo o Brasil.

Além disso, professores de escolas de Fortale-
za e da Região Metropolitana fizeram etapa 
complementar (mais 40 h/a) com aplicação 
do conteúdo em sala de aula. A FDR recebeu 
603 relatórios (446 validados), incluindo fo-
tos, comprovando que os profissionais repas-
saram o conteúdo para os alunos.

O treinamento, disponibilizado de forma 
gratuita, permitiu levar conhecimentos re-
lacionados à importância da Justiça e o pa-
pel do Judiciário ao ambiente escolar. Os 
certificados, chancelados pela Universidade 
Estadual do Ceará (Uece), foram entregues 
a 11.081 participantes, que obtiveram nota 
superior a 6 na prova final.

O projeto também levou, em agosto de 2018, 
o debate para estabelecimentos de ensino 
superior, com a participação de estudantes 
e professores. Ocorreram concertações no 
Centro Universitário 7 de Setembro – Uni7 
(21/08), em Fortaleza; na Universidade da 
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira – Unilab (23/08), localizada em Re-
denção, na Região Metropolitana de Fortale-
za; e no Centro Universitário Estácio/FIC (27 
e 30/08), na Capital.

O maior diálogo com a sociedade, um 

dos objetivos estratégicos do Tribunal 

de Justiça do Ceará (TJCE), esteve entre os 

principais temas da agenda do Judiciá-

rio cearense em 2017 e 2018. Treinamen-

to voltado a profissionais da educação, 

ampliação dos canais de comunicação, 

audiências públicas da Ouvidoria no In-

terior, campanhas de interesse público e 

instalação de Juizados em faculdades são 

exemplos dessa política de aproximação.

MAIS DE
INSTAGRAM

12 mil
seguidores

Ampliação dos canais de comunicação
Em fevereiro de 2017, a Assessoria de Comunicação 
Social do TJCE criou o perfil do Judiciário cearense 
no Instagram, que já tem mais de 12 mil seguidores. 
As contas no Twitter e Facebook são utilizadas desde 
2012. A publicação diária de postagens sobre temas 
de interesse público amplia os canais e oferece maior 
interação com os usuários das redes sociais. Leva tam-
bém serviços oferecidos pela Justiça ao cidadão e es-
clarece eventuais dúvidas.

Outra novidade foi a adoção, a partir de julho de 
2018, da descrição em postagens no Facebook e no 
Instagram para pessoas com deficiência visual (#Pra-
CegoVer). O objetivo é garantir a acessibilidade, de-
mocratizando o acesso às informações.

Com a medida, o Tribunal cumpre um dos objetivos 
do Planejamento Estratégico 2015/2020, que é se 
aproximar do cidadão. Nesse mesmo sentido, foi im-
plantado o closed caption (legenda oculta) no programa 
de TV “Judiciário em Evidência”.

Concertação na Unilab, em Redenção
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Campanhas de interesse social
A Assessoria também realizou ações internas (vol-
tadas para magistrados e servidores) e passou a 
dar mais apoio a campanhas voltadas ao público 
externo, contribuindo para fortalecer a comunica-
ção do Judiciário. Desde novembro de 2017, exis-
te mobilização contra o abuso sexual de mulheres, 
idealizada pelo TJCE com apoio de outros órgãos.

Realizada em terminais de ônibus, estação de 
metrô do Benfica, shoppings e escolas públicas, 
a campanha teve distribuição de material in-
formativo; cartazes no interior dos veículos; di-
vulgação em ambientes internos, eventos, sites, 
programas de TV e de rádio, jornais e redes so-
ciais das instituições parceiras; além de outdoors 
espalhados, estrategicamente, em vias de grande 
circulação. A iniciativa ainda pode ser vista em 
ruas da Capital, resultado da parceria do Tribu-
nal com a Bandeirantes Mídia Exterior, Centro 
Universitário Ateneu (UniAteneu) e Sol Nascen-
te Impressão Digital. Veja todos os parceiros no 
cartaz da página 83.

A desembargadora Lígia Andrade de Alencar Ma-
galhães, presidente da Coordenadoria Estadual 
da Mulher em Situação de Violência Doméstica 
e Familiar do Poder Judiciário, afirmou que, “se-
gundo levantamento da ONG ActionAid, 86% das 
brasileiras já foram vítimas de assédio em espa-
ços públicos. Em estudo realizado pelo Instituto 
Datafolha, 35% das mulheres que usam metrôs e 
ônibus todos os dias já sofreram com assédio. Dis-
cutir a importância da mobilidade urbana segura 
e da transformação social é indispensável para a 
autonomia feminina na sociedade”.

Entre as ações de 2018 esteve o “Setembro Amare-
lo” (prevenção ao suicídio), idealizado pelo TJCE 
em parceria com a Associação Cearense de Ma-
gistrados (ACM). Teve à frente a desembargadora 
Liste de Sousa Gadelha.

Ocorreram três palestras: “Como lidar melhor 
com as frustrações” (19/09 – TJCE), sob a respon-
sabilidade do psicólogo José Carlos Xavier; “Pre-
venção e Estratégia de Ação em Crise Suicida” 
(14/09 – TJCE), proferida pelo major Edir Paixão, 
comandante da 1ª Seção de Busca e Salvamento 
do Corpo de Bombeiros; e “Dito por não dito: 
quebrando paradigmas. O encontro em prol da 
valorização à vida” (13/09 – Fórum Clóvis Bevilá-
qua), da psicóloga Cibele Gadelha Castelo. Parti-
ciparam 500 alunos, principalmente adolescentes 
da Capital.

“A prevenção ao suicídio, entre os jovens, tem 
que ser conduzida a partir da sua inclusão na 
sociedade e do seu nível cultural. Daí, surgem 
os elementos básicos, a saber: autoconfiança e 
crescimento pessoal. Trabalhamos no sentido 
de inseri-los na comunidade em que residem e 
estudam com a possibilidade de surgimento de 
lideranças profissionais e sociais nos campos 
acadêmico, comunitário e de representativida-
de política”, destacou a desembargadora Lisete 
Gadelha.

Houve também ações pelo Mês da Mulher, Outu-
bro Rosa (prevenção do câncer de mama) e No-
vembro Azul (contra o câncer de próstata), por 
meio de cartazes e das redes sociais.

Audiências da Ouvidoria no Interior 
No mesmo objetivo de se aproximar com a socie-
dade, a Ouvidoria do Judiciário do Ceará, sob a 
gestão da desembargadora Maria Iraneide Moura 
Silva, promoveu seis audiências públicas no In-
terior do Estado. As sessões também permitem 
ouvir as demandas da população e a participação 
delas na administração da Justiça, por meio da for-
mulação de possíveis políticas de melhoria da pres-
tação jurisdicional.

Ocorreram encontros em Juazeiro do Nor-
te (28/03/2017), Quixadá (20/06/2017), Sobral 
(18/09/2017), Aracati (05/04/2018), Crateús 
(26/06/2018) e Iguatu (04/09/2018). Ao todo, par-
ticiparam 336 pessoas, entre magistrados, delega-
dos, defensores públicos, membros do Ministério 
Público e representantes das comunidades.

Visitas de estudantes 
Por meio do “Justiça e Cidadania”, de responsabili-
dade da Assessoria de Cerimonial, o TJCE recebeu, 
nesses dois anos, 1.536 alunos de escolas e faculdades 
de Fortaleza e do Interior, totalizando 50 visitas. Já o 
programa “O Fórum Mais Próximo da Sociedade”, 
a cargo da Seção de Capacitação, beneficiou 1.717 
estudantes em 41 visitas, ocorridas de 8 de maio de 
2017 a 9 de novembro de 2018.

Os participantes conhecem a estrutura, o funciona-
mento e o trabalho que é feito no Tribunal e no Fó-
rum Clóvis Beviláqua. Quanto a palestras de juízes 
em escolas públicas da Capital, houve sete delas em 
2017, com a participação de 927 alunos.

Juizados em faculdades
Na atual Gestão, foram instalados três Juizados 
Especiais Cíveis de Fortaleza em estabelecimentos 
de ensino superior: 13º (Centro Universitário Fa-
metro – Unifametro), 22º (Faculdade Ari de Sá) e 
11º (Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará/Fa-
culdade de Fortaleza – Faece/FaFor). No Interior, 
houve a implantação do 2º Juizado Especial Cível 
e Criminal (JECC) de Caucaia na Faculdade Terra 
Nordeste (Fatene), do JECC de Sobral na Faculdade 
Luciano Feijão e do Juizado de Iguatu no campus 
multi-institucional Humberto Teixeira.

A finalidade é aumentar o acesso do cidadão à 
Justiça, bem como ampliar o atendimento das de-
mandas menos complexas, envolvendo relações de 
consumo, de até 40 salários mínimos. Na Capital, 
também funcionam em unidades educacionais: 9º 
Juizado (Uni7), 12º (Estácio/FIC), 21º (Centro Uni-
versitário Farias Brito – FBUni), 23º (Universidade 
de Fortaleza – Unifor) e 24º (Centro Universitário 
Fanor – UniFanor).

A juíza Ijosiana Cavalcante Serpa, coordenadora 
dos Juizados de Fortaleza, destaca que se trata de 
modelo diferenciado de prestação jurisdicional, 
porque aproxima o Judiciário do cidadão, oferece 
prática aos acadêmicos do curso de Direito e con-
tribui com ações de responsabilidade social das uni-
versidades. “Esse modelo de cooperação se mostra 
o mais viável possível e garante a ampliação dos ser-
viços prestados. Além de facilitar a logística, porque 
as faculdades oferecem a infraestrutura, no longo 
prazo, colaborando, também, como ferramenta 
para mudança do perfil profissional do estudante 
de Direito, substituindo a cultura do contencioso 
e da litigância pela conciliação e mediação, como 
meio alternativo de resolução dos conflitos e em 
busca de um maior alcance da pacificação social.”

Audiência  pública é realizada em Sobral pela Ouvidoria

Lançamento da Campanha contra o assédio de mulheres

Instalação do 22º Juizado de Fortaleza na Faculdade Ari de Sá
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Ampliação

Fortaleza e 16 comarcas
do Interior ganham o reforço
de mais 21 Varas e um
Juizado Especial
A nova Organização Judiciária permitiu mais 19 unidades onde há grande 
demanda no Interior e a 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Capital. 
Outras duas leis criaram as Varas de Delitos de Organizações Criminosas e 
de Crimes contra a Ordem Tributária de Fortaleza

A ampliação do acesso do cidadão ao 
Judiciário foi uma das prioridades da 
Gestão 2017/2019 do Tribunal de Jus-
tiça do Ceará (TJCE). Entre as ações, 
está o aumento de unidades judiciárias 
nas comarcas cuja demanda processual 
é maior. Isso foi possível com a nova 
Organização Judiciária do Estado (lei 
nº 16.397/2017) e com a criação da 
Vara de Delitos de Organizações Cri-
minosas e da Vara de Crimes contra a 
Ordem Tributária.

Nova Organização Judiciária
De iniciativa do TJCE, aprovada pela 
Assembleia Legislativa e sancionada 
pelo Governo do Estado, a lei trouxe 
mudanças significativas na estrutura 
do Judiciário. Foram criadas 18 
Varas e um Juizado Especial Cível e 
Criminal (JECC) em 16 comarcas (veja 
no infográfico na página seguinte) 
para melhorar o atendimento sem 
aumentar despesas para os cofres 
públicos. “Esse redesenho que 
ora se faz otimizando os recursos, 
sobretudo os humanos, é feito sem 
nenhum incremento orçamentário. 
É o mesmo orçamento destinado 
ao Poder Judiciário, distribuído de 
forma otimizada, nos lugares onde 
a maior demanda se faz presente”, 
assegura o presidente do Tribunal, 
desembargador Gladyson Pontes.

Já foram instaladas: Vara de Ocara (25 
de abril de 2018), 2ª Vara de Horizon-
te e 2ª Vara de Itaitinga (24 de julho), 
3ª Vara de Canindé (25 de julho), 2º 
JECC de Caucaia (20 de agosto), Vara 
da Infância e da Juventude e 2ª Vara 
de Família e Sucessões de Sobral (24 
de outubro), 2ª Vara de Acaraú (20 de 
novembro), 2ª Vara de Beberibe (21 de 
novembro de 2018), 4ª Vara de Igua-
tu (16 de janeiro de 2019) e 3ª Vara 
de Russas (18 de janeiro). A medida 
contempla também as Comarcas de 
Juazeiro do Norte (Vara da Infância e 
da Juventude e 2ª Vara de Família e 
Sucessões), São Gonçalo do Amarante 
(2ª Vara), Maracanaú (Vara da Infân-
cia e da Juventude e 2ª Vara de Famí-
lia e Sucessões), Viçosa do Ceará (2ª 
Vara), Trairi (2ª) e Icó (2ª).

A iniciativa permite maior celeridade 
no julgamento dos processos e espe-
cializa, nas maiores comarcas, a área 

Instalação da 2ª Vara de Família e Sucessões de Sobral
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da infância e da juventude, que tem 
competência para casos de destituição 
do poder familiar, adoção e medidas 
socioeducativas aos jovens em confli-
to com a lei. Antes, somente Fortaleza 
e Caucaia tinham Varas da Infância e 
da Juventude.

A nova Organização Judiciária criou, 
na Capital, a 4ª Vara de Delitos de Trá-
fico de Drogas, instalada no Fórum 
Clóvis Beviláqua em abril de 2018. 
Isso foi possível com a transformação 
da Vara de Trânsito (considerada sub-
demandada), que teve os processos 
distribuídos para 16 Varas Criminais. 

Vara de Delitos de Organizações Criminosas
Resultado de outra lei (nº 16.505/2018), também de iniciativa do 
TJCE, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas passou a 
funcionar, em 12 de setembro, no Fórum Clóvis Beviláqua, com 
jurisdição em todo o Ceará. A unidade cuida de casos relativos 
às atividades de organizações criminosas, de competência da Jus-
tiça estadual, previstas na legislação federal sobre o assunto. A 
competência não abrange os crimes do júri popular (como homi-
cídios) e casos da infância e juventude (atos infracionais).

Entenda os números

Lei nº 16.397/2017

Lei nº 16.505/2018:

Lei nº 16.676/2018

+19 unidades

Criou a Vara de Delitos de 
Organizações Criminosas 
de Fortaleza

Criou a Vara de Crimes 
contra a Ordem Tributária 
da Capital

Jurisdição estadual

Nova Organização Judiciária

18 Varas e 1 Juizado em 16 comarcas 
e transformou a Vara de Trânsito de 
Fortaleza em 4ª Vara de Delitos de Trá-
fico de Drogas

Especialização
Ainda em Fortaleza, houve a es-
pecialização dos 24 Juizados Es-
peciais, definindo a competência 
criminal para quatro unidades (7ª, 
8ª, 14ª e 20ª) e cível para as demais 
(veja o infográfico sobre a localiza-
ção e atuação). A mudança foi re-
sultado de estudo da Coordenação 
do Sistema dos Juizados Especiais 
Cíveis, Criminais e da Fazenda 
Pública. A iniciativa traz aperfei-
çoamento dos magistrados e servi-
dores, tornando os procedimentos 
judiciais mais rápidos.

Vara de Crimes contra a Ordem Tributária
Também foi criada a Vara de Crimes contra a Ordem Tributária 
de Fortaleza (lei nº 16.676/2018). Instalada em 19 de dezembro de 
2018, A unidade cuida dos crimes (supressão ou redução) relacio-
nados a impostos.

Antes, essa matéria era de competência das seis Varas de Execu-
ção Fiscal, as quais passaram a atuar somente com processos para 
recuperar valores devidos pelo cidadão ao poder público, como 
dívidas de impostos e multas.

A criação da unidade exclusiva de crimes tributários atende à 
Meta 5 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que consiste em 
impulsionar as execuções fiscais e tem como gestor, no TJCE, o 
desembargador Francisco Carneiro Lima. A partir da nova com-
petência, os juízes das Varas de Execução Fiscal impulsionarão 
os processos com mais celeridade. Outra medida é a política de 
desjudicialização dessas ações.

Além disso, o Tribunal promoveu 
alterações nas 39 Varas Cíveis de 
Fortaleza (infográfico apresenta 
as novas competências) para criar 
unidades especializadas nas de-
mandas em massa. Do total, 26 
passaram a processar e a julgar 
casos comuns, enquanto as demais 
(13) têm atribuições de analisar as 
demandas em massa: Seguro Obri-
gatório de Danos Pessoais Causa-
dos por Veículos Automotores de 
Via Terrestre (DPVAT); revisão 
de contratos bancários e busca e 
apreensão em alienação fiduciária; 
e execuções de título extrajudicial.

Varas Cíveis de Fortaleza

L E G E N D A

A M P L I A Ç Ã O  D E  V A R A S  N O  I N T E R I O R

V A R A S  R E S P O N S Á V E I S

EXECUÇÕES DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

2ª, 6ª, 9ª e 20ª

1ª, 7ª, 8ª, 16ª e 32ª

12ª, 14ª, 24ª e 30ª

3ª à 5ª, 10ª, 11ª, 13ª, 15ª
17ª à 19ª, 21ª à 23ª, 25ª à 29ª, 31ª, 
33ª à 39ª  

REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS 
E BUSCA E APREENSÃO EM 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

COMPETÊNCIA RESIDUAL

DPVAT
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Interior

Novos fóruns e
reformas de prédios
reforçam trabalho

do Judiciário
Além do investimento para 
melhorar as estruturas físicas, 
houve maior atuação do Grupo 
de Descongestionamento 
e instalação da Secretaria 
Regional do Crajubar

Com a finalidade de garantir mais conforto, segurança e aces-
sibilidade, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) investiu em 
reformas, adaptações e construções de prédios no Interior. As 
unidades atendem à recomendação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) sobre normas de proteção e aos objetivos do Plano 
Estratégico do Judiciário estadual relacionados à estrutura ade-
quada das edificações.

O novo prédio em Russas tem dois pavimentos e abriga três Varas
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Os primeiros entregues na Gestão 
2017/2019 foram os Fóruns das Comar-
cas de Independência e de Santa Quité-
ria, em julho de 2017. Eram residências 
oficiais de juiz desocupadas, que passa-
ram por adaptações, com investimentos 
de mais de R$ 99 mil e de RS 245 mil, 
respectivamente.

Já em 2018, no mês de março, passou a 
funcionar em novo endereço o Fórum de 
Iracema, transferido para o antigo Centro 
Cultural da cidade, cedido ao TJCE pelo 
Governo do Estado. A reforma envolveu 
mais de R$ 547 mil.

A primeira unidade construída foi o novo 
Fórum de Itapajé, com investimentos de 
mais de R$ 3,7 milhões. A inauguração 
ocorreu em 12 de dezembro de 2018, pelo 
presidente do Tribunal, desembargador 
Gladyson Pontes. São 1.692,04 m² de área 
construída, com dois pavimentos onde 
funcionam as duas Varas da Comarca, ou-
tros serviços judiciais e instituições como 
Ministério Público e Defensoria Pública.

O presidente do TJCE assegura que “o Tri-
bunal tem empreendido política de me-
lhoria das unidades judiciárias. Estamos 
entregando esse Fórum com instalações 
adequadas, que proporcionará condições 
de trabalho dignas, além de atendimento 
humanizado à população. Tenho certeza 
que a próxima Gestão, que terá à frente o 
desembargador Washington Araújo, dará 
continuidade a essa salutar iniciativa”.

Na avaliação da diretora do Fórum, juíza 
Juliana Porto Sales, “o ganho é conside-
rável e certamente vai impactar na pro-
dutividade porque proporcionará mais 
conforto, tanto para o servidor como para 
as pessoas que serão melhor atendidas”.

A obra foi iniciada em novembro de 2017 e 
concluída no início de dezembro de 2018.

No dia 18 de janeiro de 2019, foi a vez de 
Russas receber o novo Fórum, cuja cons-
trução totalizou cerca de R$ 3,8 milhões. 
A estrutura, cuja obra iniciou no mês de 
janeiro de 2018, tem 1.821,51 m2 de área 
construída em dois pavimentos para abri-
gar três unidades judiciárias. Na Comar-

O novo prédio de Itapajé tem dois pavimentos e abriga duas Varas
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ca, houve também a instalação da 3ª Vara, criada na nova 
Organização Judiciária do Ceará. Mais informações na pá-
gina 10.

Na opinião do diretor do Fórum de Russas, juiz Abraão 
Tiago Melo, a nova estrutura permite que a população seja 
melhor atendida. “Juízes, promotores de Justiça, defensores 
e servidores que estão aqui diariamente terão ambiente de 
trabalho bem mais agradável, que é importante para o bom 
andamento dos trabalhos. Hoje, Russas tem dois motivos 
para comemorar: a entrega do Fórum e a instalação da 3ª 
Vara. A cidade é sede da 4ª Zona [Judiciária], importante 
para a Região do Vale do Jaguaribe. Com certeza, a insta-
lação é muito importante para uma prestação jurisdicional 
mais célere e eficiente.”

Em Santa Quitéria, Independência, Itapajé e Russas os pré-
dios antigos eram conjugados a agências bancárias, o que 
se tornou motivo de preocupação para o CNJ por conta do 
risco à segurança. Senador Pompeu também terá novo Fó-
rum. A construção está em procedimento licitatório e a obra 
é estimada em mais de R$ 5,2 milhões.

Por isso, o Tribunal tomou as providências para realizar as 
transferências. “É um esforço da Gestão do TJCE na pro-
moção da maior segurança para magistrados, servidores e 
jurisdicionados”, afirma o secretário de Administração e In-
fraestrutura, Moisés Costa.

Além disso, ocorreram reformas nos Fó-
runs de Aracati, Aracoiaba, Itaitinga, Igua-
tu, Sobral, Quixadá, Juazeiro do Norte e 
Maracanaú.

Grupo de Descongestionamento
O Tribunal também realizou trabalho no in-
tuito de descongestionar ações onde havia 
maior acervo processual. Supervisionado 
pelo desembargador Inacio de Alencar Cor-
tez Neto, o Núcleo Permanente de Juízes Cri-
minais do Interior e Grupo de Descongestio-
namento do Interior julgou 28.303 processos 
nas 40 comarcas visitadas no período de mar-
ço de 2017 a novembro de 2018.

“É um esforço da 
Gestão do TJCE 
na promoção da 
maior segurança 
para magistrados, 
servidores e 
jurisdicionados”
Moisés Costa
Secretário de Administração 
e Infraestrutura

Além das sentenças, houve a realização de 
5.777 audiências, a maioria criminais. A inicia-
tiva tem como objetivo reduzir a taxa de con-
gestionamento jurisdicional do Interior. A atu-
ação leva em consideração metas instituídas 
pelo Conselho Nacional de Justiça e o volume 
de processos.

Secretaria do Crajubar
Outra ação é a Secretaria Judiciária Regional 
do Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha (Cra-
jubar), cuja instalação ocorre ainda no início 
de 2019. O convênio, assinado em agosto de 
2018, pelo presidente do TJCE e o prefeito 
do Município do Crato, José Ailton de Sousa 
Brasil, permitiu ceder o imóvel para sediar a 
unidade judiciária, até a realização da reforma 
no Fórum do Crato, onde funcionará em defi-
nitivo a Secretaria.

Criada em lei estadual, permite a padroniza-
ção e concentração dos expedientes que eram 
feitos nas varas, deixando os gabinetes dos 
magistrados exclusivamente com a produção 
jurídica, como audiências e julgamentos. É 
considerada vantajosa também porque gera 
especialização dos servidores, aumento da 
produtividade em até três vezes, redução da 
taxa de congestionamento e celeridade com a 
intimação eletrônica.

A iniciativa, segundo o presidente do TJCE 
(na ocasião da assinatura do convênio), irá 
“modernizar a atuação do Poder Judiciário na 
região, no que diz respeito à gestão administra-
tiva das varas”. Já o juiz Josué Lima, titular da 
1ª Vara Criminal e diretor do Fórum do Crato, 
afirmou que possibilitará “um processo mais 
eficaz e mais eficiente com a padronização das 
atividades, promovendo maior celeridade, re-
dução de custos e do tempo do processo”.

A Secretaria Judiciária do Crajubar reúne 
Central de Processamento Eletrônico, Distri-
buição e Saneamento de Dados e Central de 
Gestão de Mandados, todas com competência 
regional. Outra vantagem ressaltada pelo dire-
tor da unidade, Alexandre Santiago, é não pre-
cisar mais emitir carta precatória para cumpri-
mento de atos processuais entre as comarcas 
atendidas.

O modelo já é realidade em Fortaleza, no Fó-
rum Clóvis Beviláqua, onde funciona para as 
Varas Cíveis, Criminais, da Fazenda Pública, 
de Família e de Execução Penal. Mais detalhes 
na página 31. Leia sobre outros investimentos 
no Interior nas páginas 10, 20 e 64. Fórum de Sobral está entre as unidades reformadas

Solenidade de inauguração do novo Fórum de Itapajé
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Produtividade

Varas e Juizados
de todo o Ceará

ganham mais
servidores

A Gestão 2017/2019 priorizou medidas para impulsionar a 
produtividade do Judiciário cearense. Uma das ações com essa 
finalidade é o aumento de pessoal em todas as unidades judiciárias 
da Capital e do Interior

As Varas, os Juizados e as Turmas Recursais (formam 
o 1º Grau ou 1ª Instância) concentram o maior núme-
ro de processos, realidade em todo o Brasil. Por esse 
motivo, a Gestão 2017/2019 do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) adotou medidas para priorizar o aumen-
to da produtividade. Um dos exemplos é a reforma 
administrativa, que transferiu recursos antes utilizados 
na remuneração da 2ª Instância (Tribunal) para o 1º 
Grau, permitindo acréscimo de servidores em todas as 
184 Comarcas do Estado.

Outra iniciativa é o “Programa Melhoria da Produtivi-
dade 2018”, que oferece a juízes e a servidores instru-
mentos que auxiliam para prestação jurisdicional mais 
célere e efetiva. Também está em andamento concurso 
público para o cargo de juiz substituto, que oferta 50 
vagas na magistratura cearense.

Reforma administrativa 
Com a lei nº 16.208/2017, de autoria do TJCE, aprovada pela Assembleia Legis-
lativa e sancionada pelo governador Camilo Santana, em 4 de abril de 2017, foi 
possível criar mais cargos no 1º Grau.

Para o presidente do TJCE, desembargador Gladyson Pontes, a medida resulta 
significadamente na maior celeridade processual porque “as unidades judiciárias 
do 1º Grau, que são consideradas a porta da Justiça, ganharam reforço de pes-
soal e, com isso, já podemos observar os resultados positivos de um ano para o 
outro, principalmente em relação a quantidade de julgamentos realizados, que 
certamente crescerá ainda mais”. O magistrado reforçou que, como se trata de re-
alocação, não houve aumento de despesas. O valor destinado à remuneração dos 
cargos continuou o mesmo, contudo distribuídos de forma a priorizar o 1º Grau.
Com a nova estrutura, todos os juízes passaram a contar com dois profissionais 
(assistente e supervisor de vara) para auxiliar nas atividades. Antes, dispunham de 
apenas um cargo comissionado (diretor de Secretaria). Do total de cargos criados 
(398), 50% foram destinados aos servidores efetivos (concursados), conforme a 
referida legislação. A norma também regulamentou a Gratificação por Execução 
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trabalho direta para os magistrados, auxiliando na 
redação de minutas, decisões e sentenças. Os dados 
demonstram impacto efetivo na elevação do núme-
ro de julgamentos. A maior satisfação é a de termos 
conseguido implementar e já percebermos os frutos 
na própria Gestão.”

Para ele, “o principal benefício é a celeridade na 
prestação jurisdicional porque se tem jurisdicionado 
mais bem atendido, na medida em que o processo 
está sendo julgado com mais rapidez”.
O Comitê promoveu oficinas com juízes e servidores 
para reunir sugestões que foram apresentadas à nova 
Gestão do TJCE. 

de Trabalho Relevante, Técnico ou Científico (GTR), 
em vigor desde maio de 2017.

A lei está em conformidade com a Resolução nº 
219/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
que recomenda distribuição mais racional dos ser-
vidores onde existe maior demanda processual. O 
TJCE foi um dos primeiros do país a implantar a 
resolução.

Aumento dos julgamentos
A priorização permitiu aumentar a média mensal de 
julgamentos em 17,40%, comparando maio a dezem-
bro de 2016 (antes da medida) com maio a dezembro 
de 2017 (após a mudança). O número de ações jul-
gadas, mensalmente, passou de 25.672 para 30.139, 
conforme dados da Secretaria de Planejamento e 
Gestão do TJCE.

O juiz auxiliar da Presidência do Tribunal e coorde-
nador do Comitê Gestor do Programa de Atenção 
Prioritária do 1º Grau, Marcelo Roseno, destacou 
que a reforma administrativa atendeu a uma lógica 
de alocação de recursos proporcionalmente à quan-
tidade de processos. “Conseguimos colocar força de 

Apresentação do “Programa Melhoria da Produtividade”

Governador Camilo Santana sanciona lei da priorização do Primeiro Grau

Judiciário cearense é considerado 
modelo pelo CNJ
O TJCE ganhou destaque em matérias publica-
das no portal do CNJ. Em uma das notícias, di-
vulgada em 25 de maio de 2017, foi enfatizado 
que “a distribuição de recursos com a remunera-
ção de servidores comissionados passou a ser de 
75% no Primeiro Grau e 25% no Segundo – até 
então, havia 54,81% dos recursos no Primeiro 
Grau e 45,19% no Segundo”. Conforme trecho 
da reportagem, “a priorização do 1º Grau da 
Justiça é uma das mais importantes políticas do 
CNJ”.

Já em junho de 2018, os resultados da mudança 
também foram destacados no referido site, que 
selecionou experiências exitosas na implantação 
da Política Nacional de Priorização do Primeiro 
Grau de Jurisdição. De acordo com o texto, “gra-
ças às mudanças promovidas pela aplicação desta 
e de outras normas editadas pelo CNJ, o Tribunal 
de Justiça do Ceará viu a produtividade crescer. 
De maio a dezembro de 2017, houve aumento 
de 27,75% na média mensal de julgamentos no 
1º Grau em relação aos números registrados de 
janeiro a abril, período anterior às alterações im-
plantadas pela direção do Tribunal”.

“Programa Melhoria da 
Produtividade”
O lançamento do “Programa Melhoria da Produ-
tividade 2018” ocorreu em agosto. Dividido em 
três áreas, dispõe de relatórios para que os ma-

gistrados aprimorem a gestão de cada unidade 
judiciária. Também inclui capacitações para os 
servidores sobre ferramentas gerenciais, além de 
disponibilizar normativos.

Na ocasião do lançamento, os juízes da Capital 
e do Interior expuseram as principais necessida-
des das unidades e contribuíram com sugestões. 
O desembargador Gladyson Pontes avaliou que 
o encontro possibilitou a identificação das difi-
culdades de quem sentencia, faz audiência e dá a 
assistência judiciária na base.

Semana de Sentenças
Iniciativa inédita do Tribunal, a Semana Estadual 
de Sentenças e Baixas Processuais mobilizou ma-
gistrados e servidores nas edições de 2017 e 2018. 
O trabalho foi em regime de mutirão na análise 
das ações não baixadas, com prioridade para os 
casos mais antigos, relacionados à corrupção e à 
improbidade administrativa, além daqueles en-
volvendo ações coletivas. Nas duas edições ocor-
reu a movimentação de mais de 175 mil proces-
sos (81.502 julgados e 94.418 baixados).
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Concurso para juiz do TJCE oferece 

50 vagas 
o atendimento de quem mais precisa 
dos serviços judiciais: o cidadão”.

A quantidade de vagas foi definida 
a partir de estudos que levaram em 
consideração as necessidades e a ca-
pacidade orçamentária do Judiciário 
cearense. O vice-presidente destacou 
que é possível chamar mais aprovados 
durante o prazo de validade da sele-
ção, que é de dois anos, prorrogável 
por igual período. Todos os novos ju-
ízes assumirão cargos em comarcas de 
Entrância Inicial (pequeno porte).

Corregedoria-Geral

Ação 
 fiscalizadora 

e pedagógica promove
maior qualidade aos serviços

Na Gestão 2017/2019, foram realizadas 281 
inspeções judiciais e visitas não agendadas 
a unidades judiciárias da Capital e do 
Interior. Também ocorreram instaurações de 
sindicâncias para apurar desvios funcionais 
e/ou ético de juízes

A Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará 
cumpriu o calendário de inspeções judiciais 
programado para os anos de 2017 e 2018, com 
a fiscalização de 281 unidades judiciárias (Va-
ras e Juizados) de Fortaleza e do Interior do 
Estado. O objetivo é analisar o desempenho 
(processos encerrados, cumprimento de me-
tas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 
audiências realizadas, despachos e sentenças, 
entre outros) para garantir o regular anda-
mento do serviço disponibilizado ao cidadão.

Na avaliação do corregedor-geral, desembar-
gador Francisco Darival Beserra Primo, “as 
inspeções foram feitas dentro da mais rigoro-
sa eficiência didática. Às unidades em que de-
tectamos morosidade ou alguma deficiência, 
foi dado prazo para que o magistrado se or-
ganizasse melhor e cumprisse metas. Agimos 
pedagogicamente”.

O TJCE está promovendo concurso público 
para o cargo de juiz substituto, com 50 vagas, 
sendo duas para pessoas com deficiência e 
dez para candidatos negros. A seleção é de 
responsabilidade do Centro Brasileiro de Pes-
quisa em Avaliação e Seleção e de Promoção 
de Eventos (Cebraspe). É formado de cinco 
etapas: prova objetiva; discursiva e prática de 
sentença; inscrição definitiva e sindicância da 
vida pregressa e investigação social, exame de 
sanidade física e mental e exame psicotécnico; 
prova oral; e avaliação de títulos. A primeira 
fase ocorreu em maio de 2018. A previsão de 
conclusão é março de 2019.

De acordo com o presidente da comissão 
do concurso e vice-presidente do Tribunal, 
desembargador Washington Luis Bezerra 
de Araújo, eleito presidente para o próximo 
biênio 2019/2021, “o preenchimento dessas 
vagas vai trazer inúmeros benefícios, não só 
para o Judiciário, que ganhará mais força de 
trabalho para agilizar os julgamentos dos pro-
cessos, mas também e, principalmente, para 
a população, que contará com maior número 
de magistrados no 1º Grau, permitindo Justi-
ça mais célere e eficiente, além de aperfeiçoar 
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Em agosto de 2018, por meio do 
Provimento nº 16, vieram as “Notas 
Explicativas”, disciplinando a compo-
sição da cobrança de custas definidas 
na Tabela de Emolumentos, propor-
cionando mais compreensão e trans-
parência aos usuários. Houve ainda 
o aprimoramento do Portal Extraju-
dicial, tornando mais transparentes 
as informações; a elaboração de pa-
receres sobre dúvidas, reclamações 
e denúncias da sociedade, de delega-
tários, advogados e magistrados; e a 
retomada do projeto do Selo Digital, 
que está com adaptações em anda-
mento e tem previsão de ser entregue 
em fevereiro de 2019.

Corregedoria cidadã
Em setembro de 2018, ocorreram mutirões 
do “Pai Presente” em três colégios públicos 
de Fortaleza, com a finalidade de garantir 
o direito à paternidade. O autônomo Iri-
neu Cardoso Lima esteve entre as pessoas 
que aproveitaram a oportunidade. Ele re-
conheceu o filho de 12 anos. “Ver a Justiça 
vir até a gente é magnífico. Não sabia que 
o procedimento de reconhecer a paterni-
dade do meu filho era gratuito e rápido. 
Aproveitei a oportunidade”, disse.

As ações foram realizadas na Escola Mu-
nicipal Marieta Guedes Martins, bairro 
Novo Mondubim, na Escola Professora 
Aldaci Barbosa, bairro Sapiranga, e na 
Escola Municipal 11 de Agosto, Jardim 
Iracema. “Levar o serviço da Justiça até 
o cidadão, por meio de ações sociais, é 
importantíssimo. Queríamos atender à 
população, dialogar e garantir direitos”, 
enfatizou o coordenador do projeto “Pai 
Presente” no Ceará, juiz corregedor auxi-
liar Ernani Pires. A iniciativa permitiu 68 
reconhecimentos voluntários de paterni-
dade, 16 audiências de conciliação e nove 
exames de DNA.

PERFIL
FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO
Natural do Município de Farias Brito, distante 481 km de 
Fortaleza, é bacharel de Direito pela Universidade Federal 
do Ceará. Entrou para magistratura em janeiro de 1981. 
Passou pelas Comarcas de Caririaçu, Mauriti e Juazeiro do 
Norte. Na Capital, atuou na 1ª Vara do Júri e na 5ª Vara da 
Infância e da Juventude. Exerceu as funções de vice-diretor 
do Fórum Clóvis Beviláqua e de juiz auxiliar da Presidência 
do TJCE e da Corregedoria-Geral. Em 18 de fevereiro de 
2011, ingressou (pelo critério de antiguidade) no Tribunal 
(tornando-se desembargador), onde presidiu a 8ª Câmara 
Cível, transformada em 3ª Câmara Criminal, da qual tam-
bém foi presidente. Em janeiro de 2017, tomou posse como 
corregedor-geral da Justiça para o biênio 2017/2019.

O magistrado também fez visitas não agenda-
das na Capital e no Interior, como forma de 
orientar e apoiar, constantemente e mais de 
perto, o trabalho dos juízes, além de verificar 
dificuldades e carências. “As visitas serviram 
para fazer balanço sobre a Justiça de 1º Grau 
do nosso Estado. Concluo que os juízes do 
Ceará estão em suas comarcas produzindo, 
dentro das condições profissionais que têm”, 
destacou Darival Beserra.

Resultados
Após inspeções, a Corregedoria instaurou 
40 sindicâncias, em 2017 e 2018, para apurar 
desvios funcionais e/ou éticos de magistra-
dos. Em regra, os procedimentos são instau-
rados a partir de denúncias, representação, 
inspeções ou reclamação. Durante a apura-
ção, o juiz sindicado é oficiado para prestar os 
devidos esclarecimentos e a unidade recebe 
inspeção minuciosa do corregedor e dos ju-
ízes corregedores auxiliares, Roberto Soares 
Bulcão Coutinho, Ernani Pires Paula Pessoa 
Júnior, Flávio Vinícius Bastos Sousa e Francis-
co Gladyson Pontes Filho.

“Muitas sindicâncias foram realizadas também 
pela exigência legal e determinação do CNJ. 
Algumas delas foram levadas ao Pleno do Tri-
bunal de Justiça do Ceará, que na sua sobera-
nia, decidiu pela abertura de 14 Processos Ad-
ministrativos Disciplinares (PADs)”, explicou 
o corregedor. Os PADs permitem apurações 
mais detalhadas das supostas irregularidades.

Cartórios
Além de ter a missão de orientar, 
disciplinar e fiscalizar as Varas e Jui-
zados, a Corregedoria é competente 
para inspecionar os cartórios (servi-
ços extrajudiciais), com a finalidade 
de oferecer atendimento de quali-
dade à população. Sob a supervisão 
do juiz corregedor auxiliar Gúcio 
Carvalho Coelho, a unidade aferiu 
a regularidade dos valores recolhi-
dos a título de custas ao Fundo de 
Reaparelhamento e Modernização 
do Judiciário do Ceará (Fermoju), 
com inspeções em 20 cartórios de 
Registro Civil, de Imóveis e Notas 
de Fortaleza.

Também alterou a forma de lança-
mento dos atos, com o objetivo de 
aprimorar as técnicas de controle, 
visando à uniformização dos proce-
dimentos. Para isso, foi disponibili-
zada nova versão da Sistemática de 
Acompanhamento dos Serviços Ex-
trajudiciais (Sase) e elaborado ma-
nual com instruções e definições das 
novas regras para eliminar erros nos 
lançamentos. A Corregedoria está 
desenvolvendo o Sistema de Inspe-
ção e Correição, com previsão de 
entrega em abril de 2019.

Mutirão de paternidade em escola             pública de Fortaleza

Corregedor e equipe durante trabalho de inspeção
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O Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) está realizando concurso pú-
blico para cartórios do Estado. São 
228 vagas, das quais 152 por provi-
mento (ingresso na atividade) e 76 
por remoção (quem já atua pode tro-
car de unidade). A seleção pública 
é destinada a graduados em Direito 
(faculdade reconhecida pelo Minis-
tério da Educação) ou quem exer-
ceu atividade notarial ou de registro 
por, no mínimo, dez anos completos. 
Esses critérios servem aos casos de 
provimento. Já a remoção exige que 
o interessado seja titular de cartório 
por mais de dois anos.

Tribunal
abre

concurso
para

cartórios
com 228

vagas
em todo
o Ceará

Às pessoas com deficiência são ga-
rantidas oito vagas para provimento 
e quatro para remoção. Para definir 
as unidades reservadas aos que têm 
algum tipo de limitação, foi realizado 
sorteio, durante audiência pública.

A prova objetiva ocorreu em maio de 
2018 e o teste discursivo, em agosto 
do mesmo ano. Os documentos re-
lativos à prova de títulos foram en-
caminhados ao Instituto de Estudos 
Superiores do Extremo Sul (Ieses), 
responsável pelo concurso, durante 
novembro. A prova oral está prevista 
para fevereiro de 2019.

A Comissão Organizadora é presidida 
pelo desembargador Paulo Airton Al-
buquerque Filho, do TJCE. Também 
fazem parte os juízes Joriza Magalhães 
Pinheiro, Fernando Teles de Paula 
Lima e Flávio Vinícius Bastos; o pro-
curador de Justiça José Maurício Car-
neiro; o advogado Fábio Hiluy Morei-
ra; Samuel Vilar de Alencar Araripe, 
representante dos notários e tabeliães; 
e Expedito Willian de Araújo, que re-
presenta os registradores.

Para garantir a integridade física da-
queles que atuam no Judiciário, a Co-
missão de Segurança Permanente do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 
atua de forma integrada com órgãos de 
inteligência, estudando e prevenindo 
possíveis ameaças. A equipe é formada 
pelos desembargadores Teodoro Silva 
Santos (presidente), Francisco Gomes 
de Moura e Henrique Jorge Holanda 
Silveira; além dos juízes Elton José da 
Silva Favacho, Ernani Pires Paula Pes-
soa Júnior e Demétrio Saker Neto.

A modernização de estruturas em For-
taleza e no Interior, como as novas 
instalações da Vara de Audiências de 
Custódia da Capital e a inauguração 
da Vara de Delitos de Organizações 
Criminosas, estão entre as ações que 
tiveram a atuação da Comissão. Para o 
desembargador Teodoro Silva Santos, 
os projetos tiveram caráter de urgência 
nas execuções, com a preocupação de 
garantir “a segurança aos magistrados 
para que eles pudessem exercer bem a 
jurisdição”.

Sobre a nova sede da Vara de Audi-
ências de Custódia, o local passou por 
ampliação de quase mil metros, após 
visitas e estudos. “Conseguimos am-
pliar o espaço, fizemos reparos, inspe-
ções com bombeiros e alterações nos 

Proteção

Mudanças estruturais
e uso de tecnologia

na proteção do Judiciário
A Comissão de Segurança do TJCE, em parceria com a Assistência Militar, colocou 

em prática medidas preventivas para o bom funcionamento da Justiça
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xadrezes, entre outras modificações. Cons-
truímos modelo que está funcionando muito 
bem”, afirma o presidente da Comissão.

Em relação à Vara de Delitos de Organizações 
Criminosas, houve estudo minucioso das ex-
periências de outros estados para implantar a 
unidade em conformidade com a Constitui-
ção Federal.

Equipamentos de segurança
Segundo o tenente-coronel Clauber de Paula, 
chefe da Assistência Militar do TJCE e inte-
grante da Comissão, o grupo participou da 
desvinculação de prédios do Judiciário que 
funcionavam junto a agências bancárias no 
Interior, possíveis alvos de assaltos. Os edifí-
cios receberam novos equipamentos de segu-
rança, foram ampliados e passaram a contar 
com aparatos e suporte de órgãos de inteli-
gência vinculados ao Judiciário.

Em Fortaleza, foram feitas a renovação das 
catracas de acesso (com sistema biométri-
co), modernização dos detectores de metais 
e scanners nas entradas e saídas dos prédios, 
além da instalação de gradis ao redor do 
TJCE.

Houve ainda a criação do Procedimento Ope-
racional Padrão, que unificou todas as ações 
dos policiais que trabalham no Judiciário. En-
tre as medidas, estão regras relativas ao uso 
de algemas durante o trajeto dos presos nos 
prédios da Justiça.

A Comissão de Segurança também participou 
da implantação do projeto de videoconferên-
cias em audiências criminais. “A videoconfe-
rência evita o contato direto com os presos, 
sobretudo os de alta periculosidade. A vanta-
gem é que esse sistema evita que o réu seja 
transferido, ou seja, a sua própria segurança 
é garantida. Além disso, com essa tecnologia, 
não se faz mais necessária mobilização de efe-
tivo policial para fazer trabalho de segurança 
no trajeto do preso até o prédio do Poder Ju-
diciário. Essa foi uma das grandes vitórias da 
atual administração”, avalia o desembargador 
Teodoro Silva.

Além disso, em 2017 e 2018, foram encami-
nhadas 17.524 armas para destruição junto ao 
Exército. Já os magistrados passaram a rece-

ber capacitações relacionadas à seguran-
ça pessoal. “Isso é importante para que 
os magistrados possam se defender e aju-
dar os profissionais que atuam na defesa 
deles”, avalia Clauber de Paula.

Memória
No dia 19 de dezembro de 2018, a Co-
missão inaugurou a “Sala da Segurança”, 
localizada no TJCE. O espaço recebeu o 
nome da desembargadora Helena Lúcia 
Soares, que faleceu no dia 13 de abril do 
ano passado.

Núcleo de Inteligência
Uma das definições realizadas pelo Ple-
no do Tribunal de Justiça do Ceará no 
ano de 2018, foi a criação do Núcleo de 
Inteligência e Segurança Institucional 
(NISI). O objetivo é garantir condições 
necessárias ao exercício das atividades 
do Judiciário estadual, em busca da pre-
venção de possíveis riscos e ameaças aos 
colaboradores.

“Conseguimos ampliar 
o espaço, fi zemos 
reparos, inspeções com 
bombeiros e alterações 
nos xadrezes, entre 
outras modifi cações. 
Construímos modelo 
que está funcionando 
muito bem”
Des. Teodoro Silva Santos
Presidente da Comissão de 
Segurança Permanente

Fortaleza

Medidas voltadas para

ganham força
atendimento ao jurisdicionado

Especialização de Varas em saúde pública, criação das 
Secretarias Judiciárias e a nova Central de Atendimento no 
Fórum Clóvis Beviláqua estão entre as principais realizações

Com o objetivo de fortalecer o acesso 
do cidadão ao Judiciário, o Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) elaborou mu-
danças no 1º Grau (formado por Varas, 
Juizados e Turmas Recursais), porta de 
entrada do jurisdicionado. Entre os prin-
cipais projetos, está a instalação, no dia 
10 de outubro de 2018, da Central de 
Atendimento Judicial (CAJ) do Fórum 
Clóvis Beviláqua.
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Central de Atendimento
Na nova unidade, o cidadão pode consultar infor-
mações processuais, fazer protocolo de documen-
tos e petições, além de solicitar certidões. A Central 
reúne serviços antes desempenhados por três seto-
res (Telejustiça, Protocolo e Certidões) do Fórum. 
A unificação possibilitou ainda padronizar e unifor-
mizar os procedimentos, dando maior qualidade e 
agilidade ao atendimento, evitando também que 
os jurisdicionados precisem se deslocar entre dife-
rentes unidades para ter acesso aos serviços de que 
necessitam.

Aqueles que buscam a nova Central passam, inicial-
mente, por triagem, na qual é feita a verificação dos 
documentos necessários. Após, são direcionados 
a um dos 18 guichês, sendo dois deles exclusivos 
para advogados. Além disso, a unidade conta com 
mais 20 profissionais para o atendimento por tele-
fone (85 –3216.6000).

Selecionada como um dos projetos estratégicos do 
TJCE para o período 2015/2020, a Central, segun-
do o presidente do Tribunal, desembargador Gla-
dyson Pontes, faz parte das medidas que vêm sendo 
adotadas para descongestionar as unidades judiciá-
rias e priorizar a atividade-fim (julgamentos). “Esta-
mos cuidando para que a Secretaria de Tecnologia 
desenvolva ferramentas capazes de atendimento 
célere e eficiente, permitindo que as unidades ju-
diciárias se concentrem nas decisões e baixas pro-
cessuais. Isso é o que estamos tentando, ao longo 
desses dois anos: melhorar essa performance na 
prestação da Justiça”, afirma.

Conforme o diretor do Fórum, juiz José Ricardo Vi-
dal Patrocínio, “o tempo de espera [após a criação 
da Central] por atendimento é de quatro minutos. 
O usuário obtém rapidamente a informação que 
ele teria que ir em vários ambientes diferentes”.

Para o supervisor de atendimento judicial, Nelson 
Ricardo Nogueira, a estrutura única, que reúne 
as principais demandas do público em relação ao 
Judiciário, é a concretização de um projeto que há 

muito era esperado, tanto pela população como 
pelos servidores. “A qualidade e o acolhimento são 
os valores centrais do nosso serviço, com proce-
dimentos simples, centralizados para resolver de-
mandas simples ou complexas”, enfatiza.

Secretarias Judiciárias
Também no Fórum, quatro novas Secretarias Ju-
diciárias (Sejuds) entraram em funcionamento. A 
Sejud V (atende às 13 Varas Cíveis especializadas 
nas demandas em massa), começou a funcionar em 
junho de 2018, dividida em células para cada área 
(Seguro DPVAT; revisão de contratos bancários, 
busca e apreensão em alienação fiduciária; e exe-
cuções de títulos extrajudiciais). Já as unidades VI 
e VII foram inauguradas em julho de 2018. Cada 
uma atende a 13 Varas Cíveis. Com isso, todas as 
39 unidades cíveis da Capital passaram a contar 
com essa estrutura.

A Sejud VIII, inaugurada em de outubro de 2018, é 
responsável pela produção dos expedientes das Va-
ras Criminais (exceto da 12ª unidade, especializada 
em crimes contra a dignidade sexual de crianças 
e adolescentes; e da 17ª Vara, privativa para audi-
ências de custódia). Anteriormente, as Secretarias 
já haviam sido implantadas nas Varas da Fazenda 
Pública, de Família e de Execução Penal.

“A qualidade e o 
acolhimento são 

os valores centrais 
do nosso serviço, 

com procedimentos 
simples, centralizados 

para resolver 
demandas simples ou 

complexas”

Nelson Ricardo Nogueira
Supervisor de atendimento judicial da 

Central de Atendimento

O modelo concentra atribuições que antes eram 
desempenhadas nas Varas, como o atendimento 
ao público e a produção de expedientes. Dessa 
forma, possibilita que os juízes possam se con-
centrar na elaboração de despachos, decisões e 
sentenças. A estrutura contribui para dar maior 
eficiência aos trabalhos, possibilitando otimizar 
pessoal e custos; melhoria no atendimento com 
espaços mais adequados e pessoal treinado; e 
uniformização dos procedimentos processuais, 
promovendo maior segurança jurídica às partes 
e aos advogados.

Na avaliação do diretor do Fórum, o sistema 
tem se mostrado exitoso, na medida em que 
permite padronizar e automatizar diversas eta-
pas do trâmite processual, resultando em maior 
celeridade e efetividade.

Especialização em saúde pública
A Comarca de Fortaleza passou a ter duas uni-
dades especializadas em processos de saúde 
pública, como fornecimento de medicamentos, 
tratamentos médico e hospitalar, unidade de 
terapia intensiva (UTI) e doação e transplante 
de órgãos. A 9ª e a 15ª Vara da Fazenda Pública 
tiveram a competência alterada, conforme deci-
são do Pleno do TJCE de 29 de junho de 2018, 
para atendimento, privativo e exclusivo, das de-
mandas que envolvam esses temas.

A Resolução nº 9/2018 estabeleceu que todos os 
novos casos referentes à matéria, ingressados a 
partir de 9 de julho de 2018, deveriam ser distri-
buídos para as duas unidades. Além disso, elas 
receberam os casos em andamento nas demais 
Varas da Fazenda Pública, exceto as ações de 
competência dos Juizados Especiais da Fazenda 
Pública (1ª, 2ª, 6ª e 11ª unidades).

Com a medida, o Judiciário cearense atendeu à 
Resolução nº 238/2016 do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). O documento estabelece que, 
nas comarcas onde houver mais de uma Vara 

Nova Central de Atendimento facilita prestação de serviços ao cidadão

Inauguração de secretária judiciária no Fórum de Fortaleza
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da Fazenda Pública, deverá haver a especialização 
em saúde pública. A iniciativa considera a crescen-
te judicialização da saúde, buscando dar solução 
rápida e eficaz aos casos que chegam à Justiça e 
atuando na prevenção dos conflitos judiciais.

A mudança possibilita ainda a formação especia-
lizada dos magistrados na matéria, que envolve 
questões de grande complexidade, contribuindo 
assim para decisões mais técnicas e precisas, aper-
feiçoando a prestação jurisdicional.

NAT/JUS
Além da referida especialização, o TJCE tem de-
senvolvido e ampliado outras iniciativas para as-
segurar maior eficiência na solução das demandas 
envolvendo saúde. O Núcleo de Apoio Técnico 
ao Judiciário (NAT/JUS), cujo funcionamento foi 
regulamentado pela Portaria nº 1.536/2017, de 8 
de setembro de 2017, tem atuado na elaboração de 
pareceres e relatórios médicos para melhor subsi-
diar os magistrados.

O Núcleo, formado por médicos e enfermeiros, 
foi ampliado em novembro de 2018, passando a 
contar com 12 profissionais de saúde do Estado, 
da Prefeitura de Fortaleza e do Hospital Univer-
sitário Walter Cantídio (representando a União). 
Em 2018, também houve Termo de Cooperação 
Técnica entre as instituições com a finalidade de 
expansão da plataforma e-NatJus às Comarcas da 
Região Metropolitana de Fortaleza. Para auxiliar 
juízes e demais operadores do Direito, o NAT dis-
ponibiliza, no Portal do TJCE, informações sobre 
legislação, estudos técnicos e jurisprudência.

Execuções Fiscais
Outra prioridade da atual Gestão do TJCE e da 
Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua foi adotar 
medidas para dar maior celeridade aos processos 
das Varas de Execução Fiscal e reduzir o acervo. 
Ocorreram, em 2017 e 2018, reuniões entre magis-
trados e procuradores, buscando atuação conjunta 
entre Judiciário e Executivo, dando continuidade 
ao Projeto de Reestruturação e Aprimoramento 
das Execuções Fiscais e Crimes contra a Ordem 
Tributária, parte do Planejamento Estratégico do 
Tribunal 2015/2020.

A coordenadora das Varas de Execução Fiscal e 
cogestora da Meta 5 do CNJ, juíza Andréa Delfi-
no, destaca avanços obtidos a partir desse diálogo, 
como a adequação pelo Município de Fortaleza aos 
resultados contidos no estudo “Custo unitário do 
processo de Execuções Fiscais na Justiça do Estado 

do Ceará”, que balizou os parâmetros para ajuizamen-
to de dívida fiscal. O gestor dessa Meta (impulsionar os 
processos à execução), no âmbito do TJCE, é o desem-
bargador Francisco Carneiro Lima.

Outro resultado é a Lei Complementar Municipal nº 
239/2017, que trata da desjudicialização das ações em 
tramitação com valores inferiores a R$ 5 mil, o que de-
verá resultar na desistência de, aproximadamente, 50 
mil processos.

Em julho de 2017, houve a Semana da Conciliação 
Fiscal, no Fórum Clóvis Beviláqua, na qual con-
tribuintes com débitos tributários com o Esta-
do do Ceará e relativos a multas aplicadas 
pelo Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran) tiveram a oportunidade de re-
gularizar a situação, aproveitando os 
benefícios oferecidos pelo Progra-
ma de Recuperação Fiscal (Refis), 
obtendo redução de até 95% dos 
juros e multas. O evento foi uma 
parceria do Judiciário, por meio 
das Varas de Execução Fiscal, da 
Diretoria do Fórum Clóvis Bevilá-
qua e do Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos (Nupemec); com a 
Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE).

Audiências de Custódia
Para atender a critérios de funcionali-
dade, acessibilidade e segurança, a Vara 
de Audiências de Custódia da Capital 
ganhou, em agosto de 2017, nova sede. As 
instalações foram transferidas do Fórum de 
Fortaleza para o prédio anexo à Delegacia de 
Capturas e Polinter (Decap), no Centro da cidade. 
O objetivo da unidade é analisar, no menor tempo pos-

sível, a legalidade e a necessidade do encarcera-
mento das pessoas presas em flagrante.

A mudança facilitou a realização das sessões, 
evitando o deslocamento dos presos, redu-
zindo custos com escoltas e possibilitando o 
aumento do número de policiais nas ruas. 
A nova sede proporciona também maior 
segurança aos profissionais que atuam na 
unidade, permite que os serviços judiciais 
sejam mais célere e tratamento mais hu-
manizado aos presos.

O local é composto por quatro salas de 
audiências, dois gabinetes de juiz, secreta-

ria, além de espaços para perícia médica, 
representantes do Estado, da Defensoria 

Pública, do Ministério Público e da Ordem 
dos Advogados do Brasil – seccional Ceará. 

Há também celas destinadas aos detidos.

A criação da Vara de Custódia da Capital ocorreu 
em agosto de 2015. Em maio de 2017, o presidente 
do TJCE determinou a ampliação das audiências 
de custódia para todo o Interior do Ceará.

Nova sede da Vara de Custódia tem celas para os detidos
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O Fórum das Turmas Recursais Professor Dolor Barreira, res-
ponsável por julgar recursos de decisões dos Juizados Especiais 
da Capital e do Interior, apresentou, ao longo de 2017 e 2018, 
aumento de produtividade, resultando em maior celeridade e 
redução do acervo processual. Nos dois anos ocorreram 18.468 
julgamentos (8.461 em 2017 e 10.007 em 2018).

Além do empenho diário de juízes e servidores, os resultados 
foram viabilizados por medidas como a reestruturação, iniciada 
ainda em 2016, a partir da qual as Turmas Recursais passaram 
a contar com magistrados em regime de dedicação exclusiva; a 
prorrogação da 4ª Turma Recursal (que funcionará provisoria-
mente até dezembro de 2019, conforme decisão do Órgão Espe-
cial); e mais servidores.

A realização de pautas temáticas e mutirões de conciliação tam-
bém contribuíram para os avanços. A utilização da ferramenta 
“Voto Provisório”, que dá mais celeridade aos julgamento, possi-
bilitou, por exemplo, que em um único dia a 3ª Turma, que tem 
competência exclusiva da Fazenda Pública, julgasse 211 proces-
sos, com sustentações orais.

Outra inovação foi o uso, pela primeira vez, em abril de 2018, 
do sistema de videoconferência para manifestação de advoga-
do. A diretora do Fórum Dolor Barreira, juíza Ana Cristina de 
Pontes Lima Esmeraldo, disse, na ocasião, que “o uso dessa 
ferramenta simplifica e facilita o acesso à Justiça”.

Além disso, o Fórum implantou a coleta de papéis usados para 
reciclagem; realizou Curso de Gramática Essencial da Língua 
Portuguesa; elaborou proposta do novo Regimento Interno, 
em tramitação no Tribunal de Justiça para deliberação; e criou 
sistema de acesso à jurisprudência das Turmas Recursais, à dis-
posição no site do TJCE, com banco de dados incluindo as 
decisões desde a reestruturação das Turmas.

Mutirões
De 31 de maio a 2 de junho de 
2017, foi realizado o I Mutirão dos 
Juizados Especiais, no Fórum das 
Turmas Recursais Dolor Barreira. 
Nos três dias, ocorreram 153 au-
diências, que resultaram em 101 
acordos envolvendo as empresas 
Sky, Construtora MRV e Hapvida. 
“O objetivo não é apenas reduzir 
o acervo, mas trazer a pacificação 
e diminuir o ânimo de litigar. Esse 
sentimento de conciliação deve 
ser sempre cultivado”, afirmou, na 
ocasião, a juíza Ana Cristina Es-
meraldo, também integrante da 3ª 
Turma Recursal.

Já em maio de 2018, outra mobili-
zação, também com apoio do Nú-
cleo Permanente de Métodos Con-
sensuais de Solução de Conflitos 
(Nupemec), conseguiu promover, 
em apenas um dia, 42 audiências 
relativas a processos envolvendo 
o Banco do Brasil, que resultaram 
em 32 acordos. Houve ainda mu-
tirões com ações do Banco Itaú, 
Unimed e Banco do Brasil, com 59 
audiências e 46 acordos.

Inovações aceleram solução de processos

nas Turmas Recursais
e resultam em melhorias

Descongestionamento
Para dar mais celeridade ao andamento dos pro-
cessos, foi instituída a Comissão para Agilização 
do Cumprimento de Sentenças de Processos de 
Varas Cíveis de Fortaleza. O grupo, composto 
por quatro magistrados, além do coordenador, e 
um servidor, movimentou 3.264 processos, des-
de que iniciou os trabalhos, em julho de 2017.

O objetivo é agilizar as ações em fase de cumpri-
mento de sentença transitada em julgado (sem 
possibilidade de recurso), contribuindo para 
reduzir o acervo. A Comissão atuou em 22 do 
total de 39 Varas Cíveis da Capital. A escolha é 
feita com base na Taxa de Congestionamento de 
2017, fornecida pelo CNJ.

De acordo com o juiz coordenador, Demétrio 
Saker Neto, a atuação visa proporcionar, “além 
da agilização pontual dos processos, a finalização 
em tempo razoável e satisfatório da tutela juris-
dicional”.

Já a Comissão para análise de processos arqui-
vados nas Varas Cíveis de Fortaleza, iniciada em 
12 de abril de 2018, tem a finalidade de analisar 
o acervo de casos arquivados com pendência de 
comprovante de pagamento das custas judiciais. 
A atuação é baseada nos memorandos da Corre-
gedoria-Geral da Justiça do Ceará, que fornece 
as planilhas com os valores das custas a serem 
cobradas. Após a intimação das partes para qui-
tação, a Comissão retorna os dados à Corregedo-
ria, para que os pagamentos sejam monitorados. 
Também coordenada pelo juiz Demétrio Saker 
Neto, e composta por mais dois magistrados, a 
equipe atuou em 12 Varas Cíveis.

Além disso, a Comissão para aumento da pro-
dutividade da Comarca de Fortaleza, instituída 
pela Portaria nº 1.330/2018, também contribuiu 
para redução do acervo processual de Varas e 
Juizados Especiais Cíveis. O grupo, coordenado 
pelo juiz Antônio Cristiano de Carvalho Maga-
lhães e composto por outros nove juízes e dez 
servidores, atuou principalmente no julgamen-
to das ações.

Com duração inicial de seis meses, a equipe pro-
feriu, até 5 de janeiro de 2019, 10.802 sentenças. 
No mesmo período, houve o arquivamento de 
17.611 processos.

Foram beneficiadas as Varas Cíveis especializa-
das em ações do Seguro de Danos Pessoais Cau-
sados por Veículos Automotores de Via Terres-
tre – DPVAT (12ª, 14ª, 24ª e 30ª) e de revisão 
de contratos bancários e busca e apreensão em 
alienação fiduciária (1ª, 7ª, 8ª, 16ª e 32ª), além da 
6ª Vara Cível, do Juizado da Mulher e dos Juiza-
dos Especiais (1º, 9º, 12º e 19º). O auxílio ocor-
reu nas unidades com maior acervo, conforme 
dados do CNJ e da Secretaria de Planejamento 
e Gestão do TJCE.

Atendimento durante Semana de Conciliação Fiscal
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Gestão Pública

Escola da Magistratura
disponibiliza

MBA em Direito
O curso de pós-graduação tem 27 magistrados e 13 

servidores matriculados, estando entre as principais 
realizações da Esmec nesses dois anos

Como parte dos trabalhos para promover maior ca-
pacitação dos profissionais do Judiciário, a Escola Su-
perior da Magistratura do Ceará (Esmec) ampliou a 
oferta de cursos nos anos de 2017 e 2018. Um deles é 
o MBA em Gestão Pública na área do Direito, que tem 
40 alunos, sendo 27 magistrados e 13 servidores. A ca-
pacitação ocorre por meio de parceria com o Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE) e a Fundação Getúlio Var-
gas (FGV).

As aulas foram abertas no dia 26 de julho de 2018 pelo 
presidente do TJCE, desembargador Gladyson Pontes. 
Na ocasião, ele afirmou que estava realizando um so-
nho, uma meta que estabeleceu para a Gestão, iniciada 
em fevereiro de 2017. “Sabemos do valor que tem o 
conhecimento científico, para que juízes e servidores 
possam aplicá-lo no exercício do seu mister.” Acres-
centou ter a certeza de que, no final do curso, os parti-
cipantes “sairão com visão mais ampliada para enfren-
tar os desafios que o Judiciário demanda”.

Entre os magistrados que participam do MBA estão 
o vice-presidente do TJCE, desembargador Washing-
ton Luis Bezerra de Araújo, eleito presidente da Corte 
para o biênio 2019/2021; e o diretor do Fórum Clóvis 
Beviláqua, juiz José Ricardo Vidal do Patrocínio.

“Ofertamos, na atual Gestão, 39 cursos credenciados 
pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados [Enfam], 21 cursos de aperfeiçoamento, 
com carga horária de 594 horas/aula, além do curso de 
formação de magistrados, turma II, com carga horária 
total de 480 horas/aulas”, destaca o diretor da Escola, 
desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto.

Dos 21 cursos de aperfeiçoamento, três foram na moda-
lidade a distância (EaD) e cinco nos Polos de Aprendiza-
gem do Crato (três), Sobral e Iguatu. A Esmec tem como 
coordenador-geral o juiz Ângelo Bianco Vettorazzi.

Magistrados e servidores participantes do MBA em Gestão Pública
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Formação de juízes
Iniciado em 2016 para os 76 juízes apro-
vados no concurso de 2014, o V Curso de 
Formação Inicial para Magistrados teve 
prosseguimento no ano seguinte, quando 
contemplou 30 magistrados. Em setembro 
de 2017, ocorreu a solenidade de entrega 
de certificado de conclusão, conduzida pelo 
presidente do TJCE. O treinamento consti-
tui etapa obrigatória para o vitaliciamento, 
e teve carga horária de 521 h/a.

Seminários, palestras e exposições
Como já é tradição, a Escola da Magistratura promoveu pa-
lestras, lançamentos de livros, seminários, mesas-redondas 
e exposições destinadas a magistrados, servidores e demais 
interessados. Nesses dois anos, houve debates sobre “Prece-
dentes Judiciais no Direito Brasileiro”, Lei Maria da Penha, 
fotojornalismo, “Medidas Executivas Atípicas – CPC”, Pro-
tocolo de Istambul, “O Código Processual Civil na visão do 
STJ: uma visão de 2 anos pelo Superior”, “Marx 200 Anos”, 
“O Capital e a Crítica da Economia Política”, “A Crítica da 
Filosofia do Direito de Hegel”, Medidas de Combate ao Cri-
me Organizado, “LGBTs e o Poder Judiciário”, Colaboração 
Premiada, “Os problemas e desafios de sistema internacio-
nal de direitos humanos”, “Falência e Recuperação de Em-
presas”, “Constituição e Saúde Mental” e “As Constelações 
Sistêmicas no Judiciário”, entre outros assuntos.

Na área da arte e da cultura, tiveram as exposições: “Ima-
gens que Ardem”, com 50 fotos sobre o período da ditadura 
militar no Brasil, em parceria com o Museu da Fotografia de 
Fortaleza; e “Arquivo Nirez”, formada por parte do acervo 
do jornalista Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez), incluindo 
objetos e 60 reproduções de fotos da cidade de Fortaleza do 
início do século passado.

Já projeto “Esmec&Arte” (Literatura), constou de pales-
tras sobre “Ética na Obra de J. R. R. Tolkien” (autor de “O 
Senhor dos Anéis” e “O Hobbit”), lançamento do livro “A 
Sombra do Laço” (romance jurídico) e “Trilogia Tebana: en-
contros e desencontros entre Justiça e Direito”. A Escola 
promoveu ainda a ação “Esmec Artes”, com a e exposição 
de fotos, palestras, exibição de filme, apresentação de peça 
infantil e musical, contemplando fotografia, literatura, cine-
ma, teatro e música.

Projetos estratégicos
A instituição iniciou em 2017 o pro-
jeto estratégico e de aprimoramento 
administrativo e pedagógico, com a 
elaboração de instrumentos de ges-
tão e orientação educacional. Entre 
os destaques, estão elaboração do 
novo organograma; atualização do 
Plano de Desenvolvimento Institu-
cional (PDI), principal documento 
exigido pelo Conselho de Educação 
do Ceará para que a Esmec solicitas-
se recredenciamento para continuar 
ofertando cursos de pós-graduação; 
Projeto Político-Pedagógico (PPP), 
que define o caminho a ser trilha-
do, norteando as ações pedagógicas, 
em conformidade com a legislação 
vigente e com as diretrizes e atos 
normativos da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Ma-
gistrados (Enfam); e novo Regimento 
Interno, aprovado na sessão do Pleno 
do TJCE de 8 de junho de 2018.

Além disso, teve a regulamentação 
da Pós-Graduação, aprovada pelo 
Órgão Especial do TJCE em 7 de ju-
nho de 2018; e o Plano Estratégico 
2018/2020, aprovado pelo Órgão Es-
pecial de 15 de março de 2018, que 
contempla 19 indicadores.

Revista Themis
A revista científica da Esmec vol-
tou a ter edições semestrais a par-
tir de 2017. Também conquistou 
o selo Qualis da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior do Ministério da Edu-
cação (Capes/MEC). A revista, que 
já possuía a indexação internacio-
nal Latindex, passou a integrar, em 
2018, mais dois indexadores: um 
nacional (Diadorim) e outro inter-
nacional (Google Scholar), e está 
em processo de indexação junto ao 
Dialnet, que é internacional.

Pós-Graduação
Em dezembro de 2018, foram aber-
tas as inscrições para a segunda 
turma do Mestrado Profissional 
em Planejamento e Políticas Públi-
cas, em parceria com a Universida-

de Estadual do Ceará (Uece). O 
curso abrange todas as uni-

dades que fazem parte da 
Rede Estadual de Escolas 
de Governo. São 40 vagas 
para servidores e agen-
tes políticos. As aulas da 
primeira turma foram 
encerradas em feverei-
ro de 2017.

Já o curso de Pós-Gra-
duação “Especialização 

em Processo Civil” está 
em andamento. Teve início 

em março de 2018, com 50 
vagas para magistrados, servi-

dores da Justiça estadual e outros 
profissionais da área do Direito. A 
carga horária é de 360 h/a e deverá 
ser concluído em dois anos.

Polos
Em maio de 2017, a Esmec nomeou 
os novos juízes coordenadores para 
os Polos de Aprendizagem da Escola 
no Interior: Janayna Marques de Oli-
veira e Silva (Sobral), Josué de Sou-
sa Maia Júnior (Crato), Yanne Maria 
Bezerra de Alencar (Iguatu) e Marcos 
Aurélio Marques Nogueira (Crateús). 
Em Sobral, a unidade foi instalada no 
dia 26 de outubro de 2017.

Entrega dos certificados de conclusão do V Curso de Formação Inicial para Magistrados
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Nos últimos dois anos, o Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) desenvolveu ações para va-
lorizar e qualificar os servidores, aprimorar 
os processos de trabalho e garantir a melho-
ria no atendimento ao cidadão. 

A secretária de Gestão de Pessoas (SGP) do 
TJCE, Ângela Márcia Araújo, explicou que as 
medidas ocorreram “com base em três pilares, 
que são a estratégia, a valorização do servidor 
e a qualificação da força de trabalho. Dessa 
forma, pudemos incluir a gestão de pessoas na 
pauta da gestão estratégica do Tribunal”.

Valorização

Tribunal de Justiça
aprimora gestão

e promove qualificação
de servidores

O Judiciário atendeu a reivindicações antigas e realizou série de 
incrementos para o desenvolvimento dos profissionais
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Ainda referente à capacitação, está sendo realiza-
do MBA em Gestão Pública (veja mais na página 
38), com a participação de servidores, e cursos 
dentro do Projeto Produtividade, que envolve in-
dicadores e metas do Conselho Nacional de Jus-
tiça. Em 2017, foram realizados 135 cursos e 199 
em 2018.

O Judiciário cearense desenvolveu o Programa 
de Serviço Voluntário destinado à capacitação 
técnico-profissional de nível superior. A medida 
trata do recrutamento de voluntários das áreas 
de Direito, Psicologia e Serviço Social para atu-
ação na Capital e no Interior. O processo seleti-
vo, supervisionado pela SGP, terá validade de um 
ano, a contar da data de publicação do resultado 
final, podendo ser prorrogado por igual período.

Ao voluntário, será assegurado o fornecimento 
de certificado das atividades realizadas, emi-
tido pela Secretaria de Gestão de Pessoas. O 
documento poderá valer como critério de pon-
tuação em concursos realizados no âmbito da 
Justiça do Ceará.
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COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Valorização
A Comissão de Diálogo Permanente atuou 
ativamente durante o biênio. A comissão 
tem a finalidade de, por meio de reuniões pe-
riódicas, manter o diálogo e intermediar as 
negociações com os dirigentes do Sindicato 
dos Servidores do Poder Judiciário do Ceará 
(SindJustiça) e do Sindicato dos Oficiais de 
Justiça do Estado (Sindojus). Assim, foi possí-
vel efetivar antigas demandas dos servidores, 
como o pagamento das isonomias, equipara-
ção do auxílio-alimentação e atualização das 
quatro ascensões funcionais, entre outros 
itens da pauta.

As ascensões funcionais referentes a progres-
sões e promoções estão em dia. No ano de 
2017, houve o pagamento dos interstícios 
de 1º/06/2014 a 31/05/2015 e de 1º/06/2015 
a 31/05/2016, beneficiando 1.473 e 1.327 
servidores, respectivamente. Já em 2018, 
o Tribunal implementou os interstícios de 
1º/06/2016 a 31/05/2017 e de 1º/06/2017 a 
31/05/2018, contemplando, respectivamen-
te, 1.142 e 934 pessoas.

Novos servidores
A Gestão reforçou o quadro de pessoal, no-
meando 148 novos servidores, entre analis-
tas e técnicos judiciários. Eles são remanes-
centes do concurso realizado em 2014 e que 
ofereceu 238 vagas. Além das vagas ofertadas 
no edital, 28 foram criadas pela lei estadual 
nº 16.505, de 22 de fevereiro de 2018, todas 
preenchidas.

Realizou a distribuição de servidores efetivos 
e de cargos comissionados de acordo com  
Resolução nº 219, de 26 de abril de 2016, al-
terada pela Resolução nº 243/2016, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Houve 
também a implementação do plano de subs-
tituição dos funcionários terceirizados, em 
cumprimento à decisão do CNJ.

Capacitação e produtividade
A Coordenadoria de Educação Corporati-
va do Tribunal desenvolveu diversos cursos 
durante o período. Treinamentos como os 
programas de acolhimento e capacitação ini-
cial para novos servidores e o de preparação 
inicial de gestores (supervisores, assessores e 
secretários das varas) foram criados visando 
preparar os profissionais para melhor atendi-
mento ao cidadão.

Para aumentar a produtividade e melhorar a 
qualidade de vida e de trabalho dos servidores, 
o TJCE instituiu o Teletrabalho na forma de 
projeto-piloto. A iniciativa objetiva ainda pro-
mover mecanismos para atrair colaboradores, 
motivá-los e comprometê-los com os objetivos da 
instituição; economizar tempo e reduzir custo; 
contribuir para a melhoria de programas socio-
ambientais; além de beneficiar aqueles que têm 
dificuldade no deslocamento para trabalho.

Estratégia
Em relação à questão estratégica, o Tribunal regula-
mentou práticas que possibilitam inserir a área no 
planejamento do Judiciário cearense para os próxi-
mos anos. Instituiu o Plano Estratégico da área de 
gestão de pessoas e criou o Comitê gestor Local de 
Gestão de Pessoas, com o objetivo de elaborar as 
políticas de gestão de pessoas e acompanhar a im-
plantação dessas políticas. 

Normatizou procedimentos com a publicação de 
resoluções relativas à cessão, férias e diárias para 
servidores, folha de pagamento, avaliação de de-
sempenho e ajuda de custo por acúmulo de funções. 
Em 2017, realizou o recadastramento obrigatório 
de magistrados, servidores e serventuários do Judi-
ciário estadual, ativos e aposentados. Foi elaborado 
o  Regulamento Disciplinar e Código de Ética do 
Servidor do Poder Judiciário por meio da Resolu-
ção 08/2017, instituída a Comissão Permanente de 
Ética e Disciplina. 

Campanhas
Foram desenvolvidas ações de Saúde e Qualidade 
de Vida com realização de campanhas de vacina-
ção e palestras sobre prevenção à saúde. Também 
aconteceram ações em comemoração ao Dia do 
Servidor Público, com destaque para o Concur-
so Servidor Destaque 2017, promovido durante o 
mês de outubro, com o objetivo de homenagear os 
servidores do Judiciário cearense que se destacam 
no desempenho das atividades, conforme Edital nº 
118/2017, de 18 de outubro de 2017.

Em homenagem servidor público, o TJ realizou as 
campanhas “Talentos da Gente” e #EuFaçoParte. A 
primeira ação mostrou os colaboradores que tam-
bém se destacam no ativismo social, no esporte, na 
dança, na música, no artesanato, na culinária ou em 
outras habilidades. Foram exibidas histórias que fi-
caram armazenadas no banco de dados do progra-
ma de TV “Judiciário em Evidência”. Já a #EuFa-
çoParte, divulgou, por meio de banners, cartazes, 
fotos e vídeos, 27 projetos e ações desenvolvidas por 
magistrados e servidores. 

Programa de acolhimento e capacitação inicial para novos servidores

Reunião com representantes dos sindicatos
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Entrevista

Desembargador 
Gladyson Pontes 
faz balanço dos 
principais avanços e 
desafios enfrentados 
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JR: Que avanços da Justiça 
estadual nesse período o 
desembargador destaca?

desembargador: Na atividade 
judicante: a reforma da Organização 
Judiciária; a criação do cargo de as-
sistente de juiz; a virtualização dos 
processos no Interior; a audiência 
por videoconferência; e a intimação 
eletrônica. Na área administrativa: a 
mudança da estrutura organizacio-
nal; o MBA em Gestão Pública para 
juízes e servidores; a normatização 
de cursos de especialização, mestra-
do e doutorado para magistrados e 
servidores, que passaram a ser pagos 
pelo TJ; a avaliação de desempenho 
funcional; a segurança e proteção dos 
magistrados ameaçados; e a valoriza-
ção da meritocracia.

JR: Facilitar o acesso do 
cidadão à Justiça de 1º 
Grau (Varas, Juizados e 
Turmas Recursais) foi um 
dos principais objetivos 
da Gestão. Essa tarefa foi 
cumprida?

desembargador: Está sendo, 
por ser um processo contínuo de 
melhorias. No início, deu-se com 
a transferência de recursos orça-
mentários do 2º (Tribunal) para o 
1° Grau, a possibilitar a criação dos 
cargos de assistente e de supervisor 
das varas. Posteriormente, foram 
adotadas medidas na parte organiza-
cional, como secretarias unificadas, 
central de atendimento, especializa-
ção de juizados e varas, transferên-
cia de juizados para universidades, 
ampliação das centrais de mediação 
e conciliação, audiência de custódia 
para o Interior e virtualização de 
processos.

Judiciário em Revista (JR):
Qual o maior desafio à fren-
te do Judiciário estadual 
nos últimos dois anos?

Desembargador 
Gladyson Pontes: O controle or-
çamentário. Iniciamos a Gestão com 
o congelamento dos gastos públicos 
determinado por Emenda Consti-
tucional, o que nos levou à adoção 
de medidas limitativas de despesas e  
ações proativas, sem prejudicar a con-
tinuidade dos serviços judiciais, racio-
nalizando diárias, deslocamentos, te-
lefonia, correios, viagens para cursos 
e seminários, substituição de veículos 
próprios por locados e uso do Táxijus, 
entre outras.

JR: O senhor conseguiu 
implementar as mudan-
ças necessárias e alcançar 
as metas estabelecidas?

Desembargador: Sim, graças ao 
apoio recebido dos colegas desembar-
gadores e juízes, que compreenderam 
o propósito e se sensibilizaram com a 
situação mostrada; da Vice-Presidên-
cia e da Corregedoria-Geral, tornan-
do o Tribunal de Justiça organismo 
único, sem prejuízo da autonomia de 
cada Órgão. Também destaco o empe-
nho do Secretariado, que se envolveu 
no sentimento de equipe com os pro-
jetos de mudança e aperfeiçoamento 
dos métodos de trabalho; dos juízes 
auxiliares da Presidência, que incor-
poraram a filosofia da Gestão e se em-
penharam na busca da melhoria; e a 
dedicação dos servidores na execução 
das tarefas, a tornar exitosa a missão 
planejada.

“Recebemos o apoio 
indispensável do Governo 
estadual e de suas repartições; 
da Assembleia Legislativa e de 
seus órgãos; compartilhamos 
ações com o Ministério Publico 
e Defensoria Pública; realizamos 
parcerias institucionais com 
Universidades e entidades 
governamentais e não-
governamentais, dialogamos 
com a imprensa, Ordem dos 
Advogados do Brasil, escolas 
e sindicatos”

A nova Organização Judiciária, que 
possibilitou ampliar o acesso do 

cidadão à Justiça, e a promoção de 
uma gestão compartilhada estão 
entre as principais conquistas do 
desembargador Gladyson Pontes 

à frente do Judiciário cearense 
(biênio 2017/2019). Como principal 
desafio, cita o esforço empreendido 

para controlar as finanças do 
Tribunal em decorrência da 

limitação de gastos imposto por 
emenda constitucional
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JR: Algum projeto não foi 
possível realizar? Por que?

Desembargador: Não haverá 
tempo para concluir a climatização do 
Fórum Clóvis Beviláqua, por causa da 
extensa dimensão e ser inviável econo-
micamente pelo sistema convencional. 
Está em andamento projeto para utili-
zação de energia solar, o que demanda 
processo licitatório complexo e envolve 
tecnologia inovadora.

JR: E o relacionamento ex-
terno do Poder Judiciário?

Desembargador: Deu-se de forma 
salutar e republicana com os demais 
entes públicos e privados. Recebemos 
o apoio indispensável do Governo 
estadual e de suas repartições; da As-
sembleia Legislativa e de seus órgãos; 
compartilhamos ações com o Ministé-
rio Público e Defensoria Pública; reali-
zamos parcerias institucionais com uni-
versidades e entidades governamentais 
e não-governamentais, dialogamos com 
a imprensa, Ordem dos Advogados do 
Brasil, escolas, sindicatos e outros or-
ganismos classistas e culturais. Enfim, 
aproximamos o Tribunal de Justiça da 
sociedade e promovemos a cidadania.

JR: Qual a maior conquista 
da Gestão?

Desembargador:
A promoção do diálogo e a participa-
ção de todos os envolvidos, gerando 
clima de união e confiança na equipe 
em benefício do interesse comum, que 
é a elevação do prestígio da Instituição 
junto à sociedade e em prol dela, razão 
da existência do Poder Judiciário.

JR: O senhor está satisfeito 
com o trabalho realizado?

Desembargador: Certamente, por 
estimular o profissionalismo na gestão 
do Poder Judiciário cearense, priori-
zando o planejamento e a meritocracia, 
valorizando as pessoas e prestigiando 
os servidores, inclusive no aprimora-
mento e na qualificação profissional, 
aumentando a autoestima e o interesse 
de melhor servir.

PERFIL
FRANCISCO GLADYSON PONTES
Antes de assumir a Presidência do TJCE, em 
31 de janeiro de 2017, integrava a 3ª Câmara de 
Direito Público do Tribunal e supervisionava o 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos (Nupemec). É desem-
bargador do Tribunal desde 10 de janeiro de 
2011, ingressando pelo quinto constitucional, 
em vaga destinada aos advogados. Formado 
em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade 
de Direito da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), nasceu em Jaguaruana, distante 173 km 
de Fortaleza. Trabalhou no Banco do Brasil de 
1985 a 2011, exercendo as funções de advoga-
do, supervisor jurídico e chefe da Assessoria Ju-
rídica. Possui MBA em Finanças Corporativas 
e Pós-Graduação em Processo Civil. 

JR: É bastante considerável o volume de pagamen-
tos referentes a precatórios na Gestão do senhor. O 
que impulsionou esses pagamentos?

Desembargador:
De fato, só em 2018 foram pagos mais de R$ 239 milhões a 1.390 credores, 
o que representa 148,97% a mais da quantia paga em 2017. Esse dado é 
expressivo, sendo resultado do empenho da equipe da Assessoria de Preca-
tórios em atender de forma mais célere o jurisdicionado. São créditos oriun-
dos de processos antigos a que a parte tem direito quando sai vencedora em 
disputa judicial contra Estado ou município. Fico feliz por haver agilizado 
esse serviço porque é angustiante ter um direito a receber e ver tardar o seu 
cumprimento, máxime por questões burocráticas.

JR:  Que reflexos os projetos realizados nesse período, 
como a Reforma Administrativa e a nova Organização 
Judiciaria, terão nos próximos anos?

Desembargador: Eficiência na prestação dos serviços judiciais, máxime 
considerando a racionalização da distribuição das unidades judiciárias para 
os polos de maior demanda, sem descurar das demais regiões. Porquanto, os 
sistemas da virtualização dos processos e da audiência por videoconferência 
abrangem a totalidade das comarcas.

Desembargadores Darival Beserra, Gladyson Pontes e Washington Araújo
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Pacificação

Por dois anos consecutivos,
TJCE é o primeiro

em conciliação no país
Investimentos na área, com instalação de Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e capacitação, permitiram obter 
os resultados em 2017 e 2018

O Judiciário cearense conseguiu alcançar, 
em 2017 e 2018, o primeiro lugar em conci-
liação entre todos os Tribunais estaduais do 
país, de acordo com o relatório “Justiça em 
Números”. A conquista é resultado do tra-
balho do Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos (Nu-
pemec) e dos Centros Judiciários de Solução 
de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) de todo o 
Estado, que passaram a realizar acordos de 
forma mais eficiente, consolidando a política 
de resolução de litígios.

A supervisora do Nupemec do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), desembargadora 
Tereze Neumann Duarte Chaves, atribui a 
conquista à linha de atuação adotada pela 
atual Administração do Tribunal. “Esses dois 
anos foram profícuos pela relevância das 
ações realizadas visando à disseminação das 
práticas consensuais de solução de conflitos, 
a exemplo de cursos, da implantação de Ce-
juscs, formação continuada dos mediadores 
e conciliadores, reforma do espaço físico do 
Nupemec e cadastramento de mediadores 
no CNJ [Conselho Nacional de Justiça].”

Segundo o “Justiça em Números”, elabora-
do anualmente pelo CNJ, o TJCE obteve 
índice de conciliação de 21,1% em 2018 
(com base nos dados de 2017) e de 25% em 
2017 (números de 2016).

Semana Nacional 
da Conciliação 2018
De 5 a 9 de novembro de 2018, a Justiça ce-
arense participou da 13ª Semana Nacional 
da Conciliação, promovida em todo o Bra-
sil pelo CNJ. Coordenadas pelo Nupemec, 
as unidades do TJCE realizaram 11.244 
audiências e conseguiram 4.059 acordos 
(36% de sucesso). Na edição de 2017, o Tri-
bunal alcançou 4.671 consensos (33,28%) 
nas 14.033 sessões promovidas.

Ampliação
O Núcleo instalou, nos últimos dois anos, 
22 Cejuscs no Ceará. Em 2018, receberam 
as estruturas as Comarcas de Acopiara, 
Aquiraz, Aracati, Barbalha, Cascavel, Ho-
rizonte, Iguatu, Itaitinga, Maranguape, 
Massapê, Pacatuba, Santa Quitéria, Tauá e 
Tianguá. No ano anterior, foi a vez de Batu-
rité, Brejo Santo, Icó, Limoeiro do Norte, 
Morada Nova, Russas, Senador Pompeu e 
Quixeramobim. Com a ampliação, a Justi-
ça cearense passou a contar com 36 Cen-
tros Judiciários.

Além disso, houve a implantação das Ex-
tensões do Cejusc de Fortaleza na Defenso-
ria Pública do Estado, na Universidade de 
Fortaleza (Unifor), no Centro Universitário 
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Farias Brito (FBUni) e na Universidade Fede-
ral do Ceará (UFC). No Interior, as Comar-
cas de Aracati e Juazeiro do Norte (duas em 
cada), além de Quixadá e Sobral já contavam 
com Extensões dentro de estabelecimentos de 
ensino superior.

Em 2018, foi instituído o Cejusc do 2º Grau, 
que funciona como unidade vinculada ao Nu-
pemec. É responsável pelo atendimento, agen-
damento e realização de sessões de conciliação 
e mediação envolvendo processos em grau de 
recurso, bem como o apoio a mutirões.

4.059
 ACORDOS

11.244
AUDIÊNCIAS

Semana Nacional da Conciliação 2018

Capacitação
Durante a Gestão 2017/2019, o Nupemec publi-
cou 13 editais do Curso de Formação de Concilia-
dores e Mediadores. O objetivo é contemplar ser-
vidores, terceirizados, conveniados, voluntários 
e demais interessados em atuar nos Cejuscs, nas 
Varas e nos Juizados.

Foram capacitados e certificados 240 mediadores 
e conciliadores em 2017 e 2018. Atualmente, o 
Nupemec conta com 579 profissionais treinados 
nessa área.

Audiência de conciliação no Fórum Clóvis Beviláqua
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Área criminal

Justiça
cearense
se empenha

para acelerar
julgamento
de processos

Esforços buscam garantir 
direitos fundamentais 
das pessoas que 
aguardam decisão judicial 
e reduzir a sensação de 
impunidade

O Judiciário cearense vem promovendo ações para 

agilizar o julgamento de processos criminais, por meio 

de inciativas como Mês Nacional e Semana Estadual do 

Júri, além Movimento de Apoio ao Sistema Prisional de 

Réus Multidenunciados (Masp). A finalidade é solucionar 

os casos com maior celeridade para reduzir a sensação de 

impunidade e diminuir a quantidade de presos provisórios 

(que aguardam decisão judicial sobre o processo).

Já o programa “Tempo de Justiça”, considerado sucesso em 

Fortaleza, ampliou atuação para o Interior. Outra ferramenta, 

desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), 

aperfeiçoou a pesquisa de dados por meio da integração entre 

os sistemas de informática de diversos órgãos.

Expansão do Programa “Tempo de Justiça”
O Programa “Tempo de Justiça” tem por objetivo reduzir o tempo de apura-
ção e julgamento dos crimes de homicídios dolosos com autoria identificada 
de maneira que a prestação jurisdicional se dê com maior celeridade, causan-
do impacto social e, a longo prazo, contribuindo para a diminuição das taxas 
de homicídios e da sensação de impunidade. O Programa abrange os delitos 
com autoria esclarecida ocorridos na Comarca de Fortaleza a partir de 1º de 
janeiro de 2017, tendo sido expandido, em 2018, para a Comarca de Sobral, 
na Região Norte do Estado. A instalação do comitê local ocorreu em agosto 
de 2018, com a presença da vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, e da de-
sembargadora Adelineide Viana, representante do TJCE.

Durante solenidade realizada no Tribunal, em janeiro de 2019, houve balanço 
dos resultados e premiação das unidades que mais se destacaram no primeiro 
ciclo de monitoramento do Programa, referente às ações penais com autoria 
esclarecida relativas a fatos ocorridos durante o ano de 2017. A desembarga-
dora destacou a importância da iniciativa, que faz parte do “Pacto por um 
Ceará Pacífico”, e ressaltou os avanços obtidos em Fortaleza. Na comparação 
das ações penais monitoradas pelo Programa (fatos ocorridos em 2017) com 
as ações referentes a fatos ocorridos em 2015 (antes da implantação do pro-
grama), o tempo médio de finalização (do inquérito ao julgamento) passou de 

707 para 394 dias, redução de 44,2%.

Em relação aos fatos ocorridos em 2015, fo-
ram iniciadas 293 ações penais nas cinco Varas 
do Júri da Capital, das quais apenas 14 (4,7%) 
foram julgadas em 399 dias (meta estabelecida 
pelo Programa). Já em relação a 2017, das 282 
ações acompanhadas, 96 foram finalizadas até 
dezembro de 2018, sendo 50 (17,7%) dentro da 
meta estabelecida. Destaque para quatro proces-
sos que levaram menos de seis meses para serem 
concluídos. Entre os casos de repercussão moni-
torados estão o assassinato da travesti Dandara 
dos Santos e a Chacina do Padre Andrade.

Desembargadora Adelineide Viana, representante do TJCE no “Tempo de Justiça”

Masp conclui 3º ciclo
Criado em março de 2017, o Masp tinha como objetivo inicial prio-
rizar e acelerar o julgamento de réus com seis ou mais processos, nas 
Varas da área criminal de Fortaleza, e três ou mais recursos, no TJCE. 
O programa concluiu terceiro ciclo, passando o recorte para pessoas 
com cinco ou mais ações nas Varas.

Na primeira e na segunda etapa foram apreciados, respectivamen-
te, 636 e 444 processos. No terceiro ciclo, houve a análise de 805 
ações envolvendo 309 réus no 1º Grau, resultando em 427 julga-
mentos. Já o 2º Grau teve 425 recursos contemplados pelo Masp, 
sendo 233 julgados. 

No acumulado dos três ciclos, dos 405 réus multidenunciados, 163 
(40%) tiveram todos os casos julgados. A juíza Jacinta Inamar Franco 
Mota coordena os trabalhos. Segundo a supervisora do Masp, desem-
bargadora Marlúcia de Aráujo Bezerra, a iniciativa ajuda na questão 
dos presos provisórios porque “a situação da pessoa fica esclarecida 
de forma definitiva na Justiça”.
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O Programa “Tempo de Justiça” é uma par-
ceria entre Poder Judiciário, Ministério Pú-
blico, Defensoria e Secretaria da Segurança 
Pública e Defesa Social, recebendo apoio 
técnico da Vice-Governadoria do Estado do 
Ceará. O Comitê de Governança do Progra-
ma possui representantes de todas as institui-
ções e se reúne mensalmente para avaliação 
dos resultados e identificação de problemas. 
Outra medida foi a unificação das bases de 
dados do Poder Judiciário e da Polícia Civil, 
com o desenvolvimento de software de moni-
toramento, gerando alertas sobre atrasos nos 
prazos e emitindo relatórios de desempenho.

O programa conquistou o primeiro lugar na 
categoria “Redução da Criminalidade” em 
premiação do Conselho Nacional do Minis-
tério Público, em setembro de 2018.

Crimes contra a vida 
Em Fortaleza, 20 processos monitorados 
pelo “Tempo de Justiça” integraram as pau-
tas de julgamentos do Mês Nacional do Júri 
realizado em novembro de 2018. No total, a 
força-tarefa agendou 408 sessões no Estado, 
das quais 319 foram realizadas, resultando 
em 207 condenações, 164 absolvições e 36 
desclassificações. Na Capital, além dos dez 
juízes que atuam nas cinco Varas do Júri, fo-
ram convocados mais 15 magistrados para a 
mobilização.

O percentual entre sessões realizadas e agen-
dadas no Mês do Júri em 2018 foi maior do 
que o registrado em 2017: 78% contra 68% 
da mobilização anterior.

Em 2017, o TJCE realizou 336 sessões de jul-
gamento. Com o resultado, o Ceará ficou em 
terceiro lugar no país. Ainda durante 2017 e 
2018, o Judiciário cearense promoveu a II e 
a III Semana Estadual do Júri, que somaram 
205 julgamentos. 

Núcleo de Juízes Criminais
Além das ações promovidas em datas es-
pecíficas, o trabalho para dar mais cele-
ridade aos processos ocorre ao longo de 
todo o ano por meio do Núcleo Perma-
nente de Juízes da Área Criminal de Forta-
leza. O grupo atua com foco na apreciação 
de pedidos de liberdade, na realização de 
instrução e no julgamento de processos 
envolvendo presos provisórios. 

De setembro de 2017 a dezembro de 2018, foram proferidas 
804 sentenças e 838 decisões, além de 1.982 despachos e re-
alização de 457 audiências, referentes a processos das quatro 
Varas de Delitos de Tráfico de Drogas.

Os trabalhos são supervisionados pelo desembargador José 
Tarcílio Souza da Silva, com a participação de juízes e servido-
res (ver relação ao lado). 

Integração de sistemas 
A implantação do Sistema de Automação da Justiça (SAJ) nas 
Comarcas do Interior permitiu a expansão do Programa de 
Integração do Sistema de Justiça Criminal (Integra), que pro-
move a interligação de dados entre os órgãos de segurança e 
o Judiciário.

Além de integrar 66 delegacias e 20 unidades prisionais, o 
programa incluiu, em 2018, uma unidade policial militar. Já 
o trabalho de aprimoramento do cumprimento de alvarás de 
soltura foi implantado em 27 Varas da área criminal da Ca-
pital. Também nesse ano teve início o envio de Termos Cir-
cunstanciados de Ocorrência (TCOs) aos Juizados Criminais 
de Fortaleza, por meio do PJe (Processo Judicial Eletrônico).

O objetivo é expandir o trâmite eletrônico de informações via 
SAJ e PJe para as Comarcas do Interior em 2019. Segundo a 
juíza Rosilene Ferreira Facundo, coordenadora do programa, 
a iniciativa otimiza tempo e reduz custos, promovendo mais 
celeridade e efetividade.

Para auxiliar o Integra, a Justiça cearense criou o Sistema 
de Consulta de Antecedentes Criminais (Cancun), em 
2018. A ferramenta aperfeiçoa a pesquisa de dados ao uni-
ficar a consulta a todos os sistemas judiciais do TJCE (SAJ, 
PJe e SPROC). “Agora é possível, por meio de uma só cer-

MAGISTRADOSNÚCLEO DE JUÍZES DA ÁREA CRIMINAL DE FORTALEZA

MAGISTRADOS COLABORADORES
Christianne Braga Magalhães Cabral

Daniel Carvalho Carneiro

Edson Feitosa dos Santos Filho

Fabiana Silva Félix da Rocha

Fabiano Damasceno Maia

Fernando Antônio Pacheco Carvalho Filho

Henrique Jorge Granja de Castro

Henrique Lacerda de Vasconcelos

Lia Sammia Souza Moreira (coordenadora)

Solange Menezes Holanda

Ana Karina Silva Fontenele 

Carlos Olegário Cavalcante Pinheiro

Davi Rolim Militão

Elissandra Rodrigues Simões Moreira

Guthemberg Holanda Bezerra de Sousa

Helaine Diogo Ursulino de Queiroz

Jocineide Ribeiro Braga

Marcelo Henrique Girão Rodrigues

Themis Medeiros Alencar

Virgínia Maciel Pereira

tidão, obter informações completas sobre a situação criminal envolvendo deter-
minada pessoa em mais de uma comarca, possibilitando celeridade nas decisões 
dos magistrados”, explicou desembargador Mário Parente Teófilo Neto, gestor 
da Cancun. 

“Justiça no Cárcere”
Durante a última ação concentrada, em novembro de 2018, o “Justiça no Cárcere” 
promoveu a análise de 384 ações de réus que cumprem pena em cinco unidades 
prisionais do Estado. Foram concedidas 119 medidas, como prisão domiciliar, 
progressão de regime, saídas temporárias e trabalho externo. Na mobilização 
de 2017, a Justiça concedeu 133 saídas antecipadas ou prisão domiciliar com 
uso de tornozeleira eletrônica para apenados do Instituto Penal Professor Olavo 
Oliveira II, em Itaitinga.

O “Justiça no Cárcere” envolve as três Varas de Execução Penal da Capital, em parce-
ria com Governo, Ministério Público, Defensoria e Ordem dos Advogados do Brasil. 
A ação foi importante também para promover a reintegração social por meio do 
“Um Novo Tempo”, série de projetos desenvolvidos pelos juízes Luiz Bessa Neto, 
Luciana Teixeira e Cézar Belmino.

Entre as ações está o “Aprendizes da Liberdade”, que propicia, desde 2013, estudo 
para cerca de 200 apenados. A inciativa foi ganhadora de Menção Honrosa no Prê-
mio Innovare em 2017. Já o “Reconstruir” e o “Justiça de Portas Abertas” oferecem 
oportunidade de emprego na construção civil e em instituições públicas. Segundo 
dados, dos 520 egressos participantes dos projetos sociais, 18% reincidem.

Em junho de 2018, os parceiros receberam o Prêmio de Responsabilidade So-
cial pela contribuição à Justiça cearense. A solenidade ocorreu no Pleno do 
TJCE e contemplou 11 pessoas e instituições, entre órgãos públicos, entidades 
de classe, educadores, magistrados e servidores. 

Sessão do Júri Popular
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Os avanços tecnológicos têm contribuído 
para o desenvolvimento e para a moder-
nização do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE). Durante 2017 e 2018, houve am-
pliação do sistema “Voto Provisório” e im-
plantação das audiências por videoconfe-
rência. A citação e a intimação eletrônicas 
também trouxeram mais celeridade, e os 
julgamentos ganharam mais embasamento 
com os laudos de peritos credenciados pelo 
Judiciário para processos judiciais que ne-
cessitam de análise técnica.

“Voto Provisório”
O Órgão Especial do TJCE começou a ado-
tar o “Voto Provisório” no dia 28 de junho de 
2018. Até dia 13 de dezembro, foram julgados 
542 processos, número superior ao de todo o 
ano de 2017, quando houve 461 julgamentos.

Desenvolvimento e modernização

Ferramentas
eletrônicas
trazem mais
celeridade
ao Judiciário 

Tribunal investe em 
sistemas que dão mais 
agilidade e segurança aos 
julgamentos, reduzem 
despesas e permitem 
maior embasamento 
técnico às decisões

A maior celeridade é possível porque os 
desembargadores podem estudar e discu-
tir o voto previamente, antes da sessão, 
dispensando que a decisão do relator seja 
lida na íntegra. O acesso de cada magistra-
do ao sistema é feito por meio de senha, 
garantindo a segurança necessária ao pro-
cedimento.

Faz parte do Sistema de Automação da Jus-
tiça (SAJ) e conta com o apoio da Secreta-
ria de Tecnologia da Informação (Setin) e 
da Superintendência da Área Judiciária do 
Tribunal. O primeiro colegiado a implan-
tar o projeto, em 2013, foi a 3ª Câmara de 
Direito Público (então 3ª Câmara Cível), 
presidida pelo desembargador Antônio 
Abelardo Benevides Moraes.

60
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O superintendente da Área Judiciária, 
Nilsiton Aragão, ressalta os benefícios do 
sistema. “Garante maior profundidade na 
formação do convencimento dos magis-
trados que compõem o órgão julgador, por 
viabilizar o acesso antecipados aos votos e 
possibilitar o debate e o amadurecimento 
de aspectos mais relevantes do caso. Com 
isso, ganha o jurisdicionado que recebe de-
cisão mais consistente em menor tempo.”

Audiências por videoconferência
Desde maio de 2018, o Fórum Clóvis Be-
viláqua, em Fortaleza, disponibiliza cinco 
salas equipadas e um aparelho móvel para 
a realização de audiências com réus presos 
por meio de videoconferência. Existe co-
nectividade com seis unidades prisionais 
do Estado.

A iniciativa é resultado de convênio com o 
Estado e tem reduzido, significativamente, 
o deslocamento de presos ao Fórum. Isso 
permite maior rapidez ao andamento dos 
processos, redução de custos e contribui 
com a segurança de magistrados e servido-
res do Judiciário, dos operadores do Direi-
to e da sociedade.

Até dezembro de 2018 foram realizadas 
186 audiências por meio de videoconfe-
rência com unidades prisionais. O sistema 
também está disponível para a realização 
de sessões na sede do Tribunal de Justiça.

Intimação eletrônica
Outra conquista da atual Administração do TJCE, por meio 
da Secretaria Judiciária (Sejud), é a conclusão do projeto de 
Implantação da Citação e Intimação Eletrônica para proces-
sos de 2ª Instância (Tribunal). A medida foi necessária após 
a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (CPC) 
de 2015, segundo o qual a advocacia pública, a exemplo da 
Procuradoria-Geral dos Estados e dos Municípios, e que era 
comunicada dos atos processuais por meio do Diário da Jus-
tiça, passou a ter a prerrogativa de ser intimada de maneira 
pessoal, como o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Nesse contexto, o atendimento às exigências do CPC, nos 
moldes tradicionais, exigiria esforço muito grande por parte 
do Judiciário, traduzido na elaboração e na entrega pessoal 
de expedientes de intimação aos advogados públicos.

“A demanda judicial envolvendo a Fazenda Pública é bastante 
significativa. Estima-se que cerca de 40% dos processos em 
tramitação na Justiça do Ceará envolvam algum ente público 
ou autarquias. Assim, as intimações, para atender ao caráter 
da pessoalidade, estavam sendo feitas por meio de oficial de 
Justiça ou até mesmo Carta de Ordem, expediente que es-
tava demorando meses para ser efetivado. Com a intimação 

eletrônica, esse tempo se reduziu para, no 
máximo, dez dias”, afirma o titular da Se-
jud, Walter Lima.

Ainda de acordo com o secretário, o pro-
jeto tem tornado o trabalho cada vez mais 
efetivo e menos oneroso. “Já implantamos 
esse procedimento para o Ministério Pú-
blico, a Defensoria Pública, Procuradoria-
Geral do Estado, a Procuradoria-Geral do 
Município de Fortaleza, além das Procura-
dorias de Caucaia, Maracanaú, Sobral, Ju-
azeiro do Norte e Barbalha. A perspectiva 
é que, até o final de 2019, as Procuradorias 
de todos os municípios do Estado também 
estejam utilizando a ferramenta.”

O Judiciário também ampliou o uso da ci-
tação e intimação eletrônicas, habilitando 
novas instituições (pessoas jurídicas públi-
cas e privadas) para uso da ferramenta, dis-
ponível no Portal e-SAJ. O envio por meio 
online, em substituição ao uso dos docu-
mentos em papel, possibilita maior agilida-
de e eficiência nas comunicações processu-
ais, beneficiando tanto as partes quanto a 
administração judiciária.

Sistema de Peritos
A Secretaria Judiciária também está con-
cluindo o projeto de implantação do Siste-
ma de Peritos, Intérpretes e Tradutores (Si-
per). Segundo Walter Correia, o objetivo 
é suprir a necessidade de tornar mais efe-
tivos o controle e a operacionalização do 
programa de custeio de honorários de peri-
tos, além de disponibilizar aos magistrados 
“de maneira rápida e completa, a relação 
de profissionais aptos a serem nomeados 
nas mais diversas áreas e idiomas”.

O Siper está dividido em três módulos: 
Credenciamento, que permite ao interes-
sado se inscrever como perito, intérprete 
ou tradutor; Nomeação, por meio do qual 
o magistrado registra a nomeação das 
perícias, interpretações e traduções, sele-
cionando o respectivo profissional; e Pa-
gamento, no qual o magistrado requer o 
pagamento dos honorários do profissional, 
quando realizado o trabalho.

“O módulo de Credenciamento já se en-
contra em operação e já foram cadastrados 
mais de 200 profissionais das mais diversas 
áreas de atuação, a exemplo de médicos, 
assistentes sociais, psicólogos, contadores, 
engenheiros, economistas, tradutores e in-
térpretes”, destaca o secretário. “Os outros 
módulos, que permitirão garantir a aleato-
riedade da nomeação e o efetivo controle 
dos pagamentos de honorários, já estão 
prontos e homologados e serão implanta-
dos em janeiro de 2019.”
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Informatização

Concluída implantação do SAJ

Medidas de 
aprimoramento trazem 

maior controle da 

receita e comodidade 

ao cidadão

Desafios

Ações e resultados

Mais

em todas as Varas do Estado 
A medida possibilita unificação em todas as Comarcas 

do Ceará, além de propiciar mais segurança e 
celeridade ao andamento dos processos

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) concluiu a implantação e padroniza-
ção do sistema processual em todas as Varas do Estado. Desde o dia 17 de 
setembro de 2018, todas as unidades judiciárias passaram a utilizar a mesma 
ferramenta de gestão digital das ações: o Sistema de Automação da Justiça 
(SAJ), que permite maior celeridade e segurança, além de economia, prati-
cidade, acessibilidade e transparência.

De acordo com o presidente da Comissão de Informática do Tribunal, de-
sembargador José Tarcílio Souza da Silva, 175 comarcas estão funcionando 
com o SAJ Físico e as outras nove (Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral, 
Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Iguatu e Limoeiro do Norte) atuam por 
meio do SAJ Eletrônico. O objetivo maior é que todo o Estado passe a utili-
zar o meio exclusivamente eletrônico.
Para o desembargador, a padronização é importante, porque “vai facilitar o 

Primeiro, houve o levantamento dos pontos sensíveis 

e que precisavam ser modernizados. Como resultado, 

chegou-se a dez problemas, entre eles: ausência de 

acompanhamento sistematizado da execução orça-

mentária e financeira pelas secretarias do TJCE; inade-

quação dos códigos de receita do Fundo Especial de 

Reaparelhamento e Modernização do Judiciário (Fer-

moju), o que permitia migração desses recursos para 

o Tesouro Estadual; e baixa aplicação dos recursos do 

Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados (Funseg).

A partir do diagnóstico das fragilidades, o Tribunal 

implantou 18 medidas, como atribuição da gestão à 

Secretaria de Planejamento, com suporte da Secreta-

ria de Finanças; descentralização para as demais se-

cretarias e acompanhamento permanente; criação de 

novos códigos para assegurar as receitas do Fermoju; 

e aplicação dos recursos do Funseg para investimen-

tos em obras e aquisição de equipamentos de segu-

rança. Com isso, o TJCE passou a ter maior controle da 

receita do Fermoju, reduzindo evasão e recuperando 

custas de processos já baixados; efetivo acompanha-

mento da execução orçamentária e financeira em 

cada secretaria; maior comodidade do cidadão no 

pagamento das custas judiciais com uso de cartão de 

crédito; simplificação e celeridade nos pagamentos 

das diárias e na prestação dos suprimentos de fundos, 

com o cartão de pagamento; e maior controle nos 

procedimentos, segundo as orientações do Tribunal 

de Contas do Estado (TCE).

Em 2017 e 2018, o Tribunal de Justiça realizou dois 

leilões de bens não mais utilizados no serviço público. 

Foram arrecadados mais de R$ 548 mil em recursos 

para o Judiciário.

O PJe é desenvolvido pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) em 
parceria com os tribunais e parti-
cipação da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) para a automação 
do Judiciário. O principal objetivo é 
manter sistema de processo judicial 
eletrônico capaz de permitir a práti-
ca de atos processuais, assim como 
o acompanhamento, independente-
mente da Justiça (Estadual, Militar 
dos Estados, Federal ou do Traba-
lho.) na qual o processo tramite. É 
disponibilizado de forma gratuita e 
considerado seguro

trabalho dos magistrados e dos servidores, 
o que gera uniformização, modernização 
e celeridade”. O gerente do projeto de ex-
pansão do SAJ, Gustavo Pereira, da Secre-
taria de Tecnologia da Informação (Setin) 
do TJCE, ressalta que o “Sistema promove 
maior celeridade, gestão do acervo proces-
sual e transparência, na medida em que 
os autos ficam disponíveis a todo o tempo 
para as partes e operadores do Direito”.

Juizados
O Processo Judicial Eletrônico (PJe) é o 
sistema utilizado pelos Juizados Especiais 
e varas com competência de Juizado. Atu-
almente, está implantado em 82 unidades 
no Ceará. A mudança facilitou a realização 
dos trabalhos por parte das unidades judi-
ciárias, que passaram a adotar ferramenta 
única, deixando de fazer uso do Processo 
Judicial Digital (Projudi). A migração das 
ações foi concluída em 2018.
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Ceará é destaque em
atendimento à demanda

nos processos da
Lei Maria da Penha

Defesa da Mulher

67

O TJCE também obteve o 
primeiro lugar na 11ª Semana 
pela Paz em Casa, que ocorreu 
em 2018, em decisões sobre 
violência doméstica

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) re-
gistrou o maior índice (239%) de atendi-
mento à demanda nos casos relacionados 
à violência doméstica e familiar contra a 
mulher, durante o ano de 2017. O resul-
tado consta no relatório “O Poder Judi-
ciário na Aplicação da Lei Maria Penha”, 
divulgado em junho de 2018. Produzido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
o estudo apresenta números de todos os 
Tribunais do país sobre a aplicação da Lei 
Maria da Penha.

Atendimento à demanda significa a pro-
porção entre o número de processos bai-
xados (definitivamente encerrados) e de 
novas ações. Nesse quesito, o TJCE obte-
ve primeiro lugar recebendo 7.224 ações 
e julgando em definitivo 17.257. Ou seja, 
a quantidade de decisões proferidas pe-
los juízes foi mais do que o dobro de ca-
sos novos.

O Ceará foi seguido da Bahia (233%) e do 
Pará (208%). Ao todo, 15 Tribunais con-
seguiram baixar, pelo menos, a mesma 
quantidade de ações iniciadas em 2017 
para punir agressores de mulheres.

Com relação à redução da taxa de conges-
tionamento (percentual de processos não 
decididos em relação ao total de ações que 
tramitaram durante o ano), o TJ cearense 
ocupou a segunda colocação (50%), atrás 
somente do Distrito Federal (46%), entre 
os Tribunais de médio porte.

“É um esforço conjunto de todos os ma-
gistrados e servidores que atuam no com-
bate à violência doméstica no Estado do 
Ceará. Com o empenho em realizar pres-
tação jurisdicional cada vez mais célere, 
estamos conseguindo melhorar o tempo 
de resposta ao jurisdicionado”, ressalta a 
juíza Rosa Mendonça, titular do Juizado 
da Mulher de Fortaleza.
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Paz em Casa
Em 2017 e 2018, o TJCE realizou 
seis edições da Semana Nacional 
da Justiça pela Paz em Casa, nos 
meses de março, agosto e no-
vembro. A mobilização concen-
tra esforços para a realização de 
audiências referentes a crimes de 
violência doméstica.

A participação do Judiciário ce-
arense trouxe visibilidade nacio-
nal. Na 11ª edição, TJ do Ceará 
obteve o primeiro lugar no país 
em decisões, atingindo o índice 
de 21,2%. Os dados constam em 
relatório do CNJ.

O presidente do TJCE, desem-
bargador Gladyson Pontes, na 
ocasião da divulgação do rela-
tório (em outubro de 2018), pa-
rabenizou os magistrados e ser-
vidores do Judiciário cearense 
pelos resultados alcançados, “o 
que denota o engajamento nas 
políticas públicas de relevo para 
a sociedade”.

Nas edições (7ª à 12ª) desses 
dois anos foram movimentados 
10.995 processos. As estatísticas 
incluem 1.721 audiências, 1.106 
medidas protetivas, 1.921 senten-
ças e 2.507 despachos.

A Semana pela Paz em Casa foi 
iniciada em março de 2015, por 
iniciativa do CNJ em parceria 
com os Tribunais de Justiça. 
Além do trabalho concentrado, 
o programa promove ações in-
terdisciplinares organizadas que 
objetivam dar visibilidade ao as-
sunto e sensibilizar a sociedade 
sobre o tema.

“É uma força-tarefa muito impor-
tante em defesa da mulher, com 
a união de diversos órgãos, como 
Ministério Público e Defensoria 
Pública, para darmos mais agili-
dade aos processos de violência 
doméstica”, afirma a juíza Rosa 
Mendonça.

Central de Medidas 
Protetivas
Outra ação que envolve o com-
bate à violência doméstica é a 
Central de Monitoramento de 
Medidas Protetivas, inaugura-
da em novembro de 2018, no 
anexo do Juizado da Mulher de 
Fortaleza, localizado na Casa da 
Mulher Brasileira, na Capital. 
A unidade funciona com equi-

pe especializada em Psicologia, 
Serviço Social e Direito.

A juíza Rosa Mendonça destaca 
que esse era um projeto já pen-
sado há quatro anos. “Agora, 
a pedido da desembargadora 
Lígia Andrade [presidente da 
Coordenadoria da Mulher], foi 
possível colocar isso em prática. 
Então, estamos em uma primei-

“Esse índice é um esforço conjunto de todos os 
magistrados e servidores que atuam no combate 

à violência doméstica no Estado do Ceará. Com o 
empenho em realizar uma prestação jurisdicional 

cada vez mais célere, estamos conseguindo 
melhorar o tempo de resposta ao jurisdicionado” 

Juíza Rosa Mendonça
Titular do Juizado da Mulher 

de Fortaleza

ra etapa desse projeto, que é o 
contato com as mulheres para 
acompanhar a efetividade da-
quela medida.”

Campanha contra o 
abuso Sexual
O TJCE e outras instituições 
parceiras realizaram campanha 
contra o abuso sexual de mulhe-
res, promovida em Terminais 
de ônibus, estação do Metrô 
no Benfica, shoppings e escolas 

Central de Acompanhamento de Medidas Protetivas

Atividades realizadas durante a Semana pela Paz em Casa

públicas, iniciada em novembro 
de 2017. Veja mais informações 
na página 6.

Selo – Empresa Parceira
Em dezembro de 2018, o Tribu-
nal instituiu o Selo Justiça pela 
Paz em Casa – Empresa Parcei-
ra, com o objetivo de reconhecer 
projetos da iniciativa privada que 
proporcionem a autonomia de 
mulheres em situação de violên-
cia e assegurar cidadania plena. 

O selo foi lançado oficialmente 
durante a inauguração da Casa 
da Mulher Brasileira em Forta-
leza. A entrega ocorrerá, anual-
mente, por ato da Presidência 
do TJCE, seguindo indicações 
propostas pela Coordenadoria 
Estadual da Mulher. A soleni-
dade será durante a programa-
ção da Semana da Justiça pela 
Paz em Casa.



70 71

Responsabilidade socioambiental

TJ promove ações de

do meio ambiente

cidadania, acessibilidade,
ressocialização e preservação
Os projetos beneficiaram crianças e adolescentes em situação de 

acolhimento, pessoas com deficiência, internos e egressos do sistema 

prisional, além da natureza

O Judiciário estadual mostrou 
sensibilidade com temas que me-
recem maior atenção dos órgãos 
públicos. Em 2017 e 2018, a preo-
cupação esteve voltada ao incen-
tivo à adoção e ao apadrinhamen-
to de crianças e adolescentes que 
vivem em acolhimento institucio-
nal; à garantia da acessibilidade, 
no âmbito da Justiça cearense, 
para pessoas com deficiência; ao 
maior sucesso da reintegração 
social de apenados; e à economia 
dos recursos naturais.

Ressocialização
A Vara de Penas Alternativas de For-
taleza e as Centrais de Caucaia e Ma-
racanaú, na Região Metropolitana da 
Capital, atuaram intensamente, no 
biênio 2017/2019, na fiscalização e no 
acompanhamento das medidas alter-
nativas ao encarceramento. Além de 
atendimentos, há encaminhamentos 
para participação em projeto e progra-
mas, incluindo cursos profissionalizan-
tes, estudos e empregos.

Em Guaraciaba do Norte, no Interior 
do Estado, 12 reeducandos da Cadeia 
Pública concluíram o Exame Nacional 
do Ensino Médio para Pessoas Priva-
das de Liberdade (Enem PPL 2018). Na 
mesma Comarca, há projeto de remição 
pela leitura (redução de parte do tempo 
de execução da pena) criado por meio 
da Portaria nº 9/2017 e de arrecadação 
de livros. Leia mais sobre ressocializa-
ção na página 56. 

Núcleo Socioambiental
No campo da preservação dos recursos 
naturais, o Judiciário estadual utiliza 
caixas seletivas de papel (tamanho A4) 
reciclável para recolher, sistematica-
mente, o material e encaminhá-lo para 
cooperativas de reciclagem. As caixas 
são doação da Secretaria do Meio Am-
biente do Ceará (Semace).

Além disso, o Núcleo Socioambiental do 
TJCE, que tem a supervisão do desem-
bargador Emanuel Leite Albuquerque, 
promoveu atividades de conscientização. 
Em parceria com a Companhia de Água 
e Esgoto do Estado (Cagece), houve en-
trega de panfletos educativos e a partici-
pação dos bonecos “Pingo” e “Gota”. Por 
meio da colaboração do Horto Florestal 
e da Autarquia de Urbanismo e Paisagis-
mo de Fortaleza (UrbFor), foi possível 
distribuir mudas de plantas.

Incentivo à adoção e ao apadrinhamento
A Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacio-
nal (Cejai) e a Coordenadoria da Infância e da Juventu-
de (CIJ) do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) reali-
zaram projetos em benefício de crianças e adolescentes. 
Campanha de incentivo à adoção no Tribunal, no Fó-
rum Clóvis Beviláqua e no Shopping Iguatemi sensibili-
zaram a sociedade.

Uma das ações foi a divulgação do projeto “Apadrinhe 
uma criança – É simples como amar”, que tem o obje-
tivo de dar maior visibilidade ao Programa de Apadri-
nhamento, como forma de proporcionar oportunidades 
de convívio social e criação de laços afetivos para jovens 
em situação de acolhimento. Durante a mobilização, 
que ocorreu em outubro de 2017, houve prestação de 
informações e serviços do Setor do Cadastro de Adoção 
e de instituições que atuam na área. No período, tam-
bém ocorreram apresentações musicais, dança e capoei-
ra, além de artesanato e exposição de telas e desenhos.

No Programa de Apadrinhamento, regulamentado pela 
Resolução nº 13/2015, do Órgão Especial do TJCE, o 
interessado pode dar assistência afetiva, financeira ou 
por meio da prestação de serviços a quem vive em aco-
lhimento. Além da Capital, funciona em comarcas do 
Interior.

Durante momentos de lazer, crianças participaram de 
ações recreativas e culturais. Parque de diversão (Mega 
Park), Clube da Caixa Econômica Federal e Casa José 
de Alencar foram alguns dos locais em que os jovens 
em situação de acolhimento se divertiram. As ações são 
realizadas no mês de outubro, em comemoração ao Dia 
da Criança, bem como nos períodos de férias escolares. 

Em dezembro de 2018, houve a entrega do “Selo Amigo 
da Criança” para padrinhos e benfeitores, pessoas que 
contribuem para o bem-estar social de crianças e adoles-
centes em situação de vulnerabilidade social. Além dis-
so, mais de 200 crianças, de 20 unidades de acolhimen-
to, receberam presentes arrecadados na “Campanha 
Adote uma Cartinha”, iniciativa da DefensoriaPública 
em parceria com a Cejai.

Para a desembargadora Maria Vilauba Fausto Lopes, 
presidente da Cejai e coordenadora da CIJ, o momento 
representou a oportunidade de “agradecer a todos os 
parceiros que contribuíram e estão conosco nessa ini-
ciativa com muito amor. O Projeto de Apadrinhamento 
é um marco, mas precisamos cuidar muito bem dele, de 
forma muito criteriosa”.

Comissão de Acessibilidade
A equipe da Comissão de Acessibilidade Permanente 
do Poder Judiciário do Ceará realizou ações com o ob-
jetivo de aprimorar o acesso do cidadão à Justiça, em 
2017 e 2018. Nesse período, foram promovidas campa-
nha nas redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram) 
sobre a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), curso sobre 
atendimento às pessoas com deficiência e palestras so-
bre acessibilidade e inclusão ministradas no Tribunal.

Já o Facebook e Instagram do Judiciário passaram a 
oferecer a #PraCegoVer, permitindo que as pessoas 
cegas leiam o conteúdo disponibilizado. Houve ain-
da a implantação do closed caption (legenda oculta) 
no “Judiciário em Evidência” (programa de TV do 
TJCE), possibilitando que as pessoas surdas acompa-
nhem a produção. As iniciativas atendem ao Plano 
Estratégico do Judiciário.
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Cultura

Incentivo à

arte:
Justiça
que vai além
da esfera
jurídica

Exposições, lançamentos 

de livros e revistas, além 

de estímulo à música 

fizeram parte das ações 

do Judiciário do Ceará em 

2017 e 2018 
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O Judiciário também estimula o fomen-
to à arte, à leitura e à música. No biênio 
2017/2019, o Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) realizou ações que fortalecem a cul-
tura. É o caso do Conselho Editorial e de 
Biblioteca do TJCE, presidido pelo desem-
bargador Paulo Francisco Banhos Ponte. A 
equipe relançou, em 2018, quatro livros de 
escritores do Estado, como parte do pro-
jeto “Obras Jurídicas Cearenses – Resgate 
Histórico”: O Delito de Matar, de Olavo 
Oliveira; Introdução à Ciência do Direito, 
de Djacir Menezes; Pareceres de José de 
Alencar, de Fran Martins; e Do Direito de 
Recorrer, de José Miramar da Ponte.

“O objetivo foi resgatar e valorizar obras es-
critas por juristas e magistrados cearenses 
que ainda hoje se destacam nas lides inte-
lectuais e jurídicas, não só no Estado, mas 
até nacionalmente”, afirmou o desembarga-
dor Paulo Ponte.

Além disso, o Conselho lançou quatro Re-
vistas de Jurisprudência (edições 56, 57, 58 
e 59). Lançada trimestralmente, contempla 
acórdãos, relação dos desembargadores que 
integram o Pleno, o Órgão Especial, e as Se-
ções de Direito Público, de Direito Privado 
e Criminal.

Foram editados ainda o novo Regimento 
Interno e as 64 Súmula s do Tribunal de 
Justiça, trabalho realizado pela Comissão 
de Regimento, Legislação e Jurisprudência, 
presidida pelo desembargador Fernando 

Luiz Ximenes Rocha. O lançamento ocor-
reu após a aprovação de 16 novas súmulas 
pelo Pleno do TJCE, totalizando as 64.

Além do presidente, desembargador Paulo 
Ponte, fazem parte do Conselho Editorial os 
desembargadores Durval Aires Filho e Lira 
Ramos de Oliveira e os juízes Joriza Maga-
lhães Pinheiro e Emílio de Medeiros Viana. 
Os trabalhos são secretariados pelo servidor 
Francisco Hudson Pereira Rodrigues.

Ainda em janeiro de 2019, o desembarga-
dor Paulo Ponte deve dar início a um novo 
projeto: “Obras Jurídicas Universais – Res-
gate Histórico”, com republicação de livros 
no âmbito nacional e internacional. A im-
pressão das obras cabe à Coordenadoria de 
Apoio Operacional da Assessoria de Comu-
nicação Social.

Arte em Imagens
No final de 2017, por iniciativa do desembar-
gador Francisco de Assis Filgueira Mendes, 
foi aberta a exposição “Os livros jurídicos no 
Brasil: Colonial, Reino, Império e Repúbli-
ca”, que permaneceu no Tribunal de Justiça 
durante o mês de dezembro. O magistrado 
trouxe 50 obras do acervo pessoal.

“É importante que se saiba como come-
çou a doutrinação jurídica brasileira, que 
teve impulso na criação dos cursos jurídi-
cos, quando passamos a produzir as nos-
sas obras. Hoje, o Brasil é o país que tem o 
maior número de processualistas do mun-
do”, ressalta. Já em 2018, o desembargador 
lançou o livro “O tempo e outros escritos”.

Coralistas do TJCE foi criada em 26 
de dezembro de 2016. Com a nova 
sala, passou a funcionar no subsolo 
do Palácio da Justiça.

Francês
Em 2018, houve ainda a formação da 
primeira turma do Curso de Noções 
Básicas de Idioma, Cultura e Direito 
da França, ministrado pela juíza Tere-
sa Germana Lopes de Azevedo, pós-
graduada em Direito Civil pela Uni-
versité Panthéon-Assas Paris II.

Segundo a magistrada, a ideia do 
curso surgiu como forma de agrade-
cimento à oportunidade de estudar 
na França, em 2015. “Todos os alunos 
mostraram interesse e participação. 
Foi uma honra para mim ministrar as 
aulas”, destaca. As inscrições para a se-
gunda turma tiveram início no dia 14 
de janeiro de 2019.

“Celebrando Fortaleza – 292 anos” 
e “Imagens que Ardem” também ga-
nharam espaço no Judiciário estadual. 
A primeira exposição retrata fotos da 
Capital nos séculos XIX e XX, per-
tencentes ao “Arquivo Nirez”, do his-
toriador e jornalista Miguel Ângelo de 
Azevedo. A segunda, em parceria com 
o Museu da Fotografia de Fortaleza, 
registra o período da ditadura militar 
no Brasil.

Na pintura, os visitantes do Palácio da 
Justiça puderam contemplar a mostra  
“Brasil: Óleo sobre tela”, do artista 
maranhense Rubens Amaral, que traz 
paisagens de Minas Gerais, da Bahia, 
do Maranhão e Ceará, entre outros es-
tados.

“O Judiciário precisa se humanizar. 
Ele é feito de pessoas e elas não vivem 
só para o trabalho. Nós precisamos 
também conhecer a arte, a cultura, 
para trazer ao nosso cotidiano a sensi-
bilidade que o ser humano precisa ter, 
até para julgar”, considera o presiden-
te do TJCE, desembargador Gladyson 
Pontes.

Música
O Tribunal também incentiva maior 
contato com a música. O Coral do Tri-
bunal de Justiça completou 23 anos, em 
2018, e ganhou nova sala para ensaios e 
reuniões. Na ocasião, o desembargador 
Gladyson Pontes recebeu placa em re-
conhecimento ao apoio estrutural dado 
ao Coral. A Associação Cultural dos 

Des. Paulo Ponte
Presidente do Conselho Editorial

“O objetivo foi resgatar e 
valorizar obras escritas por 
juristas e magistrados cearenses 
que ainda hoje se destacam 
nas lides intelectuais e jurídicas, 
não só no Estado, mas até 
nacionalmente”

Desembargador Paulo Ponte

Desembargadores Nailde Pinheiro e Filgueira Mendes

Apresentação do Coral do Judiciário
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Transição

Nova
Administração

assume o
Tribunal de

Justiça
para o biênio

2019/2021
Os gestores foram eleitos no dia 
27 de setembro de 2018, durante 
sessão do Pleno. A posse ocorre 

em 31 de janeiro de 2019

O biênio do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE), com início no dia 31 de janeiro de 
2019, terá como gestores os desembarga-
dores Washington Luis Bezerra de Araújo, 
Maria Nailde Pinheiro Nogueira e Teodoro 
Silva Santos, eleitos para os cargos de pre-
sidente, vice-presidente e corregedor-geral, 
respectivamente, no dia 27 de setembro de 
2018. Desde então, foram criadas comissões 
de transição com o objetivo de organizar 
informações da Administração 2017/2019 
para subsidiar a nova Gestão.

Para auxiliar na transição da Presidência, 
a comissão responsável promoveu reuni-
ões com a finalidade de elaborar plano e 
estabelecer medidas para o cumprimento 
das propostas. Vice-presidente na Gestão 
2017/2019, o desembargador Washington 
Araújo, que assume a Presidência, ressalta 
que “todos os projetos estão voltados para 
a celeridade processual, que é um dos prin-
cipais interesses da sociedade.” Na ocasião 
da eleição, o magistrado destacou que pre-
tende dar continuidade às boas ações inicia-
das na Administração do desembargador 
Gladyson Pontes, como chefe do Judiciário 
estadual.

Plano de Gestão
Entre as principais ações propostas, está 
o aprimoramento dos Centros Judiciários 
de Solução de Conflitos e Cidadania (Ce-
juscs). Outros projetos são a implantação 
do programa de estágio para alunos de 
pós-graduação; contratação de juízes leigos 
para os Juizados Especiais; padronização 
dos modelos e procedimentos cartorários 
e dos gabinetes das unidades judiciais; im-
plantação da intimação das partes por meio 
do WhatsApp nos Juizados; expansão da ci-
tação e intimação eletrônicas para todas as 
Comarcas do Interior; implantação da Gra-
tificação por Alcance de Metas (GAM) indi-
vidual; e a reforma do Fórum da Comarca 
do Crato.

Reuniões
As comissões da Vice-Presidência e da 
Corregedoria-Geral da Justiça também fo-
ram instituídas, em novembro de 2018. Na 
primeira reunião na Vice-Presidência, a 
equipe discutiu o trabalho desenvolvido e 
como está sendo entregue para a nova Ad-
ministração, que terá como vice-presidente 
a desembargadora Nailde Pinheiro. Já na 
Corregedoria, quem assumirá é o desem-
bargador Teodoro Silva Santos, e foi elabo-
rado projeto de novo organograma.

WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAÚJO
Vice-presidente do TJCE no biênio 2017/2019, integra-
va a 3ª Câmara de Direito Público. Assumiu o cargo de 
desembargador pelo critério de merecimento, no dia 18 
de fevereiro de 2011, em vaga destinada à magistratura. 
Exerceu as funções de juiz auxiliar da Presidência e de 
juiz corregedor auxiliar de 2001 a 2005. Foi coordenador 
da Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec) 
de 2007 a 2009. É graduado em Direito pela Universi-
dade Federal do Ceará (UFC), possui especialização em 
Direito Processual Eleitoral e em Direito Eleitoral pela 
Esmec, além de mestrado em Direito Constitucional 
pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Cursa o primei-
ro MBA em Direito: Gestão Pública, no âmbito do Po-
der Judiciário, realizado na Esmec. É natural de Campo 
Maior (PI).

MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará 
(TRE/CE) e da 2ª Câmara de Direito Público do TJCE 
no biênio 2017/2019. De 2015 a 2017, foi vice-presidente 
e corregedora regional do TRE/CE. Exerceu as atribui-
ções de supervisora do Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tri-
bunal de Justiça (2012/2015). A então juíza da Comarca 
de Fortaleza assumiu como desembargadora em 2009, 
em vaga destinada à magistratura. Graduada em Direi-
to pela UFC e pós-graduada (especialização) em Direito 
Processual Civil pela mesma insituição de ensino supe-
rior, é autora do livro “O Direito Sucessório do Cônjuge 
e do Companheiro”. Nailde Pinheiro nasceu no Municí-
pio cearense de Aurora.

TEODORO SILVA SANTOS
Integrante da 2ª Câmara de Direito Privado do TJCE 
e presidente da Comissão de Segurança do Judiciário 
(2017/2019), o então procurador de Justiça ingressou 
no TJCE em 29 de abril de 2011, em vaga destinada 
ao quinto constitucional (Ministério Público). É autor 
de livros como “O Tribunal do Júri no Contexto dos 
Direitos Humanos: Análise da Instituição à Luz das 
Convenções Internacionais de Direitos Humanos” e 
“A transação penal nos crimes de ação privada à luz 
da hermenêutica e dos princípios constitucionais”. 
Bacharel em Ciências Jurídicas pela Unifor, é mestre 
em Direito Constitucional pela mesma instituição e 
doutorando em Direito Constitucional também pela 
Unifor. Ele nasceu no Município de Juazeiro do Norte 
(CE).
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Gestão 2017/2019Gestão 2017/2019Gestão 2017/2019Gestão 2017/2019Gestão 2017/2019

Desembargadores à frente
 de comissões, órgãos, setores e unidades

do Tribunal de Justiça

Maria de Fátima de 
Melo Loureiro (presidente)

Maria Vilauba Fausto Lopes 
(presidente/coordenadora) 

Heráclito Vieira de Sousa 
Neto (diretor)

Inacio de Alencar Cortez 
Neto (supervisor)

José Tarcílio Souza 
da Silva (presidente)

Paulo Francisco Banhos 
Ponte (presidente)

Francisco de Assis Filgueira 
Mendes (coordenador)

Tereze Neumann Duarte 
Chaves (supervisora)

Fernando Luiz Ximenes 
Rocha (presidente)

Mário Parente Teófilo 
Neto (presidente)

Francisca Adelineide 
Viana (gestora)

Emanuel Leite 
Albuquerque (supervisor)

Teodoro Silva 
Santos (presidente)

Lígia Andrade de Alencar 
Magalhães (presidente)

Marlúcia de Araújo 
Bezerra (supervisora)

Maria Iraneide Moura 
Silva (ouvidora)

Comissão de Avaliação Documental

Comissão Judiciária de Adoção 
Internacional (Cejai) e Coordenaria da 

Infância e da Juventude (CIJ)

Escola Superior da Magistratura 
do Ceará (Esmec)

Núcleo de Juízes e Grupo de 
Descongestionamento do Interior

Comissão de Informática

Conselho Editorial e de Biblioteca

Memorial do Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos 

(Nupemec)

Comissão de Regimento, Legislação 
e Jurisprudência

Coordenação Estadual dos Juizados 
Especiais

Metas da Estratégia Nacional de Justiça e 
Segurança Pública (Enasp)

Núcleo Socioambiental

Comissão de Segurança Permanente

Coordenadoria Estadual da Mulher

Movimento de Apoio ao Sistema 
Prisional (Masp)

Ouvidoria
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Administração

Juízes auxiliares da Presidência,
Vice-Presidência e Corregedoria,

diretores de fóruns e coordenadores

Francisco Luciano Lima Rodrigues
Assessoria de Articulação Externa

Emílio de Medeiros Viana*

Marcelo Roseno de Oliveira

Alexandre Santos Bezerra Sá

Rômulo Veras Holanda
Assessoria de Articulação Interna - 1º Grau Assessoria de Precatórios

Tribunal de Justiça
Juízes auxiliares da Presidência

Juízes auxiliares da Vice-Presidência

Ernani Pires Paula Pessoa Júnior Gúcio Carvalho Coelho

Roberto Soares Bulcão Coutinho

Flávio Vinícius Bastos Sousa

Francisco Gladyson Pontes Filho

Juízes auxiliares da Corregedoria-Geral da Justiça

José Ricardo Vidal Patrocínio 

Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo Ângelo Bianco Vettorazzi

Jacinta Inamar Franco Mota

Rosilene Ferreira Facundo

Sérgio Luiz Arruda Parente

Ijosiana Cavalcante Serpa
Diretor

Diretora Coordenador

CoordenadoraCoordenador

Coordenadora

Vice-diretora

Fórum Clóvis Beviláqua

Fórum das Turmas Recursais 
Professor Dolor Barreira

Escola Superior da 
Magistratura do Ceará (Esmec)

Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de 

Solução de ConFlitos (Nupemec)

Movimento de Apoio 
ao Sistema Prisional 
(Masp)

Programa de Integração do Sistema de 
Justiça Criminal (Integra)

*Até o dia 12 de novembro de 2018. Até o fim da Gestão, ocupou o cargo a juíza Joriza Magalhães Pinheiro **Empossado desembargador no dia 23 de novembro de 2018

**
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#EuFaçoParte

Superintendentes, secretários
 e assessores da Gestão

2017/2019

Francisco Rolim 
de Morais Júnior

Consultor Jurídico

Walter Correia 
Lima Filho

Denise Maria 
Norões Olsen

Carmen Inês 
Matos Walraven 

Secretário Judiciário Secretária de Tecnologia da Informação

Chefe da Assessoria de 
Comunicação Social

Nilsiton Rodrigues 
de Andrade Aragão

Moisés Antônio 
Fernandes Monte Costa 

José Joaquim 
Neto Cisne

Silvio de 
Paiva Ribeiro

Luis Eduardo 
de Menezes Lima

Sérgio Mendes 
de Oliveira Filho

Ângela Márcia 
Fernandes Araújo

Ten-cel. Clauber Wagner 
Vieira de Paula

Leonel Gois 
Lima Oliveira 

Superintendente da Área Judiciária

Secretário de Administração e Infraestrutura

Secretário de Finanças Chefe da Assessoria de Cerimonial

Superintendente da Área Administrativa

Secretário de Planejamento e Gestão

Secretária de Gestão de Pessoas Chefe da Assistência Militar

Auditor-chefe de Controle Interno
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