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Prefácio

Apresentar esta obra em breves linhas se revelou uma missão dema-
siado prazerosa, correndo a pena leve e remansada ao se aperceber desenhando 
os contornos de uma obra de tamanha relevância para o cenário jurídico e de 
condução tão serena e didática.

Abraça o autor o elevado almejo de trazer aos leitores, sejam magis-
trados, advogados, servidores, jurisdicionados, operadores do direito, acadêmi-
cos ou, apenas, leitores, as linhas mestras da organização judiciária alencarina, 
anotando, com a propriedade de estudioso dedicado que é, as redações anterio-
res dos dispositivos comentados e trazendo em destaque os excertos da produção 
legislativa pertinente, instrumentos que garantem uma análise sistematizada do 
texto e revelam a evolução da organização judiciária cearense.

A anotação, incumbe-nos salientar, sempre traz calor e dinamismo 
à fria letra da Lei, frieza que lança sobre o intérprete o dever de dar cores à sua 
monocromática literalidade, merecendo o compilador o nosso reconhecimento 
por facilitar sobremodo a atividade interpretativa do julgador e o proceder inves-
tigativo do operador do direito.

Podemos, dessarte, afirmar sem receios que a obra apresentada cum-
pre com atilamento o objetivo traçado pelo autor, revelando com clareza e pre-
cisão as regras que orientam e organizam a atividade do nosso Judiciário, desta-
cando oportunamente as reinvenções evolucionais dessas balizas, característica 
indisfarçável da ciência jurídica, que se mantém sempre em marcha para atender 
os reclamos da sociedade.

      
Fortaleza, 04 de setembro de 2014

Desembargadora Sérgia Maria Mendonça Miranda
Presidente do Conselho Editorial





Introdução

A sociedade passa por constantes modificações e por isso faz-se 
necessário que o legislador intervenha para melhor adequar essa dinâmica à 
realidade. Por determinação constitucional, a Organização Judiciária dos Estados 
é norma de competência legislativa estadual, de iniciativa exclusiva do Poder 
Judiciário dos Estados. No Ceará,  a Lei 12.342, de 1994, traz a disciplina da 
Organização e Divisão Judiciária Estadual.

Passados mais de duas décadas, inúmeras foram as mudanças na 
estrutura do Poder Judiciário alencarino. Todas de iniciativa do Tribunal de 
Justiça e encaminhadas à Casa Legislativa, para serem submetidas a processo 
legislativo comum, visando adequar o texto legal as demandas da realidade.

Com a oportunidade dada pela Presidência do Tribunal de Justiça, 
por meio de seu Presidente e da Editora do Tribunal, por sua Comissão Editorial, 
para efetivar a publicação de trabalho feito durante o período em que foi lotado 
na Comissão de Regimento Interno e Assessoria Legislativa, por meio de pesquisas 
bibliográficas, legislativas e jurisprudenciais, por mais de dez anos, sobre a 
organização judiciária, principalmente com o catálogo de atos normativos que 
alteraram o Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará.

Dentre essas modificações podemos citar a criação de quase o 
dobro dos cargos de juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição, aumento 
número de órgãos julgadores e administrativos, a criação de várias Unidades 
Jurisdicionais na capital e no interior, dentre outras.

Todas essas mudanças foram efetivadas por meio de Leis Estaduais 
ou atos normativos internos, causando assim, duvida entre os operadores de 
direito, quanto à vigência  ou efetividade das normas de organização e divisão 
judiciária.

Objetivando dar clareza à interpretação do Código de Divisão 
e Organização Judiciária – Lei 12.342, preparamos a presente obra, na qual 
trazemos todos os atos normativos expedidos após a sua edição, seja através 
de Leis Estaduais, Resoluções, Assentos Regimentais, seja por meio do texto na 
integra ou por meio de notas de rodapé.



Importa destacar que referidas notas de rodapé, ora são explicativas, 
ora trazem a redação do texto revogado. A nova redação dos dispositivos já está 
inserida no próprio texto da lei, possibilitando ao leitor um estudo sistemático da 
organização judiciária estadual.

Foram ainda destacadas algumas Leis Estaduais de maior 
importância para os operadores do direito, servidores, magistrados e titulares 
das serventias extrajudiciais, com seu texto na íntegra, em que podemos citar a 
Lei de Organização Administrativa e todas as suas alterações posteriores, a Lei 
do Fermoju - Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário, 
o Plano de Cargos Carreiras e Salários - PCCV e Resoluções que disciplinam 
matérias de relevância ao Poder Judiciário, como competências das Varas nas 
Comarcas da Capital e Interior e as que disciplinam as remoções de servidores, 
dentre outras.

A obra traz ainda os Regimentos Internos do Tribunal de Justiça, 
da Corregedoria Geral da Justiça e do Conselho da Magistratura, devidamente 
atualizados pelos Assentos Regimentais expedido até a presente data e legislação 
de referência.

Por fim, agradeço aos meus familiares e amigos, em especial minha 
esposa Deize, meus filhos Nithyananda, Gustavo e Lara, pelo amor incondicional 
que me faz renascer a cada dia.

Agradecemos em especial ao Presidente do Tribunal de Justiça, 
Desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, Desembargadora Sérgia 
Maria Mendonça Miranda, Desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, 
Desembargador Jucid Peixoto do Amaral, os Juízes Aluísio Gurgel do Amaral 
Júnior e Francisco Martônio Pontes de Vasconcelos, a Assessora Institucional 
Mailu de Oliveira Franco Alvarenga, os servidores Hugo Guedes e Renato Gurgel.

O Autor



Da Divisão e Organização 
Judiciária do Estado do Ceará
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LEI Nº 12.342, 
DE 28 DE JULHO DE 1994

Institui o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará. 

•	 Lei de iniciativa do Tribunal Estadual - art. 125, § 1º, da CF.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a 

seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Este Código dispõe sobre a divisão e a organização judiciá-
ria do Estado do Ceará, bem como sobre o regime jurídico da magistratura e a 
organização dos serviços auxiliares da Justiça, observados os princípios constitu-
cionais que as regem.

•	 Vide art. 95 da LOMAN

•	 Vide art. 96, I, alínea “a” da CF.

Art. 2° A administração da Justiça compete ao Poder Judiciário, 
pelos seus órgãos, com a colaboração dos serviços auxiliares judiciais. 

Art. 3° São órgãos do Poder Judiciário:
•	 Vide arts. 81 e 488 deste código. 

•	 Vide art. 92 da CF.

I - Tribunal de Justiça;
•	 Vide arts 19 e 51 deste código.

•	 Vide art. 125 da CF.

II - as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais;
III - os Tribunais do Júri;
•	 Vide Art. 5, XXXVIII, da CF.

•	 Vide arts. 91 e 92 deste código.

IV - os Juízes de Direito;
•	 Art. 93, I, da CF.

V - os Juízes de Direito Auxiliares;

•	 Vide Lei nº 13.102/01, referido dispositivo recriou os cargos de Juiz Auxiliar 

no interior do Estado.
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VI - os Juízes Substitutos;
•	 Vide Art. 93, incisos I e IV, da CF.

VII - o Juízo Militar;1

VIII - os Juizados Especiais Cíveis e Criminais; 2

•	 Vide art. Art. 98, I, da CF.

IX - os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
•	 Vide Lei Estadual Nº 13.925, de 26.07.07 (D.O. DE 31.07.07)

•	 Vide art. 6o., da Lei 14.258/08.3

X - a Justiça de Paz;
•	 Vide Art. 14, 1º, VI, c, Art. 98, II, ambos da CF.

•	 Vide Art. 30 da ADCT.

•	 Vide Art. 112, da LOMAN

XI - outros órgãos criados por lei. (Artigo renumerado pela Lei 
Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

Parágrafo Único. Mediante proposta do Tribunal de Justiça, a lei 
poderá criar Tribunal inferior de Segundo Grau e outros órgãos, observados os 
requisitos e competência previstos no sistema legal vigente.

•	 Vide Art. 96, II, c, da CF.

•	 Vide Art. 108, da LOMAN.

Art. 4° Para assegurar o cumprimento e a execução dos seus atos 

1 Vide a Lei nº 12.832/98. Lei nº 12.380/94. Seguem os dispositivos citados:
  1) Art. 5o. da Lei nº 12.832/98: “Ficam revogados o Art. 2º e seu § 1º da Lei nº 12.380, de 

09 de dezembro de 1994, restabelecendo-se a situação anterior quanto aos dois (02) cargos de 
Advogado da Justiça Militar, despadronizados, de provimento efetivo, lotados no Quadro III - 
Poder Judiciário.”

  2) Art. 2o e § 1º, da Lei nº 12.832/98: “Igualmente fica incluído em Parte Especial, destinado a 
extinção quando vagar, um cargo de Advogado da Justiça Militar atualmente lotado no Quadro 
III - Poder Judiciário, permanecendo despadronizado, com sua retribuição fixada em Lei. § 1º - 
Fica extinto um cargo de Advogado da Justiça Militar, despadronizado, de provimento efetivo, 
lotado no Quadro III - Poder Judiciário, atualmente vago.”

2 Vide a Lei Estadual nº 12.553/95, que institui os Juizados Especiais Estaduais,  Lei Federal 
9.099/95, que trata dos Juizados Especiais da Justiça Comum e Lei Federal 10.259/01 que 
cria os Juizados Especiais Federais.

3 Vide Lei 14.258/08 que alterou a competência da Unidade Jurisdicional dos Juizados de 
Violência Domestica e Familiar na forma disposta no art. 6º, e seu parágrafo único, in verbis: 

 “Art. 6º A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, criado 
pelo art. 1º da Lei nº 13.925, de 26 de julho de 2007, com sede em Juazeiro do Norte, abrange 
as Comarcas de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha.

 Parágrafo Único.  Os feitos judiciais relativos à Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, 
que tramitam nas Comarcas de Crato e Barbalha, até a entrada em vigor desta Lei, não serão 
objeto de redistribuição, devendo tais feitos serem processados e julgados pelos Juízos aos quais 
foram distribuídos originalmente.”
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e decisões, poderão os órgãos judiciários requisitar o auxílio da polícia civil ou 
militar, devendo a autoridade a quem for dirigido o pedido prestá-lo, sem inquirir 
do fundamento da requisição. 

LIVRO I
DA DIVISÃO JUDICIÁRIA

TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO I

DA COMPREENSÃO DA DIVISÃO JUDICIÁRIA

Art. 5° A divisão judiciária compreende a criação, alteração e a 
extinção de unidades judiciárias, sua classificação e agrupamento. 

•	 Vide Art. 96 da LOMAN

Art. 6° Para fins de administração do Poder Judiciário, o território 
do Estado do Ceará tem como unidades judiciárias às comarcas, termos judici-
ários4 e distritos judiciários. As comarcas são agrupadas em zonas judiciárias.

•	 Vide Lei nº 12.776/97, que criou as comarcas vinculadas.

Art. 7° As comarcas, devidamente classificadas, bem como os termos 
judiciários e distritos judiciários do Estado do Ceará são as constantes do quadro 
único, anexo a esta lei. 

Art. 8° A Secretaria Geral do Tribunal de Justiça manterá um fichário 
de todas as comarcas, termos5, distritos e zonas, com a indicação da extensão 
territorial, número de habitantes, número de eleitores, distância em relação à 
Capital e cidades vizinhas, vias de comunicação, receita tributária, número e 
espécie de feitos distribuídos e julgados em cada ano. 

•	 Vide Art. 97 da LOMAN.

CAPÍTULO II
DAS COMARCAS

SEÇÃO I
DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 9º As Comarcas do Estado do Ceará ficam classificadas em 
3 (três) entrâncias, denominadas: entrância inicial, entrância intermediária e 

4 Vide Lei Estadual nº. 12.776/95, que criou as Comarcas Vinculadas.

5 No Estado do Ceará não existe mais os Termos Judiciários, os quais foram substituídos pelas 
Comarcas Vinculadas (Lei nº 12.776/97).
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entrância final, sendo enquadradas, com os respectivos ofícios do foro extrajudi-
cial, em6: (Redação dada pela Lei nº. 14.407/09)

I - entrância inicial, formada pelas comarcas atualmente de 1ª e 2ª, 
entrâncias;

II - entrância intermediária, formada pelas atuais comarcas de 3ª 
entrância; e 

•	 Vide art. 513-A deste código.

III - entrância final, formada pela Comarca de Fortaleza.

•	 Vide art. 513-C deste código.

Parágrafo Único.  As Comarcas de Caucaia, Maracanaú, Sobral 
e Juazeiro do Norte, atualmente de 3ª entrância, ficam classificadas como de 
entrância final. (Redação dada pela Lei nº. 14.407/09, de 15.07.09, pub. em 
16.07.09)

SEÇÃO II
DA SEDE

Art. 10. Em cada município haverá sede de comarca, dependen-
do a sua implantação do cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta Lei, 
mediante apuração pelo Tribunal de Justiça. 

Parágrafo Único.  (Revogado pela Lei nº 12.776/97, que erigiu os 
Termos Judiciários a Comarcas Vinculadas).

SEÇÃO III
DA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO

•	 Vide art. 97, e seus parágrafos, da LOMAN.

Art. 11. São requisitos essenciais para a implantação de comarca7:
a) população mínima de 10.000 (dez mil) habitantes;
b) arrecadação estadual, proveniente de tributos, superior a cinco 

mil vezes o valor da unidade fiscal do Estado do Ceará;
c) mínimo de 200 (duzentos) prédios na sede;

6 Segue redação anterior: “Art. 9°. As comarcas classificam-se em quatro entrâncias, a saber: 
primeira, segunda e terceira entrâncias e entrância especial, conforme a classificação do quadro 
mencionado no artigo sétimo deste Código.”

7 Com a nova classificação das comarcas esses requisitos são apreciavéis somente quanto a 
elevação de inicial para intermediário e esta para final.
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d) mínimo de 2.000 (dois mil) eleitores inscritos;
e) volume de serviços forenses equivalentes a 100 (cem) processos 

judiciais, no mínimo. 
Art. 12. Presentes os requisitos estabelecidos no artigo anterior, o 

Tribunal de Justiça verificará se a comarca possui prédio destinado ao Fórum 
local, com dependência para gabinete de decisões e despachos do Juiz, sala de 
audiências, sala de reuniões do Tribunal do Júri, sala para funcionamento da 
Secretaria do Juízo, sala da portaria e distribuição, sala para oficiais de justiça 
avaliadores, sala para o Ministério Público, sala para Defensores Públicos, sala 
para advogados, sala para depósito de bens apreendidos ou penhorados, além de 
outras dependências necessárias aos serviços judiciais e, ainda, casas para resi-
dência oficial do Juiz, do Promotor de Justiça e cadeia pública, todos a integrar 
o domínio do Estado. O Tribunal verificará, ainda, se existem prédios para ins-
talação e funcionamento dos ofícios exercidos em caráter privado por delegação 
do Poder Público. 

§ 1°. Satisfeitos os requisitos, o Tribunal, mediante ato, fará a de-
claração de implantação da comarca e diligenciará o provimento dos cargos de 
Juiz de Direito, Diretor de Secretaria da Vara única, Técnico Judiciário8, Auxiliar 
Judiciário, Oficial de Justiça Avaliador e Atendente Judiciário, em número ne-
cessário a execução dos serviços judiciais. Providenciará, outrossim, o provimen-
to dos cargos de 1° e 2° Notário.

§ 2°. A comarca será instalada através de solenidade presidida pelo 
Juiz da nova unidade judiciária, ou por outro designado pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça, lavrando-se ata.

§ 3°. Da ata de instalação da comarca serão extraídas sete (7) cópias 
que serão endereçadas, respectivamente, à Imprensa Oficial9, para fim de pu-
blicação, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, à Secretaria de 
Justiça do Estado, à Procuradoria Geral da Justiça, à Defensoria Pública e ao 
Arquivo Público. 

§ 4°. Quando da implantação de nova comarca, permanecerão sob a 
chancela jurisdicional do território da comarca original os feitos em tramitação.10

8 Vide Lei 14.786, de 2010, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos 
servidores do Pode Judiciário.

9 As publicações do Poder Judiciário Cearense são feitas pelo Diário da Justiça eletrônico, 
disponível gratuitamente no sitio do Tribunal de Justiça. (www.tjce.jus.br) 

10 Vide Resolução nº 01/95 (TJCE) que remete para a nova comarca os feitos em tramitação que 
pertencerem àquela circunscrição territorial.
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SEÇÃO IV
DA ELEVAÇÃO DA COMARCA

Art. 13. Para a elevação de comarca à segunda ou à terceira 
entrância, devem ser observados os seguintes requisitos:

a) população mínima, respectivamente, de 25.000 (vinte e cinco 
mil) habitantes ou 12.500 (doze mil e quinhentos) eleitores e 45.000 (quarenta 
e cinco mil) habitantes ou 15.000 (quinze mil) eleitores, apurada pela última 
estimativa oficial;

b) arrecadação estadual mínima proveniente de tributo, superior, 
respectivamente, a treze mil (13.000) e vinte e cinco mil (25.000) vezes o valor 
da unidade fiscal do Estado do Ceará, relativo ao ano anterior;

c) movimento forense, respectivamente, de duzentos (200) e qua-
trocentos (400) feitos judiciais, que exijam sentença de que resulte coisa julgada 
com relação ao último ano;

d) existência de edifícios públicos com capacidade e condições para 
funcionamento do Fórum, da cadeia pública e casas para residência do Juiz e do 
Promotor de Justiça, de acordo com a nova entrância e que integrarão o domínio 
do Estado. 

e) extensão territorial. 
§ 1°. Na receita tributária compreende-se a totalidade dos tributos 

recebidos no município ou municípios componentes da comarca, acrescida das 
cotas de participação;

§ 2°. Se um dos requisitos não alcançar o quantitativo mínimo 
mas, dele se aproximar, a critério do Tribunal de Justiça, poderá ser proposta a 
elevação de entrância da comarca. 

§ 3°. Os Juízes das comarcas que sofrerem elevação de entrância per-
manecerão nas respectivas funções até serem removidos ou promovidos.

SEÇÃO V
DO REBAIXAMENTO OU EXTINÇÃO

Art. 14. A comarca poderá ser rebaixada ou extinta em caso 
de regressão ou extinção das condições necessárias e essenciais para seu 
funcionamento. 



D
IV

IS
Ã

O
 E

 O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 J
U

D
IC

IÁ
R

IA
L
E

I 
N

º 
1
2
.3

4
2
, 
D

E
 2

8
 D

E
 J

U
L
H

O
 D

E
 1

9
9
4

35  

CAPÍTULO III
DOS TERMOS JUDICIÁRIOS

•	 NOTA: Os Termos Judiciários foram transformados em Comarcas Vinculadas 

pela Lei nº 12.776/9711

Art. 15. (Revogado pela Lei 12.776/97).
§ 1°. (Revogado pela Lei 12.776/97).
§ 2°. (Revogado pela Lei 12.776/97).

CAPÍTULO IV
DOS DISTRITOS JUDICIÁRIOS

Art. 16. Cada distrito Judiciário terá, pelo menos, um ofício de 
registro civil de pessoas naturais e um Juizado de Paz.

•	 Vide arts. 99 e 411 deste código.

§ 1º - A instalação do distrito ter-se-á por feita com a posse da primeira 
pessoa que ocupar o cargo de oficial do registro civil de pessoas naturais. 

§ 2°. O cargo de oficial do registro civil de pessoas naturais será 
provido após concurso público de provas12, elaborado na conformidade de ato 
regulamentar baixado pelo Tribunal de Justiça. 

§ 3°. O cargo de juiz de paz será exercitado nos distritos judiciários.

CAPÍTULO V
ZONAS JUDICIÁRIAS13

Art. 17 (REVOGADO)14

•	 Vide Portaria nº 279/2007 que estabelece a ordem da substituição dos Juízes de 
Direito das comarcas do interior.

Parágrafo Único. (Revogado pela Lei nº 13.102/01)

11 Vide Lei nº 12.776/97, que transformou os Termos Judiciários em Comarcas Vinculadas.

12 Vide art. 236, caput e seus parágrafos, da CF, que determina que o concurso seja de provas e 
títulos.

13 Vide art. 3º, da Lei nº 13.102/01 que dividiu a jurisdição do Estado em 09 Zonas Judiciárias:  
“Art. 3º Ficam criados 12 (doze) cargos de Juiz de Direito Auxiliar, de terceira entrância, que 
serão lotados nas Comarcas sede de Zonas Judiciárias, no interior do Estado, de conformidade 
com o Anexo Único deste código”. 

14 Vide art. 7o. da Lei Estadual nº 12.698/97. Com a revogação do dispositivo toda a matéria 
referente aos Juízes Auxiliares ficou disposta somente na Lei 13.102/01.
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LIVRO II
DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

TÍTULO I
DA JUSTIÇA DE SEGUNDA INSTÂNCIA OU 2º GRAU

CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO

Art. 18. A Justiça de Segunda Instância é constituída pelo Tribunal 
de Justiça.

•	 Vide arts. 81 e 372 deste código.

SEÇÃO I
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 19. O Tribunal de Justiça tem sede na Capital, jurisdição em 
todo o território do Estado e compõe-se de 2715 (vinte e sete) desembargadores, 
nomeados entre juízes de última entrância, observado o quinto constitucional. 
(Redação dada pelo art. 3o. da Lei 13.813/06)

•	 Vide art. 16 da LOMAN.

•	 Vide Art. 51 deste Código.

•	 Vide arts. 92, § único, e 235 ambos da CF.

§ 1°. O Tribunal possui órgãos julgadores, órgãos diretivos e, como 
integrante de sua estrutura administrativa, a Escola Superior da Magistratura do 
Estado do Ceará.

•	 Vide art. 77 deste Código.

§ 2°. Ao Tribunal é atribuído o tratamento de "Egrégio" e a seus 
membros o de "Excelência", com o título de "Desembargadores”.

•	 Vide art. 16 da LOMAN.

§ 3°. Os Desembargadores têm residência na Capital do Estado. 

SEÇÃO II 
DA ALTERAÇÃO DE SUA COMPOSIÇÃO

Art. 20. Dependerá de proposta do Tribunal de Justiça a alteração 

15 Vide Lei 14.407, de 2009, que criou dezesseis cargos de Desembargador. Hoje existem 43 
desembargadores no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
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numérica dos seus membros, sempre que o total de processos judiciais, distribu-
ídos e julgados no ano anterior, superar o índice de trezentos (300) feitos por 
Juiz.

•	 Vide art. 106, da LOMAN.

§ 1°. Se o total de processos judiciais distribuídos ao Tribunal de 
Justiça, durante o ano anterior, superar o índice de 600 (seiscentos) feitos por 
juiz e não for proposto o aumento do número de desembargadores, o acúmulo 
de serviço não excluirá a aplicação das sanções previstas em lei.

•	 Vide art. 106, § 2º, da LOMAN.

§ 2°. Para efeito do cálculo referido no §1º deste artigo, não serão 
computados os membros do Tribunal no exercício dos cargos de Presidente, Vice-
Presidente e Corregedor Geral da Justiça. (Parágrafo 2° com redação dada pela 
Lei 12.912/99)

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO I
DOS ÓRGÃOS JULGADORES

Art. 21. A composição, a organização e o funcionamento dos órgãos 
julgadores do Tribunal de Justiça serão disciplinados no Regimento Interno do 
Tribunal.16 (Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08)

•	 Vide art. 93, XI, da CF.

§ 1°. Funcionarão quatro (04) Câmaras Cíveis17 Isoladas e duas (02) 
Câmaras Criminais Isoladas, todas ordinalmente enumeradas.

•	 Vide art. 1º da Lei 13.813/06 que criou a 4º Câmara Cível

•	 Vide arts. 16 e 99 da LOMAN.

•	 Ver Assento Regimental nº. 31, do Tribunal de Justiça. 

§ 2°. Cada uma das Câmaras Isoladas constituir-se-á de quatro (04) 
Desembargadores. 

§ 3º. As Câmaras Reunidas, Cíveis e Criminais, são integradas pelos 
membros das respectivas Câmaras Isoladas. 

16 Redação anterior do Art. 21. “Art. 21. O Tribunal de Justiça tem como órgãos julgadores 
o Tribunal Pleno, as Câmaras Isoladas Cíveis e Criminais, as Câmaras Reunidas Cíveis e 
Criminais e o Conselho da Magistratura.”

17 Vide Lei 14.407/09, que criou dezesseis cargos de Desembargadores, sendo criadas mais 
quatro Câmaras Cíveis no Tribunal de Justiça. Hoje o Tribunal tem 08(oito) Câmeras Cíveis, 
permanecendo 02 (duas) Câmaras Criminais.
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§ 4°. O Conselho da Magistratura tem a composição definida no 
art.37, § 1º, deste Código.

•	 Vide art. 328 deste código.

•	 Vide art. 5º, “caput” do RITJCE.

SEÇÃO II 
DA SUBSTITUIÇÃO DE DESEMBARGADORES

•	 Vide art. 35 a 39 de Regimento Interno do Tribunal de Justiça (RITJ-CE-Ce).

Art. 22. As substituições de desembargadores far-se-ão de acordo 
com o disposto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça, observadas as dis-
posições deste Código. 

Art. 23. O Presidente do Tribunal de Justiça é substituído pelo Vice-
Presidente e este e o Corregedor, pelos demais membros desimpedidos na ordem 
decrescente de antiguidade. 

§ 1°. Aplicam-se as normas aqui dispostas à substituição eventual 
do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor Geral, por motivo de impedimento, 
ausência, licença ou férias, ressalvado o caso de vacância estabelecido no artigo 
52 deste Código. 

§ 2°. O Desembargador que exercer a Presidência, em substituição, 
por período superior a trinta (30) dias, devolverá para redistribuição os feitos 
em seu poder e aqueles em que tenha lançado relatório, bem como os que pôs 
em mesa para julgamento, mediante compensação. Os feitos em que seja revisor 
passarão ao substituto legal. 

•	 Ver Lei 12.912/99.

Art. 24. Os membros do Conselho da Magistratura, exceto o seu 
Presidente, nos casos de licença ou impedimentos, serão substituídos pelos res-
pectivos suplentes.

•	 Vide arts. 41 e 328, deste código.

Art. 25. As substituições de Desembargadores, a qualquer título, 
por período superior a 30 (trinta) dias, far-se-ão de acordo com o disposto no 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça.18 (Redação dada pela Lei Estadual no. 
14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

18 Texto anterior: “Art. 25. Em caso de afastamento de Desembargador, a qualquer título, por 
período superior a trinta (30) dias, os feitos em seu poder e aqueles em que tenha lançado relatório, 
bem como os que pôs em mesa para julgamento, serão redistribuídos aos demais membros das 
Câmaras Cíveis e Criminais, segundo a jurisdição, mediante oportuna compensação. Os feitos em 
que seja revisor passarão ao substituto legal.”
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•	 Vide art. 115, da LOMAN.

§ 1°. O julgamento que tiver sido iniciado prosseguirá, computando 
se os votos já proferidos, ainda que o magistrado afastado seja o relator;

§ 2°. Somente quando indispensável para decidir nova questão 
surgida no julgamento, será dado substituto ao ausente, cujo voto, então, não se 
computará.

Art. 26. REVOGADO19 (Revogado pela Lei nº 14.258/08)
Parágrafo Único. REVOGADO (Revogado pela Lei nº 14.258/08)
Art. 27. REVOGADO20 (Revogado pela Lei nº 14.258/08)
Art. 28. REVOGADO21 (Revogado pela Lei nº 14.258/08) 
Parágrafo Único - REVOGADO (Revogado pela Lei nº 14.258/08)

SEÇÃO III
DO FUNCIONAMENTO

Art. 29. Os órgãos do Tribunal de Justiça funcionarão com a presença, 
no mínimo, da maioria absoluta de seus membros, em sessão ordinária ou ex-
traordinária, conforme dispuser o Regimento Interno do Tribunal de Justiça.22 
(Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

19 Texto anterior: “Art. 26. Quando o afastamento do Desembargador for por período igual 
ou superior a três (03) dias, serão redistribuídos, mediante oportuna compensação, os habeas 
corpus, os mandados de segurança, habeas-data e os feitos que, consoante fundada reclamação 
do interessado, reclamem solução urgente. (Vide art. 116 da LOMAN).

 Parágrafo Único. Em caso de vaga no Tribunal de Justiça, ressalvados os processos mencionados 
neste artigo, os demais serão atribuídos ao nomeado para preenchê-la.”

20 Texto anterior: “Art. 27. Para compor o quorum do julgamento, o Desembargador, nos casos 
de ausência ou impedimentos legais, será substituído por outro da mesma Câmara, na ordem de 
antiguidade ou, se impossível, por outro do mesmo grupo de Câmara, mediante sorteio realizado 
pelo Presidente da Câmara completa”.

21 Texto anterior: “Art. 28. A convocação de Juiz de Primeiro Grau somente se dará para 
completar, como vogal, o quorum de julgamento, quando, por suspeição ou impedimento dos 
integrantes do Tribunal de Justiça, não for possível a substituição na forma prevista no artigo 
anterior. 

 Parágrafo Único. A convocação far-se-á mediante sorteio público levado a efeito pelo Tribunal 
Pleno, dentre os Juízes de Direito da comarca da Capital, integrantes da primeira quinta parte 
da lista de antiguidade.” 

22 Texto anterior: “Art. 29. O Tribunal Pleno funcionará com a presença mínima de treze 
(13) Desembargadores desimpedidos, afora o Presidente. (Redação dada pelo art. 4, da Lei 
13.813/06)”
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•	 Vide arts. 16, parágrafo único, e 99 da LC nº 35/79 (LOMAN).

Art. 30. O Tribunal Pleno e as Câmaras Isoladas23 realizarão uma 
sessão ordinária por semana, e as Câmaras Reunidas24, Cíveis e Criminais, uma 
por mês, conforme dispuser o Regimento Interno. 

Parágrafo Único. Poderão os órgãos indicados no caput se reunir 
extraordinariamente, na forma considerada no Regimento Interno. 

Art. 31. O Tribunal Pleno e o Conselho da Magistratura serão presi-
didos pelo Presidente do Tribunal de Justiça e os demais órgãos sê-lo-ão na forma 
disposta no Regimento Interno do Tribunal.25 (Redação dada pela Lei Estadual no. 
14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL26 

(Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08.)
SEÇÃO I

DA INICIATIVA DO PROCESSO LEGISLATIVO EXTERNO

Art. 32. Ao Tribunal de Justiça compete conhecer e deliberar sobre 
as seguintes matérias:27 (Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 
04.12.08, pub em 09.12.08)

•	 Vide art. 96, I, da CF.

•	 Vide arts. 21 e 28 do RITJ-Ce.

•	 Vide ar-t. 21 da LOMAN.

23 Vide art. 71 do RITJCE, in verbis: “Art. 71. A Primeira e a Terceira Câmaras Cíveis reunir-se-ão 
às segundas-feiras; a Segunda, a Quarta, a Quinta e a Sexta Câmaras Cíveis, às quartas-feiras, a 
sétima e a oitava Câmaras Cíveis, as terças-feiras; Primeira e a Segunda Câmaras Criminais, às 
terças-feiras,. (redação dada pelo Assento Regimental nº. 45, de 13.02.2014)

 Parágrafo Único. As Câmaras Isoladas Cíveis e Criminais realizarão suas sessões a partir 
das 13horas e 30 minutos, com exceção da Quinta e Sexta Câmaras Cíveis, que iniciarão as 
respectivas sessões a partir das 8 horas e 30 minutos”. (redação dada pelo Assento Regimental 
nº. 31, de 01.10.09)

24 Vide art. 71 do RITJCE

25 Redação anterior: “ Art. 31. O Tribunal Pleno, o Conselho da Magistratura e as Câmaras 
Cíveis Reunidas serão presididas pelo Presidente do Tribunal; as Câmaras Criminais Reunidas 
e Câmaras Isoladas, pelo seu membro mais antigo. (Redação dada pelo art. 1o da Lei nº 
12.912/99)”

26 Redação anterior: “DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO.”

27 Redação anterior: “Art. 32. Ao Tribunal Pleno compete:”
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I - propor ao Poder Legislativo, observado o disposto no art. 16928 
da Constituição Federal, a alteração, mediante lei, da organização e da divisão 
judiciária29.

II - propor à Assembleia Legislativa, observado o disposto no art. 169 
da Constituição Federal:

a) a alteração do número de seus membros;
b) a criação e a extinção de cargos de juiz de primeiro grau, de 

serviços auxiliares e de Juízes de paz;
c) e a fixação de vencimentos30 dos magistrados, dos servidores de 

justiça e dos órgãos que lhe forem vinculados;
•	 Vide art. 37, XI, § 12 e art. 93, V, todos da CF.

•	 Vide art. 63, da LOMAN.

III - propor à Assembleia Legislativa a aprovação ou alteração do 
Regimento de Custas.

•	 Vide Lei nº 12.381/94, instituiu o Regimento de Custas do Estado do Ceará.

SEÇÃO II
DOS REGIMENTOS INTERNOS31

Art. 33. Ao Tribunal de Justiça compete elaborar o seu Regimento 
Interno e os de seus órgãos julgadores e de controle.32 (Redação dada pela Lei 
Estadual 14.258/08, de 04.12.08)

28 Texto de referência: “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei 
complementar”. (Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 169)

29 O dispositivo trata deste Código de Organização Judiciária.

30 Vide Lei nº 12.919/99, que criou os subsídio dos Magistrados.

31 O Regimento Interno do Tribunal de Justiça (RITJCE) é 19 de dezembro de 1996, tendo sido 
publicado em 11.03.97 e republicado por incorreção em 18.06.97. As suas modificações são 
feitas por meio de Assento Regimental. Sua íntegra encontra-se neste trabalho.

32 Texto anterior: “Art. 33. Ao Tribunal Pleno compete elaborar seu Regimento Interno, com 
observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a 
competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, bem 
assim emendá-lo e resolver as dúvidas determinadas por sua execução.”
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SEÇÃO III
DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 34. Ao Tribunal de Justiça compete:33 (Redação da seção e do 
artigo dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08)

I - declarar, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, a in-
constitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, nos casos de sua 
competência originária e nos que para esse fim lhe forem remetidos pelos demais 
órgãos julgadores do Tribunal;

•	 Vide Lei nº 9.868/99, que trata do processo e julgamento da Adin e ADC no STF.

II - processar e julgar, originariamente:
a) as representações de inconstitucionalidade de leis ou atos norma-

tivos estaduais e municipais contestados em face da Constituição Estadual;
b) as representações para intervenção em Municípios;
c) os mandados de segurança e os habeas-data contra atos do 

Governador do Estado, da Mesa e da Presidência da Assembleia Legislativa, do 
próprio Tribunal ou de algum de seus órgãos, dos Secretários de Estado, do 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, do Presidente do Tribunal de Contas 
dos Municípios, do Procurador Geral do Estado, do Procurador-Geral de Justiça, 
do Comandante da Polícia Militar, do Comandante do Corpo de Bombeiros e do 
Chefe da Casa Militar34.

d) os mandados de injunção contra omissão das autoridades referidas 
na alínea anterior;

e) nos crimes comuns e de responsabilidade, o Vice-Governador, 

33 Texto anterior: “Art. 34. Ao Tribunal Pleno compete:”

34 Dispositivo revogado tacitamente.
 Vide Emenda Constitucional Estadual nº 63, de 02 de julho de 2009, que alterou o art. 108, 

VII, “b”, da Constituição Estadual, in verbis: 
 “b) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Governador do Estado, da 

Mesa e Presidência da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de algum de seus órgãos, 
dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado ou de algum de seus órgãos, 
do Tribunal de Contas dos Municípios ou de algum de seus órgãos, do Procurador-Geral 
de Justiça, no exercício de suas atribuições administrativas, ou na qualidade de presidente 
dos órgãos colegiados do Ministério Público, do Procurador-Geral do Estado, do Chefe da 
Casa Militar, do Chefe do Gabinete do Governador, do Controlador e do Ouvidor Geral do 
Estado, do Defensor Público-Geral do Estado, do Comandante Geral da Polícia Militar e do 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar”.

 Ver ADI 3140 que foi julgada procedente retirando a expressão “e de quaisquer outras 
autoridades a estas equiparadas na forma da lei.”, contida no final do texto do art. 108, inciso 
VII, alínea “b” da Constituição Estadual do Ceará.



D
IV

IS
Ã

O
 E

 O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 J
U

D
IC

IÁ
R

IA
L
E

I 
N

º 
1
2
.3

4
2
, 
D

E
 2

8
 D

E
 J

U
L
H

O
 D

E
 1

9
9
4

43  

Deputados Estaduais, Juízes Estaduais, membros do Ministério Público e os 
Prefeitos Municipais ressalvada a competência da Justiça Eleitoral35;

f) os crimes contra a honra em que for querelante o Prefeito da 
Capital, o Procurador Geral do Estado, o Chefe do Gabinete do Governador, o 
Chefe da Casa Militar, o Comandante da Polícia Militar, o Comandante do Corpo 
de Bombeiros, os Deputados Estaduais, o Procurador Geral da Justiça, os Juízes 
de primeiro grau e os membros do Ministério Público;

g) os habeas corpus nos processos, cujos recursos forem de sua com-
petência, ou quando o coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à 
sua jurisdição;

h) as ações rescisórias de seus julgados;
i) as revisões criminais nos processos de sua competência;
j) os embargos aos seus acórdãos;
I) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, 

facultada a delegação de atribuição para a prática de atos processuais;
m) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia 

da autoridade de suas decisões;
n) as reclamações quanto ao modo de execução de seus acórdãos;
o) os conflitos de competência entre as Câmaras Cíveis e Criminais, 

Isoladas ou Reunidas, o Conselho da Magistratura e qualquer outro órgão 
julgador;

p) as suspeições opostas a Desembargadores, ao Procurador Geral de 
Justiça ou aos Procuradores de Justiça;

q) as representações contra os membros do Tribunal, por excesso de 
prazo previsto em lei (Código de Processo Civil, art. 199)36;

•	 Vide art. 198 do Código de Processo Civil.

35 Dispositivo revogado tacitamente.
 Vide Emenda Constitucional Estadual nº 63, de 02 de julho de 2009, que alterou o art. 108, 

VII, “a”, da Constituição Estadual, in verbis:
 “a) nos crimes comuns e de responsabilidade, o Vice-Governador, os Deputados Estaduais, 

os Juízes Estaduais, os membros do Ministério Público, os Prefeitos, o Comandante Geral da 
Polícia Militar e o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, ressalvada a competência 
da Justiça Eleitoral”.

36 Segue redação dos arts. 198 e 199, do CPC: “Art. 198 - Qualquer das partes ou o órgão 
do Ministério Público poderá representar ao presidente do Tribunal de Justiça contra o juiz que 
excedeu os prazos previstos em lei. Distribuída a representação ao órgão competente, instaurar-
se-á procedimento para apuração da responsabilidade. O relator, conforme as circunstâncias, 
poderá avocar os autos em que ocorreu excesso de prazo, designando outro juiz para decidir a 
causa”.

 “Art. 199 - A disposição do artigo anterior aplicar-se-á aos tribunais superiores na forma que 
dispuser o seu regimento interno”.
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r) a restauração de autos extraviados ou destruídos quando o 
processo for de sua competência originária;

s) os agravos ou outros recursos admissíveis de despachos proferi-
dos, nos feitos de sua competência, pelo Presidente do Tribunal;

III) Julgar, em grau de recurso:37

•	 Vide Emenda Constitucional Estadual nº 63, de 2009, que alterou o art. 108, 

VIII, da Constituição Estadual.

a) os embargos infringentes opostos a acórdãos das Câmaras Cíveis 
Reunidas, em ações rescisórias e em recursos de despachos que não os admitirem;

b) os agravos de despachos do Presidente que, em mandado de 
segurança, ordenarem a suspensão da execução de medida liminar, ou de 
sentença que o houver concedido. 

Parágrafo Único. O mandado de segurança, o habeas data, o 
habeas corpus, o mandado de injunção da competência originária do Tribunal de 
Justiça, terão prioridade de julgamento. 

SEÇÃO IV
DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 35. Em matéria administrativa, compete ao Tribunal de Justiça: 
38 (Redação da seção e do artigo dada pela Lei Estadual nº 14.258/08, de 04.12.08)

I - Processar e julgar os procedimentos administrativos instaurados 
para apuração de incapacidade dos magistrados39;

•	 Vide inciso X, do art. 93, da CF/88.

II - prover, na forma da Constituição Estadual, os cargos da magistra-
tura estadual de carreira, de primeiro e segundo graus;

III - aposentar os magistrados e os servidores da Justiça. 
IV - conceder licença, férias e outros afastamentos aos Juízes que lhe 

forem vinculados;

37 Vide art. 108, inciso VIII, da Constituição Estadual 63, in verbis - “VIII - julgar, em grau de 
recurso, as causas não atribuídas por esta Constituição expressamente à competência dos órgãos 
recursais dos juizados especiais”.

38 Texto anterior: “Art. 35. Em matéria administrativa, compete ao Tribunal Pleno, como 
órgão máximo da administração superior do Poder Judiciário”.

39 Vide art. 93, inciso X, da CF/ 88: in verbis: “X - as decisões administrativas dos tribunais serão 
motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros;” (art. 93, inciso X, da CF/88, com redação da pela EC 45/04)
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V - encaminhar as propostas orçamentárias do Poder Judiciário 
Estadual ao Poder Executivo;

VI - solicitar, quando cabível, a intervenção federal no Estado, nas 
hipóteses de sua competência;

VII - organizar as secretarias e os serviços auxiliares do Tribunal, 
provendo-lhes os cargos, por intermédio do seu Presidente, na forma da lei;

VIII - baixar regulamento do concurso de provas e títulos de ingresso 
na magistratura de carreira;

IX - eleger seu Presidente e demais titulares de sua direção, obser-
vando o disposto no sistema legal vigente;

X - indicar magistrados, juristas e respectivos suplentes para compo-
sição do Tribunal Regional Eleitoral;

XI - conhecer dos pedidos de remoção e permuta de Juízes, bem 
assim dos serventuários de Justiça;

XII - conceder remoção e permuta aos Desembargadores de uma 
para outra Câmara;

XIII - proceder à convocação de Juiz de Direito da Capital para subs-
tituir Desembargador em caso de afastamento superior a 30 (trinta) dias, na 
forma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça;40 (Redação dada pela Lei 
Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

XIV - aplicar sanções disciplinares a magistrados;41 (Redação dada 
pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

XV - declarar a perda do cargo, decidir sobre a remoção ou a dis-
ponibilidade de Desembargadores e Juízes de Direito, nas hipóteses e na forma 
previstas em lei;42 (Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08)

XVI - decidir, mediante Resolução, sobre a denominação de Fóruns 
nas diversas comarcas. 

XVII - deliberar sobre outros assuntos encaminhados ao Presidente, 
desde que o Tribunal Pleno entenda escapar da competência daquele como órgão 
de decisão singular. 

40 Texto anterior: “XIII - proceder a sorteio destinado à convocação de Juiz de Direito da Capital 
para completar, como vogal, o quorum de julgamento, quando, por suspeição ou impedimento 
dos integrantes do Tribunal, não for possível a substituição na forma prevista neste Código”.

41 Texto anterior: “XIV - aplicar sanções disciplinares aos magistrados, sem prejuízo das 
atribuições do Conselho da Magistratura”.

42 Texto anterior: “XV - declarar a perda do cargo, a remoção ou a disponibilidade de 
Desembargadores e Juízes de primeiro grau, nos casos e pela forma prevista na lei”.
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XVIII - propor à Assembleia Legislativa a aprovação ou alteração do 
Regimento de Custas e de Emolumentos; (Inciso incluído pela Lei Estadual nº 
14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

XIX - empossar o Presidente, o Vice-Presidente, o Corregedor-Geral 
de Justiça, Desembargadores, Juízes e servidores efetivos ou comissionados 
nomeados; (Inciso incluído pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub 
em 09.12.08)

XX - tratar de assuntos especiais, mediante convocação extraordiná-
ria do Presidente; (Inciso incluído pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, 
pub em 09.12.08)

XXI - reunir-se em caso de comemoração cívica, visita oficial de alta 
autoridade ou para agraciamento com a Medalha do Mérito Judiciário. (Inciso 
incluído pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

§ 1º Os Desembargadores indicados a compor o Tribunal Regional 
Eleitoral serão escolhidos pelo Tribunal de Justiça, por sua composição plenária, 
mediante eleição, pelo voto secreto, dentre os seus membros.43 (Parágrafo modi-
ficado pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

•	 Ver art. 122, da LOMAN.

§ 2º O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal e o Corregedor-
Geral de Justiça não poderão integrar o Tribunal Regional Eleitoral.44 (Parágrafo 
modificado pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

§ 3° Os Juízes de Direito indicados a compor o Tribunal Regional 
Eleitoral serão escolhidos mediante eleição, pelo Tribunal de Justiça, por sua 
composição plenária, dentre os Juízes de Direito, após expedição de edital de 
inscrição, com prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação no Diário da 

43 Texto anterior: “§ 1°. Os Desembargadores indicados para compor o Tribunal Regional 
Eleitoral serão escolhidos pelo Tribunal Pleno, mediante eleição, pelo voto secreto, dentre os 
seus membros”.

44 Texto anterior: “§ 2°. Os Juízes de Direito indicados para compor o Tribunal Regional 
Eleitoral serão escolhidos mediante eleição, por voto secreto do Tribunal Pleno, dentre os Juízes 
de entrância especial, integrantes da primeira quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não 
houver quem se inscreva no edital de inscrição, com prazo de dez dias, que será obrigatoriamente 
publicado no Diário da Justiça do Estado, ou se os demais integrantes já houverem sido 
indicados anteriormente, caso em que concorrerão os Juízes da segunda quinta parte e assim 
sucessivamente”.
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Justiça do Estado.45 (Parágrafo modificado pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 
04.12.08, pub em 09.12.08)

§ 4° Os Desembargadores e os Juízes de Direito indicados para 
compor o Tribunal Regional Eleitoral, salvo motivo justificado, nele terão 
exercício por 2 (dois) anos, permitida uma recondução.46 (Parágrafo modificado 
pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

§ 5º Os substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo 
processo, em número igual para cada categoria. (Parágrafo incluído pela Lei 
Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

§ 6° Os juristas a integrar o Tribunal Regional Eleitoral serão 
nomeados pelo Presidente da República, dentre 3 (três) advogados de notável 
saber jurídico e com idoneidade moral, escolhidos pelo Tribunal de Justiça, por 
sua composição plenária, mediante eleição, após expedição de edital de inscrição, 
com prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação no Diário da Justiça do 
Estado. (Parágrafo incluído pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub 
em 09.12.08)

§ 7° As decisões administrativas serão motivadas e tomadas em sessão 
pública, as disciplinares, tomadas pelo voto da maioria absoluta dos membros 
do Tribunal. (Parágrafo incluído pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, 
pub em 09.12.08)

§ 8° O ato de remoção, disponibilidade ou aposentadoria de ma-
gistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria 
absoluta dos membros do Tribunal, por sua composição plenária, assegurada a 
ampla defesa. (Parágrafo incluído pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, 
pub em 09.12.08)

§ 9º Compete ao Tribunal Pleno deliberar sobre a promoção, 
remoção, permuta e acesso de magistrados. (Parágrafo incluído pela Lei Estadual 
no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

45 Texto anterior: “§ 3°. Os Desembargadores e Juízes de Direito indicados para compor o 
Tribunal Regional Eleitoral, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca 
por mais de dois biênios consecutivos. Os substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e pelo 
mesmo processo, em número igual para cada categoria”.

46 Texto anterior: “§ 4°. Os juristas que integrarão o Tribunal Regional Eleitoral serão nomeados 
pelo Presidente da República, dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, 
indicados pelo Tribunal de Justiça, mediante eleição, pelo voto secreto”.
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SEÇÃO V
DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA RECURSAL

Art. 36. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar os 
recursos:47 (Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub 
em 09.12.08)

a) das decisões do Conselho da Magistratura;
b) de pedido de licenças, férias e vantagens, assim como de sanções 

disciplinares;48 (Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, 
pub em 09.12.08)

c) das decisões administrativas sobre licitações, contratos e 
alienações;

d) sobre concursos públicos para provimento de cargos de Juiz 
Substituto, bem como de cargos do pessoal administrativo e auxiliar do Poder 
Judiciário. 

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

SEÇÃO I
DA SEDE, JURISDIÇÃO, COMPOSIÇÃO E ELEIÇÃO

Art. 37. O Conselho Superior da Magistratura, órgão disciplinar, de 
fiscalização e de orientação da magistratura, dos serventuários e servidores do 
Poder Judiciário, tem sede na Capital e jurisdição em todo o Estado do Ceará.49 
(Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

•	 Vide art. 328 deste código.

§ 1°. O Conselho será constituído do Presidente do Tribunal de 
Justiça, que o presidirá, do Vice-Presidente, do Corregedor Geral da Justiça e de 
quatro (04) Desembargadores, sendo dois (02) das Câmaras Cíveis e dois das 
Câmaras Criminais, eleitos na forma prevista neste Código.50

47 Texto anterior: “Art. 36. Compete ao Tribunal Pleno processar e julgar os recursos”.

48 Texto anterior: “b) de pedidos de licença, férias e vantagens formulados ao Presidente do 
Tribunal”.

49 Texto anterior: “Art. 37. O Conselho da Magistratura, órgão máximo de disciplina, 
fiscalização e orientação da magistratura, dos serventuários e funcionários da Justiça, tem sede 
na capital e jurisdição em todo o Estado”.

50 Texto de referência: “ Art. 5º.  … O Conselho da Magistratura compor-se-á do Presidente 
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•	 Vide art. 5º, do Regimento Interno do TJCE.

•	 Vide art. 104, da LOMAN.51

•	 Vide art. 27, RITJ-CE.

§ 2°. Na mesma sessão, o Tribunal elegerá quatro (04) suplentes, 
que serão convocados para substituir os Conselheiros em seus impedimentos, 
licenças e férias de acordo com a respectiva antiguidade. 

§ 3° As sessões do Conselho Superior da Magistratura serão secreta-
riadas pelo Secretário-Geral do Tribunal de Justiça ou por pessoa designada pelo 
Presidente do Tribunal.52 (Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 
04.12.08, pub em 09.12.08)

§ 4° O Conselho Superior da Magistratura reunir-se-á em sessão 
ordinária ou extraordinária, na forma definida em seu Regimento Interno.53 
(Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

•	 Vide art. o Regimento Interno do Conselho da Magistratura.

•	 Vide art. 27, § 2o do RITJ-CE.

§ 5°. O Procurador Geral de Justiça oficiará junto ao Conselho da 
Magistratura, podendo requerer o que julgar necessário, inclusive a convocação 
de sessão extraordinária.

§ 6°. O Regimento Interno do Conselho definirá suas atribuições e 
competência e estabelecerá o procedimento respectivo. 

•	 Vide art. 41 deste Código e o art. 21, inciso IV, do RITJCE.

Art. 38. As sessões do Conselho Superior da Magistratura serão 
abertas, podendo o Presidente, nos casos em que a preservação do direito à inti-
midade do interessado não prejudicar o interesse público à informação, limitar 

do Tribunal, do Vice-Presidente, do Corregedor Geral da Justiça, do Ouvidor Geral da Justiça, 
do Decano do Tribunal de Justiça e de mais quatro (04) Desembargadores: dois escolhidos entre 
os membros das Câmaras Cíveis e os outros dois entre os membros das Câmaras Criminais.” ( 
RITJCE)

51 Texto de referência: “Art. 104 - Haverá nos Tribunais de Justiça um Conselho da Magistratura, 
com função disciplinar, do qual serão membros natos o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor, 
não devendo, tanto quanto possível, seus demais integrantes ser escolhidos dentre os outros do 
respectivo órgão especial, onde houver. A composição, a competência e o funcionamento desse 
Conselho, que terá como órgão superior o Tribunal Pleno ou o órgão especial, serão estabelecidos 
no Regimento Interno”. (Art. 104, da LOMAN)

52 Texto anterior: “§ 3°. As sessões do Conselho serão secretariadas pelo Secretário Geral do 
Tribunal de Justiça”.

53 Texto anterior: “§ 4°. O Conselho reunir-se-á em sessão ordinária, uma vez por semana, na 
conformidade de tabela anualmente fixada por sua Presidência”.
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a publicidade dos atos ao acusado e a seus advogados.54 (Redação dada pela Lei 
Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

Parágrafo Único.  Da resenha dos trabalhos enviada à publica-
ção, somente será publicada a conclusão. (Redação dada pela Lei Estadual no. 
14.258/08, de 04.12.08, pub. em 09.12.08)

Art. 39. O Conselho reunir-se-á, independentemente de convocação 
por edital; suas sessões serão realizadas em conselho; seus julgamentos e deli-
berações serão tornados públicos, através do Diário da Justiça, resguardados, 
quanto possível, as pessoas e cargos a que se refiram, para permitir pedidos de 
reconsideração ou recurso ao Tribunal Pleno. 

•	 Vide art. 21, inciso II, do RITJ-CE.

§ 1°. Os assuntos da competência do Conselho serão distribuídos 
pelo Presidente, mediante sorteio. 

§ 2°. Os julgamentos serão reduzidos a acórdãos. 
§ 3°. Quando a decisão não for unânime, caberá, no prazo de cinco 

dias, pedido de reconsideração, a ser distribuído a outro relator. 
Art. 40. As sanções impostas a magistrados, bem como os erros e 

irregularidades por eles praticados, serão comunicadas ao Conselho Superior da 
Magistratura para registro.55 (Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 
04.12.08, pub. em 09.12.08)

SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA

Art. 41. A competência e o funcionamento do Conselho Superior 
da Magistratura constarão de seu Regimento Interno, aprovado pelo Pleno 

54 Texto anterior: “Art. 38. As sessões do Conselho serão abertas, podendo o Presidente, se o 
interesse público exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, e as suas decisões são tomadas por maioria de votos, inclusive do 
Presidente, que terá voto de qualidade. § 1°. Da resenha dos trabalhos enviada à publicação, não 
deverá constar o nome do Juiz, quando ele for punido, evitando-se, assim, qualquer referência que 
possa identificá-lo. § 2°. As medidas disciplinares serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros.”

55 Texto anterior: “Art. 40. Os órgãos de segunda instância comunicarão ao Conselho as 
sanções impostas a magistrados, bem como erros e irregularidades por eles praticados, para 
anotação e adoção das providências exigidas””
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do Tribunal de Justiça.56(Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 
04.12.08, pub em 09.12.08)

CAPÍTULO V
DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

SEÇÃO I
DO FUNCIONAMENTO

Art. 42. As Câmaras Cíveis Reunidas funcionarão com a presença 
mínima de sete (07)57 de seus membros. (Caput com redação do art. 7o da Lei 
12.779/97)

•	 Vide art. 1º, Parágrafo Único da Lei nº 13.813/06, que criou a quarta Câmara 
Cível.

SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA

Art. 43. Compete às Câmaras Cíveis Reunidas58:

•	 Vide arts. 23, 28 e 29 do RITJ-CE.

56 Texto anterior: “Art. 41. Compete ao Conselho da Magistratura:
  I - originariamente: a) exercer a inspeção superior da magistratura, cumprindo-lhe obstar que os 

magistrados negligenciem no cumprimento de suas obrigações, excedam prazos injustificadamente 
ou cometam arbitrariedades no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las; b) promover 
as medidas de ordem administrativa necessárias à instalação condigna dos serviços judiciários e 
seu funcionamento; c) tomar as providências indispensáveis ao bom funcionamento dos órgãos 
judiciários, ao seu prestígio e a disciplina forense; d) elaborar o seu Regimento Interno;  e) 
mandar proceder a correições e sindicâncias; f) assumir a iniciativa do processo de remoção 
compulsória, disponibilidade, declaração de incapacidade ou aposentadoria, por invalidez ou 
moléstia incurável, de magistrados; g) apreciar, em segredo de justiça, os motivos de suspeição 
de natureza íntima, declarados pelos Juízes; h) impor penas disciplinares; i) opinar sobre pedido 
de remoção e permuta de Juízes, bem como de serventuários de justiça;  j) processar e julgar 
representação contra juiz de primeiro grau, por excesso de prazo, prevista no art. 198 do Código 
de Processo Civil; I) julgar as representações formuladas contra Juízes, assim como instaurar 
processo disciplinar contra eles e determinar o seu afastamento do cargo, até decisão final; m) 
determinar a realização de sessão extraordinária do Júri, quando for o caso;

 II - conhecer e julgar os recursos: a) de penas disciplinares impostas, originariamente, pelo 
Corregedor Geral da Justiça, ou pelos Juízes de primeiro grau; b) das decisões dos Juízes 
criminais sobre serviços externos de presos”.

57 Vide Lei 14.107, que criou mais 04(quatro) Câmaras Cíveis. O quorum mínimo de 
funcionamento das Câmaras Reunidas passou para dezessete (17) membros.

58 Artigo permanece em vigor até que seja publicado novo Regimento Interno do Tribunal 
tratando da matéria.
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I - processar e julgar:
a) as ações rescisórias, salvo as que forem da competência do 

Tribunal Pleno; 
b) as habilitações incidentes, nas causas sujeitas ao seu conhecimento;
c) os agravos ou outros recursos cabíveis de despachos proferidos 

nos feitos de sua competência, pelo Presidente ou relator;
d) a restauração de autos extraviados ou destruídos, em feitos de sua 

competência. 
II - Julgar:
a) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos;
b) os embargos infringentes opostos a acórdãos das Câmaras Cíveis 

e os recursos dos despachos que os não admitirem;
c) as reclamações contra atos das Câmaras Cíveis, na ausência de 

recurso específico;
d) as suspeições, nos casos pendentes de sua apreciação;
e) os incidentes de uniformização de jurisprudência (art. 47659, do 

Código de Processo Civil, nos feitos da competência das Câmaras Cíveis).
III - Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas no 

Regimento Interno do Tribunal.

CAPÍTULO VI
DAS CÂMARAS CÍVEIS ISOLADAS

SEÇÃO I
DO FUNCIONAMENTO

Art. 44. As Câmaras Cíveis Isoladas funcionarão com a presença 
mínima de três (03) dos seus membros componentes.60  

59 Artigo de referência: “Art. 476. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto na turma, câmara, 
ou grupo de câmaras solicitar o pronunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação do 
direito quando: I - verificar que, a seu respeito, ocorre divergência; II - no julgamento recorrido 
a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma, câmara, grupo de câmaras ou 
câmaras cíveis reunidas.” ( art. 476, do CPC)

60 Artigo permanece em vigor até que seja publicado novo Regimento Interno do Tribunal 
tratando da matéria.
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SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA

Art. 45. As Câmaras Cíveis Isoladas compete:61

•	 Vide art. 25, 28 e 29 do RITJ-CE.

I - processar e julgar:
a) o habeas-corpus, quando a prisão for civil;
b) as reclamações e quaisquer outros incidentes que ocorram nas 

causas sujeitas ao seu conhecimento;
c) os mandados de segurança contra atos de Juiz de Primeiro Grau 

em processos cíveis, e de Procurador de Justiça;
II - julgar:
a) os recursos de decisões de Juízes do cível;
b) os conflitos de competência ou de atribuições entre Juízes de 

Primeiro Grau, ou entre estes e autoridades administrativas;
c) as suspeições opostas aos Juízes;
d) os recursos de sentença em juízo arbitral;
e) os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. 

CAPÍTULO VII
DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

SEÇÃO I
DO FUNCIONAMENTO

Art. 46. As Câmaras Criminais Reunidas funcionarão com a presença 
mínima de cinco (05) de seus membros, inclusive o Presidente. (Redação dada 
pela Lei n° 12.417/95)62

SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA

Art. 47. Compete-lhes:

•	 Vide art. 25, 28 e 29 do RITJ-CE.

61 Artigo permanece em vigor até que seja publicado novo Regimento Interno do Tribunal 
tratando da matéria.

62 Artigo permanece em vigor até que seja publicado novo Regimento Interno do Tribunal 
tratando da matéria.
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I - processar e julgar:
a) as revisões criminais e os recursos dos despachos que as indeferi-

rem in limine (Código de Processo Penal, Art. 625, § 3°63);
b) os embargos de nulidade e infringentes do julgado;
c) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos;
d) os pedidos de desaforamento;
e) as reclamações contra atos pertinentes a execução de seus 

acórdãos;
f) os conflitos de jurisdição entre as Câmaras Criminais Isoladas. 
II - julgar:
a) os agravos dos despachos proferidos nos feitos de sua competên-

cia, pelo Presidente ou Relator;
b) em instância única, nos termos da legislação militar, os processos 

de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo, oriundos 
do Conselho da Justiça Militar;

c) a decisão sobre a perda da graduação do praça da Polícia Militar 
quando condenado à pena privativa de liberdade superior a dois anos, pela 
prática de crime militar ou comum. 

III - executar no que couber, suas decisões, podendo delegar à inferior 
instância a prática de atos não decisórios.

CAPÍTULO VIII
DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS

SEÇÃO I
DO FUNCIONAMENTO

Art. 48.64 As Câmaras Criminais Isoladas funcionarão com a 
presença mínima de três (03) dos seus membros componentes. 

§ 1°. Na falta de quorum necessário, funcionará um membro da outra 
Câmara, convocado mediante sorteio pelo Presidente da Câmara completa. 

§ 2°. O funcionamento e as atribuições das Câmaras Criminais 
Isoladas serão expressos no Regimento Interno do Tribunal. 

63 Artigo de referência: “§ 3º. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e 
inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in limine, 
dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso”. (§ 3º do art. 625 
do CPP)

64 Artigo permanece em vigor até que seja publicado novo Regimento Interno do Tribunal 
tratando da matéria.
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Art. 49. Os pedidos de habeas-corpus originários e recursos de ha-
beas-corpus serão distribuídos entre todos os membros das Câmaras Criminais, 
inclusive o Presidente. 

SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA

Art. 50.65 Compete às Câmaras Criminais Isoladas:

•	 Vide art. 26, 28 e 29 do RITJ-CE.

I - Processar e julgar:
a) os pedidos de habeas-corpus, quando a violência ou ameaça de 

coação for atribuída a Juiz de Primeiro Grau;
b) os mandados de segurança contra atos de Juiz, em matéria 

criminal;
c) nos crimes de responsabilidade, os funcionários da Secretaria do 

Tribunal de Justiça, inclusive os lotados na Diretoria do Fórum de Fortaleza.

•	 Vide art. 26, alínea “c”, do RITJ-CE.

II - Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes criminais, do Tribunal do Júri, 

dos órgãos da Justiça Militar Estadual, bem como o habeas corpus;
b) os conflitos de jurisdição entre os Juízes de Primeiro Grau, assim 

como os de atribuições entre estes e as autoridades administrativas municipais; 
c) os embargos de declaração;
d) as reclamações opostas, a falta de recurso específico; 
e) as reclamações interpostas contra a aplicação das penalidades 

previstas nos arts. 801 e 802 do Código de Processo Penal. 
III - Determinar a realização do exame previsto no artigo 777 do 

Código de Processo Penal.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DIRETIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO I
DA ELEIÇÃO

Art. 51. O Tribunal de Justiça é dirigido por um dos seus membros, 

65 Artigo permanece em vigor até que seja publicado novo Regimento Interno do Tribunal 
tratando da matéria.
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como Presidente, desempenhando dois outros as funções de Vice-Presidente e as 
de Corregedor Geral da Justiça. 

•	 Vide art. 96, I, a, da CF/88.

§ 1°. O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor Geral da Justiça 
são eleitos por seus pares, pela maioria dos membros efetivos, por votação 
secreta, dentre seus Juízes mais antigos, com mandato por 02 (dois) anos, 
proibida a reeleição. Quem tiver exercido quaisquer cargos de direção por quatro 
(04) anos, ou o de Presidente, não figurará mais entre os elegíveis, até que se 
esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade. É obrigatória a aceitação do 
cargo, salvo recusa manifestada e aceita antes da eleição.

•	 Vide art. 103 da LOMAN.

•	 Vide art. 31, do RITJ/CE, e art. 55 deste código.

§ 2°. O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao juiz eleito, 
para completar período de mandato inferior a 01 (um) ano.

§ 3°. As eleições realizar-se-ão na última sessão ordinária do ano 
do Tribunal Pleno, e na mesma oportunidade serão eleitos os membros das 
comissões Permanentes do Tribunal, cujo mandato também é de 02 (dois) anos. 
Os eleitos tomarão posse em sessão solene, no primeiro dia útil de fevereiro do 
ano seguinte ao da eleição, prestando compromisso e lavrando-se termo em livro 
especial, que será assinado pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

SEÇÃO II
DA VACÂNCIA

Art. 52. Vagando o cargo de Presidente, Vice-Presidente ou 
Corregedor Geral da Justiça, no curso do primeiro ano de mandato, proceder-se-
á, dentro de uma semana, à eleição do sucessor para o tempo restante. Aquele 
que for eleito Presidente não poderá ser reconduzido para o período subsequente. 

§ 1°. Vagando os cargos de Presidente ou de Vice-Presidente, faltando 
menos de doze meses para o término do mandato a substituição far-se-á, do 
Presidente pelo Vice-Presidente, e deste pelo Desembargador mais antigo, 
podendo concorrer à próxima eleição, na conformidade do § 2° do artigo 51 
deste Código. 

§ 2°. Vagando o cargo de Corregedor, e faltando menos de doze meses 
para o término do mandato, realizar-se-á nova eleição, observado o disposto no 
§ 2° do artigo 51 deste Código. 
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CAPÍTULO X
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 53. Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça: (Redação 
dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

I - superintender, na qualidade de Chefe do Poder Judiciário do 
Estado, todo o serviço da Justiça, velando pelo regular funcionamento de seus 
órgãos e pela observância do cumprimento do dever por parte dos magistrados, 
serventuários e servidores de justiça; 66

II - representar o Tribunal de Justiça em suas relações com os demais 
Poderes; 67

III - dirigir os trabalhos do Tribunal e presidir as sessões do Tribunal 
Pleno, do Conselho da Magistratura e de outros órgãos, na forma do Regimento 
Interno;68

IV - funcionar como relator em:69

a) exceções de suspeição de Desembargadores;
b) conflitos de competência entre órgãos fracionários do Tribunal;
c) processos de incapacidade, remoção compulsória, disponibilidade 

de magistrado;
d) demais processos administrativos disciplinares contra 

Desembargadores; 
V - conceder licenças e vantagens previstas em lei a magistrados, 

serventuários e servidores do Poder Judiciário, e apreciar, em grau de recurso, 
justificativas de faltas;70

66 Texto anterior: “I - superintender, na qualidade de chefe do Poder Judiciário do Estado, todo 
o serviço da Justiça, velando pelo regular funcionamento de seus órgãos e pela observância do 
cumprimento do dever por parte dos magistrados, serventuários e servidores de justiça;”

67 Texto anterior: “II - dirigir os trabalhos do Tribunal e presidir as sessões do Tribunal Pleno, 
das Câmaras Cíveis Reunidas e do Conselho da Magistratura;”

68 Texto anterior: “III - funcionar como relator nas exceções de suspeição de Desembargadores, 
nos conflitos de competência entre câmaras e nos processos de incapacidade, remoção compulsória 
e disponibilidade de magistrado”.

69 Texto anterior: “IV - conceder licenças e vantagens previstas em leis aos magistrados, 
serventuários e servidores de justiça e apreciar justificativas de faltas ressalvadas a competência 
especifica do Diretor do Fórum da Capital”. 

70 Texto anterior: “V - conceder férias, ressalvadas a competência do Diretor do Fórum da 
Capital, aos magistrados e aos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça”.
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VI - conceder férias a magistrados e a servidores do Poder Judiciário;71

VII - apresentar, anualmente, por ocasião da reabertura dos trabalhos 
do Tribunal, relatório das atividades do Poder Judiciário, expondo as condições 
da administração, suas necessidades e demais problemas relacionados com a 
regular distribuição da justiça;72

VIII - ordenar o pagamento resultante de sentenças proferidas contra 
a Fazenda Pública, segundo as possibilidades das dotações orçamentárias de 
créditos consignados ao Poder Judiciário;73

IX - convocar Juízes de Direito da Comarca de Capital, na forma 
do Regimento Interno, para completar, como vogal, o quorum de julgamento 
quando por suspeição ou impedimento dos integrantes do Tribunal, não for 
possível a substituição de um membro do Tribunal por outro;74 

X - nomear e empossar serventuários e servidores do Poder 
Judiciário;75

XI - manter a ordem na sessão, fazendo retirar-se aquele que a 
perturbar; 

XII - levar ao conhecimento do Chefe do Ministério Público a falta de 
Procurador de Justiça que, indevidamente, haja retirado autos por mais de 30 
(trinta) dias, após a abertura de “vista”;

XIII- mandar coligir documentos e provas para verificação de crime 
comum ou de responsabilidade, cujo julgamento couber ao Tribunal; 

XIV - exonerar, demitir e aposentar serventuário e servidor do Poder 

71 Texto anterior: “VI - representar o Tribunal de Justiça nas suas relações com os demais 
Poderes”.

72 Texto anterior: “VII - apresentar, anualmente, por ocasião da reabertura dos trabalhos do 
Tribunal, relatório das atividades do Poder Judiciário, expondo as condições da administração, 
suas necessidades e demais problemas relacionados com a regular distribuição da justiça”.

73 Texto anterior: “VIII - ordenar o pagamento resultante de sentenças proferidas contra a 
Fazenda do Estado, segundo as possibilidades das dotações orçamentárias de créditos consignados 
ao Poder Judiciário (Código de Processo Civil, art. 730).”

74 Texto anterior: “IX - convocar Juízes de Direito da Comarca da Capital, sorteados pelo 
Tribunal Pleno, para completar, como vogal, o quorum de julgamento quando por suspeição 
ou impedimento dos integrantes do Tribunal, não for possível a substituição de um membro do 
Tribunal por outro”.

75 Texto anterior: “X - nomear e empossar serventuário e servidor do Tribunal e de seus serviços 
auxiliares”.
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Judiciário;76

XV - determinar a abertura de concurso para o cargo de Juiz 
Substituto, notário, registrador e servidor do Poder Judiciário;77

XVI - requisitar verba destinada ao Tribunal e aplicá-la;78 
XVII - ordenar a publicação de edital, quando devido; 
XVIII - proceder à distribuição dos feitos da competência do Tribunal, 

nos termos do Regimento Interno;79 
XIX - proferir voto de qualidade, quando ocorrer empate e a solução 

não estiver de outro modo regulada;80 
XX - providenciar a elaboração anual das listas de antigüidade dos 

Desembargadores e dos Juízes;81

XXI - escolher o pessoal de seu Gabinete;82 
XXII - indicar o Diretor do Fórum da Capital e, com relação às 

comarcas do interior com mais de uma vara, designar o Juiz que deva exercer a 
função de Diretor do Fórum, observando-se, quanto a este, o rodízio, permitin-
do-se a recondução por mais de um período;83 

XXIII - mandar publicar mensalmente, no órgão oficial, dados esta-
tísticos sobre os trabalhos do Tribunal referente ao mês anterior, observadas as 
disposições do art. 37 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979;84 

76 Texto anterior: “XIV - conceder licença para casamento, no caso previsto no artigo 183, inciso 
XVI, do Código Civil”.

77 Texto anterior: “XV - exonerar, demitir e aposentar serventuário e servidor do Tribunal e de 
seus serviços auxiliares”.

78 Texto anterior: “XVI - determinar a abertura de concurso para o cargo de Juiz Substituto”.

79 Texto anterior: “XVIII - Requisitar verba destinada ao Tribunal e aplicá-la”.

80 Texto anterior: “XIX - ordenar a publicação de edital referente ao preenchimento de 
cargo de Desembargador, no caso do art. 94, da Constituição da República e do art. 97 e seu 
parágrafo único da Constituição Estadual”.

81 Texto anterior: “XX - proceder a distribuição dos feitos da competência do Tribunal Pleno, 
de suas câmaras Reunidas e Isoladas e do Conselho da Magistratura”.

82 Texto anterior: “XXI - proferir voto de qualidade, quando ocorrer empate e a solução não 
estiver de outro modo regulada”.

83 Texto anterior: “XXII - providenciar a elaboração anual das listas de Antigüidade dos 
Desembargadores e dos Juízes”.

84 Texto anterior: “XXIII - decidir de pedidos de liminar em mandados de segurança, determinar 
liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão e demais medidas que reclamem urgência 
durante as férias coletivas do Tribunal, bem assim, suspender em despacho fundamentado, a 
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XXIV - determinar a suspensão dos trabalhos judiciários, quando 
ocorrer motivo relevante;85 

XXV - exercer outras atribuições especificadas em lei ou no seu 
Regimento Interno;86 

XXVI - votar no julgamento de incidente de inconstitucionalidade;87 
XXVII - exercer as demais atribuições constantes neste Código e as 

especificadas na Lei Orgânica da Administração do Poder Judiciário;88

•	 Ver Lei 12.483/95.

XXVIII - suspender em despacho fundamentado a execução de 
liminar ou de sentença, nos casos previstos na legislação Federal;89 

XXIX - praticar os atos gerais de administração com exemplar conti-
nência aos princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal.90

 XXX - REVOGADO (Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub 
em 09.12.08)

Parágrafo Único. O Presidente do Tribunal de Justiça será auxiliado 
em suas atividades por quatro (4) Juízes de Direito da Comarca da Capital, 
devendo sua escolha ser referendada pelo Tribunal de Justiça, em sessão plena 
(Parágrafo Único incluído pela Lei nº 12.698/97)

Art. 54. O Presidente do Tribunal poderá delegar, sempre com 
reserva de poderes, e nas condições que definir, atribuições administrativas a 

execução de liminar e de sentença em mandado de segurança, nos casos previstos na legislação 
federal”.

85 Texto anterior: “XXIV - escolher o pessoal de seu gabinete”.

86 Texto anterior: “XXV - anualmente, em relação às comarcas do interior de mais de uma 
vara, designar o Juiz que deva exercer a função de Diretor do Fórum, observando-se o rodízio, 
permitindo-se a recondução por mais um período”.

87 Texto anterior: “XXVI - mandar publicar mensalmente, no órgão oficial, dados estatísticos 
sobre os trabalhos do Tribunal do mês anterior, observadas as disposições do art. 37 da Lei 
Complementar n° 35, de 14 de março de 1979”. 

88 Texto anterior: “XXVII - determinar a suspensão dos serviços judiciários, quando ocorrer 
motivo relevante”.

89 Texto anterior: “XXVIII - exercer outras atribuições especificadas em lei ou no Regimento 
Interno;”

90 Texto anterior: “XXIX - votar no julgamento de incidente de inconstitucionalidade”. 
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auxiliares da administração.91 (Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, 
de 04.12.08, pub em 09.12.08)

•	 Vide art. 58 do RITJ-CE.

CAPÍTULO XI
DO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL

Art. 55. Compete ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça: (Redação 
dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)92

I - substituir o Presidente nos impedimentos, ausências, licenças e 
férias;

II - relatar exceção de suspeição, não reconhecida, e oposta ao 
Presidente do Tribunal;

III - participar com função julgadora, das sessões dos órgãos do 
Tribunal de Justiça, na forma do Regimento Interno;

IV - rubricar os livros da Secretaria Geral do Tribunal de Justiça;
V - presidir concurso para provimento do cargo de Juiz Substituto;
VI - exercer todas as funções judiciais e administrativas que lhe forem 

delegadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça, ou atribuídas pelo Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.93: (Redação dada pela Lei 
Estadual no. 14.310/09, de 25.03.09)

VII - exercer juízo de admissibilidade nos recursos extraordinário e 
especial.

•	 Vide Lei 14.974, de 2011.

91 Texto anterior: “Art. 54. O Presidente do Tribunal de Justiça efetuará a distribuição dos 
feitos em audiência pública, na sala das sessões do Tribunal Pleno, em horário previamente 
estabelecido, para conhecimento das partes”.

92 Texto anterior: “Art. 55. Compete ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça: I - substituir o 
Presidente nos seus impedimentos, ausências, licenças e férias; II - relatar exceção de suspeição, 
não reconhecida, e oposta ao Presidente do Tribunal; III - participar com função julgadora, 
das sessões do Tribunal Pleno: IV - rubricar os livros da Secretaria do Tribunal de Justiça; 
V - presidir ao concurso para provimento do cargo de Juiz Substituto; VI - exercer as demais 
funções administrativas que lhe forem delegadas pelo Presidente do Tribunal, ou, atribuídas 
no Regimento Interno; VII - exercer a Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua com as atribuições 
constantes deste Código. 

  § 1°. (Revogado pelo art. 2o. da Lei 12.912/99)
 § 2°. (Revogado pelo art. 2o. da Lei 12.912/99)”

93 Redação anterior: “VI - exercer as demais funções administrativas que lhe forem delegadas 
pelo Presidente do Tribunal, ou atribuídas pelo Regimento Interno”.
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CAPÍTULO XII
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

SEÇÃO I
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 56. A Corregedoria Geral da Justiça, órgão de fiscalização, 
disciplina e orientação administrativa, será exercida em todo o Estado por um 
Desembargador com a denominação de Corregedor Geral da Justiça.

•	  Vide art. 103 da LOMAN.

Parágrafo Único.  A Corregedoria elaborará seu Regimento 
Interno que será submetido à aprovação do Conselho da Magistratura. 

Art. 57. O Corregedor será substituído nos seus impedimentos, 
férias e licenças, pelo Desembargador mais antigo desimpedido na ordem de-
crescente de antiguidade. 

Art. 58. O Corregedor Geral da Justiça será auxiliado em suas ativi-
dades ordinárias, sindicâncias e inquéritos administrativos, bem como em correi-
ções gerais e especiais ou parciais, por quatro (04) Juízes de Direito da Capital, 
um para cada entrância, devendo sua escolha ser referendada pelo Tribunal de 
Justiça, em sessão plenária, e por 02 (dois) assessores escolhidos entre Bacharéis 
em Direito, com mais de dois (02) anos de formado, com atribuições definidas 
no Regimento Interno da Corregedoria. 

Parágrafo Único. O Corregedor Geral poderá requisitar servido-
res de justiça ao Presidente do Tribunal para servirem na Corregedoria Geral ou 
auxiliarem na inspeção do serviço judiciário. 

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 59. São atribuições do Corregedor Geral da Justiça.
I - supervisionar as atividades administrativas da Corregedoria;
II - integrar o Conselho da Magistratura;
III - REVOGADO (Revogado pela Lei nº. 14.258/08)94

IV - relatar e processar representação contra magistrados de primeiro 

94 Texto anterior: “III - elaborar o Regimento Interno da Corregedoria e modificá-lo, em ambos 
os casos com aprovação do Conselho da Magistratura”. 
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grau, submetendo-a ao Tribunal de Justiça, na forma do Regimento Interno; 
95(Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

V - conhecer de representação contra notários, registradores e ser-
vidores do Poder Judiciário de Primeira Instância da Capital ou do Interior ou, 
ainda, de sua própria secretaria, encaminhando-a à autoridade competente para 
aplicação de sanção, quando for o caso;96(Redação dada pela Lei Estadual no. 
14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

VI - exercer vigilância sobre o funcionamento da Justiça, tanto nas 
Comarcas do Interior e da Capital, quanto à omissão de deveres e à prática de 
abusos, no que se refere à permanência dos Juízes em suas respectivas sedes; 

VII - propor ao Presidente do Tribunal a realização de concursos des-
tinados ao provimento de cargos de notários, registradores e servidores do Poder 
Judiciário;97(Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub 
em 09.12.08)

VIII - superintender e orientar as correições a cargo dos Juízes de 
Direito requisitados;

IX - ministrar instruções aos Juízes, de ofício ou respondendo a 
consultas escritas sobre matéria administrativa;

X - aplicar penas disciplinares a servidores administrativamente vin-
culados à Corregedoria;

XI - determinar a realização de sindicância ou de processo adminis-
trativo na forma da lei;

XII - baixar, com aprovação prévia do Conselho da Magistratura, pro-
vimento sobre atribuições dos servidores da Justiça, quando não for da compe-
tência da Presidência;

XIII - providenciar a verificação da assiduidade, produtividade e di-
ligência do juiz, bem como sua residência na Comarca;98(Redação dada pela Lei 
Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

95 Texto anterior: “IV - processar representação contra Juiz da Capital e do Interior, submetendo-a 
ao Conselho da Magistratura.”

96 Texto anterior: “V - conhecer de representação contra serventuários e servidores de justiça 
de primeira instância da Capital ou do Interior ou, ainda, de sua própria secretaria”.

97 Texto anterior: “VII - propor ao Presidente do Tribunal a realização de concursos destinados 
ao provimento de cargos de serventuários e servidores de primeira instância no interior e na 
Capital do Estado”.

98 Redação anterior: “XIII - verificar se o Juiz é assíduo e diligente, se cumpre e faz cumprir com 
exatidão as leis e regulamentos, se observa os prazos legais em suas decisões e despachos;
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XIV - adotar providências para que as suspeições de natureza íntima 
sejam devida e imediatamente comunicadas ao Conselho da Magistratura;

XV - apresentar, até o dia 31 de dezembro, circunstanciado relatório 
à presidência do Tribunal de Justiça a respeito das atividades judiciárias do ano, 
das medidas adotadas, dos serviços realizados e do grau de eficiência revelado 
pelos Juízes e servidores. 

XVI - exercer fiscalização sobre os serviços da Justiça de Paz. 

SEÇÃO III
DAS CORREIÇÕES

Art. 60. As correições a cargo da Corregedoria Geral da Justiça 
poderão ser gerais ou parciais e serão realizadas pelo Corregedor Geral, de 
iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Justiça, do Conselho da 
Magistratura ou a requerimento do Procurador Geral da Justiça.99 

SUBSEÇÃO I
DAS CORREIÇÕES GERAIS

Art. 61. As correições gerais abrangem os serviços judiciais e extra-
judiciais de uma Comarca ou de apenas uma vara, bem como de ofícios notariais 
e de registros.

§ 1°. As correições gerais serão realizadas na sede da comarca, 
iniciando, por meio de edital do Corregedor, convidando, previamente, as auto-
ridades judiciárias, serventuários e servidores de justiça, com indicação do dia, 
hora e local em que os trabalhos terão começo.

§ 2°. As autoridades judiciárias e servidores de justiça comparecerão 
com seus títulos, pondo à disposição do Corregedor os autos, livros e papéis sob 
sua guarda, e prestando-lhe as informações de que necessitar.

§ 3°. Os autos, livros e papéis serão examinados nas secretarias de 
varas ou nos notariados e ofícios de registros a que pertencerem, exceto quando 
sob a guarda de Oficiais de Registro Civil dos distritos, nas comarcas do interior, 

99 Artigo de referência: “Art. 105. A lei estabelecerá o número mínimo de comarcas a serem 
visitadas, anualmente, pelo corregedor, em correição-geral ordinária, sem prejuízo das correições 
extraordinárias, gerais ou parciais, que entenda fazer, ou haja de realizar por determinação do 
Conselho da Magistratura”. (Art. 105 da LOMAN)



D
IV

IS
Ã

O
 E

 O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 J
U

D
IC

IÁ
R

IA
L
E

I 
N

º 
1
2
.3

4
2
, 
D

E
 2

8
 D

E
 J

U
L
H

O
 D

E
 1

9
9
4

65  

caso em que o serviço correcional far-se-á no local destinado às audiências do 
Juízo.

§ 4°. Em todas as correições, obrigatoriamente, será intimado para 
comparecer o Representante do Ministério Público.

Art. 62. A primeira correição de cada comarca começará do antepe-
núltimo ano em diante, podendo versar sobre anos anteriores, se isso for julgado 
conveniente pelo Corregedor Geral; as seguintes só abrangerão os autos, livros e 
papéis subsequentes à última correição, a respeito da qual o Corregedor verifica-
rá se foram cumpridos seus provimentos e despachos.

Art. 63. Estão sujeitos às correições gerais:
I - os processos findos, iniciados no triênio anterior à correição, e os 

pendentes, exceto:
a) os que estiverem com recursos interpostos, se ainda não esgotado 

o prazo para alegações e remessa;
b) os conclusos para julgamento, não excedidos os prazos legais;
c) os preparados para o júri, salvo quando não houver sessão 

convocada; 
II - todos os livros que os serventuários de justiça são obrigados a 

possuir, bem como os títulos com que servem os seus cargos, empregos e ofícios. 
Art. 64. O Corregedor, nos exames a que proceder, verificará se as 

recomendações baixadas nos autos e livros pelos Juízes locais, foram fielmente 
cumpridas, aplicando, em caso negativo, as penas disciplinares cabíveis e pro-
movendo a apuração da responsabilidade dos faltosos na hipótese de reiterada 
desobediência a determinações superiores.

Art. 65. Findos os trabalhos da correição, o Corregedor, na presença 
da autoridade judiciária, membro do Ministério Público e serventuários e servi-
dores de justiça convocados, dará conhecimento das cotas e despachos proferi-
dos nos autos, livros e papéis examinados, fazendo a leitura dos provimentos 
expedidos. Em seguida, determinará a lavratura, em livro próprio ou no protocolo 
de audiências, por serventuário designado para secretariar os trabalhos, uma ata 
em que serão especificadas as ocorrências da correição, os exames feitos, as irre-
gularidades verificadas, as cotas e provimentos expedidos e as medidas adotadas 
no sentido da correição e normalização das atividades forenses. A referida ata 
será assinada pelo Corregedor, autoridades e servidores presentes.

§ 1°. Os provimentos relativos a atos praticados pelos Juízes não 
constarão, especificamente, da ata final, sendo-lhe transmitidos, em caráter 
reservado, pelo Corregedor.
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§ 2°. As penas disciplinares em que incorrerem os Juízes serão 
aplicadas pela autoridade que houver determinado a realização da correição, 
tendo em vista as conclusões do relatório do Corregedor.

Art. 66. As correições abrangerão também sindicâncias sobre o pro-
cedimento funcional das autoridades judiciárias e serventuários de justiça.

Art. 67. As cotas escritas pelo Corregedor nos autos, livros e papéis, 
servirão como advertência para as emendas ou remissões; os provimentos, 
para instrução de serventuários e servidores e correção de abusos, com ou sem 
cominação; os despachos, para ordenar qualquer sindicância, emenda de irre-
gularidade, imposição de sanções disciplinares e instauração de processos de 
responsabilidade.

Art. 68. A qualquer tempo poderá o Corregedor voltar à sede da 
comarca ou vara em que fizer correição, para verificar o cumprimento das ordens 
e provimentos que houver expedido.

Art. 69. Durante a correição, o Corregedor Geral receberá as recla-
mações e queixas escritas ou verbais, que lhe forem dirigidas por auxiliares da 
Justiça ou quaisquer pessoas, mandando reduzir a termo as que forem formula-
das verbalmente.

Parágrafo Único. Se a reclamação referir-se ao Juiz, promovidas 
sindicâncias e diligências para apurar os fatos, os elementos colhidos devem ser 
encaminhados ao Conselho da Magistratura; se o reclamado for serventuário de 
justiça, e constatada a procedência do reclamo, o Corregedor aplicará sanção 
de advertência ou censura, multa de até meio salário mínimo, ou suspensão de 
até 15 (quinze) dias, determinando o envio dos respectivos papéis à autoridade 
competente, para instauração de processo, se for o caso. Da aplicação de sanção 
cabe recurso, dentro de 10 (dez) dias, para o Conselho da Magistratura. 

Art. 70. Verificada a existência de autos e papéis com antigüidade 
superior a trinta (30) anos, determinará o Corregedor a sua remessa ao Arquivo 
Público do Estado. 

•	 Vide Provimento de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Art. 71. Ao Corregedor compete, ainda, quando em correição:
I - examinar a legalidade dos títulos com que servem em seus cargos 

e ofícios todos os serventuários sujeitos à correição;
II - sindicar de sua conduta funcional, com relação ao cumprimento 

dos deveres, desempenho de atribuições e permanência na sede da comarca, 
termo ou distrito judiciário. 
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III - fiscalizar o que diz respeito à administração das pessoas e bens 
de órfãos, interditos, ausentes e nascituros;

IV - fiscalizar a execução dos testamentos e administração das 
fundações;

V - fiscalizar a execução das leis e regulamentos referentes à arreca-
dação e administração de heranças jacentes;

VI - fiscalizar a aplicação de leis estaduais ou federais, por parte de 
tabeliães, na lavratura de escrituras e demais instrumentos que passarem em 
suas notas;

VII - levar ao conhecimento da Ordem dos Advogados, do Procurador 
Geral da Justiça, do Chefe da Defensoria Pública e do Secretário de Polícia e 
Segurança Pública, falta atribuída, respectivamente, a advogado ou solicitador, 
representante do Ministério Público, Defensor Público e autoridade policial;

VIII - verificar ainda:
a) se existem, na serventia, todos os livros exigidos por lei;
b) se os livros existentes estão devidamente autenticados, bem como 

encadernados e escriturados;
c) se os autos, livros e papéis, findos ou em andamento, estão bem 

guardados, conservados e catalogados;
d) se os depósitos de coisas são seguros e higiênicos;
e) se nos lugares onde devem permanecer as partes, servidores, ser-

ventuários, empregados de ofícios notariais e registrais, jurados e pessoas judi-
cialmente convocadas, há higiene, comodidade, segurança e decência;

f) se há servidores atacados de moléstias contagiosas ou portadoras 
de moléstia ou defeito físico que prejudique o exercício das respectivas funções;

g) se os feitos e escrituras são distribuídos e processados na forma 
da lei;

h) se há processos parados e se são cumpridos os prazos de conclusão 
de autos;

i) se são regularmente cobrados emolumentos, taxas e outros tributos 
devidos à União, ao Estado e ao Município;

j) se as custas são cobradas nos estritos termos do respectivo 
Regimento;

I) se os Oficiais do Registro Civil processam com regularidade os 
papéis de habilitação ao casamento civil;

m) se as determinações do Juiz, na marcha dos processos, e as do 
Corregedor, em correições anteriores, foram fielmente executadas. 
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Art. 72. O Corregedor dará audiência aos presos ou internados para 
receber-lhes as queixas ou reclamações, sobre elas providenciando. Duas vezes 
ao ano, pelo menos, visitará os asilos, cadeias, estabelecimentos penitenciários, 
correcionais e de reforma, assim como prisões outras, verificando: 

a) se os edifícios e dependências são higiênicos, seguros e aparelha-
dos para o fim a que se destinam;

b) se há pessoas detidas ou internadas ilegalmente, ou de modo 
diverso do prescrito em lei, provendo acerca de sua soltura;

c) se as pessoas detidas ou internadas são alimentadas, vestidas, 
abrigadas e tratadas. 

Parágrafo Único. Observada a falta de higiene, segurança ou apa-
relhamento, representará ao Tribunal de Justiça para a adoção das providências 
indispensáveis. 

Art. 73. O Corregedor fixará prazo razoável:
I - para aquisição ou legalização dos livros que faltarem ou estiverem 

irregulares;
II - para organização de arquivos, tombamento de móveis e utensílios;
III - para a restituição, na forma do art. 30100 do Código de Processo 

Civil e do respectivo Regimento, de custas indevidas ou excessivas, devidamente 
atualizadas;

IV - em geral, para emenda de erros, abusos ou omissões verificados. 
Parágrafo Único. Ordenará o Corregedor:
I - que sejam prestadas, ou reforçadas, as fianças omitidas ou 

insuficientes;
II - que sejam registrados e inscritos os testamentos e tomadas as 

contas dos tutores, curadores e testamenteiros, síndicos, liquidatários, adminis-
tradores de fundações, e mais responsáveis;

III - que sejam nomeados tutores e curadores a menores, ausentes, 
interditos e herança jacente;

IV - que se proceda à especialização da hipoteca legal, nos casos em 
que lhe couber proceder de ofício;

V - que sejam terminados os inventários, arrecadações e partilhas em 
que haja interesse do Estado ou de incapazes;

100 Texto do dispositivo citado: “Art. 30. Quem receber custas indevidas ou excessivas é 
obrigado a restituí-las, incorrendo em multa equivalente ao dobro de seu valor”. (Art. 30 do 
CPC).
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VI - que seja dado o destino legal a quaisquer bens ou valores irregu-
larmente conservados em poder de funcionários ou particulares. 

Art. 74. Ao Corregedor compete, também, durante as correições, 
sindicar:

a) se os Juízes e serventuários de justiça têm residência nos lugares 
onde servem e se cumprem, com exatidão, todos os seus deveres;

b) se tais autoridades costumam ausentar-se, abandonando, fora dos 
casos permitidos em lei, o exercício de seus cargos, sem os transmitirem ao subs-
tituto, quando a isso são obrigados;

c) se as audiências designadas são realizadas com regularidade;
d) se as autoridades judiciárias são assíduas em deferir e ministrar 

justiça às partes, e se têm vida irrepreensível, pública e privada;
e) se os feitos são distribuídos equitativa e legalmente;
f) se há inquérito paralisado em poder das autoridades policiais ou se 

estas deixam de instaurá-los, comunicando o fato ao Conselho da Magistratura e 
ao Secretário de Segurança Pública;

g) instaurar processo de abandono de cargo contra Juiz, serventuá-
rio e funcionário de justiça. 

SUBSEÇÃO II
DAS CORREIÇÕES PARCIAIS

Art. 75. As correições parciais terão por objeto a averiguação dos 
fatos que as determinarem, aplicando-se-lhes os mesmos preceitos das gerais, no 
que for cabível. 

Art. 76. O Conselho da Magistratura, mediante provimento, 
expedirá, para os casos especiais, as instruções que se fizerem precisas ao melhor 
desempenho das funções do Corregedor. 

CAPÍTULO XIII
DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA101

Art. 77. A Escola Superior da Magistratura102 do Estado do Ceará, 

101 A Escola Superior de Magistratura foi criada pela Lei nº 11.203, de 17 de julho de 1986.

102 Segue íntegra do artigo 40, inciso VI, e seus § 4º., do RITJ-CE: “Art. 40 - São órgãos permanentes 
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destinada à preparação e aperfeiçoamento de magistrados, será dirigida por um 
Desembargador em atividade, escolhido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
com anuência do seu Plenário. 

Parágrafo Único. O mandato do Diretor da Escola terá a mesma 
duração do mandato do Presidente que o nomear, sendo permitida a recondução.

Art. 78. A Escola Superior da Magistratura é órgão de atuação 
desconcentrada do Tribunal de Justiça e funcionará com a estrutura e relativa 
autonomia administrativa e financeira que lhe forem estabelecidas na Lei 
Orgânica da Administração do Poder Judiciário, sendo o seu Regimento Interno 
aprovado pelo Tribunal Pleno.

•	 Vide art. 37 da Lei Estadual nº 12.483/95, que dispõe sobre a Organização 
Administrativa do Poder Judiciário.

Art. 79. Compete à Escola Superior da Magistratura:
I - Promover cursos de preparação ao ingresso na magistratura, 

estabelecendo prazo de duração do curso, as disciplinas obrigatórias, a carga 
horária mínima, a qualificação do pessoal docente, frequência e avaliação de 
aproveitamento;

II - Realizar cursos de caráter permanente para atualização, aperfei-
çoamento e especialização dos magistrados, observando as diretrizes básicas do 
inciso anterior, bem como dos serviços administrativos e judiciais para os servi-
dores do Poder Judiciário e, ainda, para atividades notariais e registrais;

III - Promover congressos, simpósios e conferências sobre temas re-
lacionados à formação dos magistrados, ao aperfeiçoamento dos serviços judici-
ários e da prestação jurisdicional;

IV - Desenvolver estudos objetivando o encaminhamento de sugestões 
para melhoria ou elaboração de normas propiciadoras de melhor prestação 
jurisdicional;

V - Celebrar convênios com Universidades que mantêm Cursos de 
Direito, visando à melhoria da qualidade do pessoal docente e o suporte didático 
através de métodos de ensino jurídico e técnicas de pesquisa na área do Direito. 

§ 1°. A participação e aproveitamento em cursos realizados sob os 
auspícios da Escola Superior da Magistratura, para servirem como título ou 
requisito para inscrição em concurso, qualificação para pleitos, promoção ou 

do Tribunal os seguintes: ... VI - ESMEC - Escola Superior da Magistratura. ...  § 4º. A ESMEC 
será dirigida por um Desembargador em atividade, escolhido pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, com a anuência de seu Plenário”.
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acesso, deverão ter sido realizados em Fortaleza e previamente anunciados por 
edital, com prazo de dez (10) dias, publicado no Diário da Justiça do Estado, 
convocando à inscrição os interessados. 

§ 2°. Somente os simpósios, congressos, conferências e outros estudos, 
nos quais forem propiciadas semelhantes condições para participação de todos 
os Juízes, poderão servir como título para os fins de promoção ou acesso. 

Art. 80. A Escola Superior da Magistratura patrocinará a pesquisa e 
o debate jurídico de temas relevantes, visando o desenvolvimento da ciência do 
direito e o aperfeiçoamento das leis. 

TÍTULO II
DA JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU 1º GRAU

SUBTÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO

Art. 81. A Justiça de primeira instância compõe-se de:103 (Redação 
dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

I - Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais;
II - Tribunais do Júri;
•	 Vide art. 91 e 92 deste código.

III - Juízes de Direito;
IV - Juízes de Direito Auxiliares;
V - Juízes Substitutos;
VI - Juízo Militar;
•	 Vide art. 93 e 96 deste código

VII - Juizados Especiais Cíveis e Criminais;
VIII - Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
IX - Justiça de Paz.
•	 Vide art. 16, § 3°, e art. 99, deste código.

Parágrafo Único.  O Tribunal de Justiça, por sua composição 

103 Redação anterior: “Art. 81. A Justiça de Primeira Instância compõe-se de: a) Juízes 
Substitutos; b) Juízes de Direito Auxiliares ou Zonais; c) Juízes de Direito; d) Tribunais do Júri; 
e) Auditoria Militar; f) Juizados Especiais; g) (Alínea revogado pela Lei Estadual n° 12.553, de 
27.12.95); h) Juizados de Paz.”



LU
C

IA
N

O
 B

E
Z
E

R
R

A
 F

U
R

TA
D

O

72  

plenária, com a aprovação por 2/3 (dois terços) de seus membros, mediante 
Resolução, poderá alterar a competência dos órgãos previstos neste artigo, bem 
como sua denominação, e ainda determinar a redistribuição dos feitos em curso 
nas Comarcas sede de jurisdição, nas Comarcas vinculadas, nos juízos e juizados, 
sem aumento de despesa, sempre que necessário para racionalizar a adequada 
prestação jurisdicional. (Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 
04.12.08, pub em 09.12.08)

CAPÍTULO II
DOS JUÍZES SUBSTITUTOS104

Art. 82. O Juiz Substituto é nomeado dentre Bacharéis em Direito 
concursados e, durante o transcurso do estágio probatório destinado a obtenção 
de vitaliciedade, tem a mesma função, atribuição e competência conferidas aos 
Juízes de Direito. Sua jurisdição corresponderá à unidade territorial da comarca 
de primeira entrância para a qual for nomeado. 

Parágrafo Único. No interior do Estado funcionarão tantos Juízes 
Substitutos quantas forem às comarcas de primeira entrância.105

•	 Vide quadro de comarcas no final desta obra.

SEÇÃO I
DAS ATRIBUIÇÕES

SUBSEÇÃO I
DAS ATRIBUIÇÕES COMO DIRETOR DO FORO

Art. 83. Em cada comarca haverá uma Diretoria do Foro. 
Parágrafo Único. Quando no exercício da função de Diretor do 

104 Vide art. 122, da CE, in verbis: “Art. 122. O ingresso na carreira judiciária de primeiro grau far-
se-á mediante concurso público, conforme o disposto no art. 96, I, fazendo-se o provimento para 
juiz substituto”.

 Vide art. 96, inciso I, da Constituição Estadual: “Art. 96..  I - ingresso na carreira, no cargo de 
juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com participação da Ordem 
dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exigindo-se do bacharel em direito, ao se 
inscrever no concurso, três anos de atividade jurídica, obedecendo-se, nas nomeações, à 
ordem de classificação;” 

105 Com a modificação da classificação das comarcas no Estado do Ceará, não mais existem 
comarcas de primeira entrância, hoje entrância inicial.
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Foro106, nas comarcas de vara única ou de mais de uma vara, compete ao Juiz 
Substituto:

a) superintender o serviço judiciário da comarca;
b) ministrar instruções ou ordens aos servidores de justiça, serven-

tuários e empregados a estes subordinados, sem prejuízo das atribuições, se 
houver, dos demais Juízes da comarca;

c) presidir os concursos destinados ao preenchimento dos cargos de 
serventuário e servidor de justiça na respectiva comarca;

d) comunicar-se diretamente com quaisquer outras autoridades 
públicas federais, estaduais ou municipais, quando tiver de tratar de assuntos 
relacionados com matéria administrativa do interesse do Foro da Comarca;

e) nomear serventuários de justiça ad hoc, nas faltas e impedimentos 
eventuais dos efetivos;

f) designar substitutos para os titulares e auxiliares de secretarias ou 
cartórios extrajudiciais, nas faltas e impedimentos;

g) aplicar, quando cabíveis, sanções disciplinares a servidores de 
justiça, serventuários, empregados destes e do Juízo, e a Juízes de paz, sem 
prejuízo de igual procedimento dos demais Juízes da comarca nos processos que 
estes dirigirem;

h) decidir reclamações contra atos praticados por serventuários de 
justiça, sem prejuízo da competência dos demais Juízes;

i) abrir107, numerar, rubricar e encerrar108 os livros utilizados na se-
cretaria administrativa do Foro e nos notariados e ofícios de registro;

•	 Vide art. 4º, e seu Parágrafo único da Lei 6015/73.

j) exigir a publicação no Diário da Justiça do nome do substituto do 
notário, oficial de registro ou escrivão, nas comarcas do interior do Estado;

106 Vide art. 3o da Lei nº 12.776, ainda sobre competência do Diretor do Fórum: “Art. 3º. Compete 
ao Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca sede da jurisdição, sem o acréscimo de quaisquer 
vantagens aos seus vencimentos, funcionar nos feitos pertinentes à Comarca Vinculada, para esse 
efeito e para o da prática dos atos processuais consideradas uma só unidade judiciária”.

107 Artigo de referência: “Art. 43 - Os livros serão abertos e encerrados pelo titular ou substituto, 
que rubricará as suas folhas. No termo de abertura constará o número de série do livro, a sua 
finalidade, o número de folhas, a declaração de estarem rubricadas e a serventia, bem como a 
data, o nome e a assinatura.” (Provimento 01/2007 da Corregedoria Geral da Justiça).

108 Artigo de referência: “Art. 44 - Lavrar-se-á o termo de encerramento somente por ocasião 
do término do livro, consignando-se qualquer fato relevante, como folha em branco, certidões de 
cancelamento de atos, dentre outros.” (Provimento 01/2007 da Corregedoria Geral da Justiça).
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l) rubricar os balanços comerciais;
m) tomar providências de ordem administrativa que digam respeito 

à fiscalização, disciplina e regularidade dos serviços forenses;
n) presidir a distribuição das petições iniciais, inquéritos policiais, 

ainda que requerendo prazo para diligência e conclusão, bem como de denúncias, 
precatórias, rogatórias etc;

o) requisitar à Seção de Material do Tribunal de Justiça o forne-
cimento de material de expediente, móveis e utensílios necessários ao serviço 
judiciário, vedada a requisição para uso de escrivães não remunerados pelos 
cofres públicos; 

p) exercer fiscalização permanente em todos os serviços da Justiça, 
na atividade dos servidores e sobre o não cumprimento de obrigações impostas 
neste Código;

SUBSEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 84. Ressalvadas as atribuições originárias do Tribunal de Justiça 
e as demais restrições contidas no presente Estatuto, são as seguintes as atribui-
ções administrativas dos Juízes Substitutos:

a) cumprir as determinações baixadas pela Presidência do Tribunal 
de Justiça, pelo Tribunal de Justiça, Conselho da Magistratura, Corregedor Geral 
da Justiça e pelas Câmaras Julgadoras;

b) fiscalizar e conferir as contas de custas judiciais, glosando as que 
forem indevidas ou excessivas;

c) requisitar das repartições públicas, informações e diligências;
d) exercer qualquer outra atribuição cometida ao Juiz de primeiro 

Grau pelas leis em vigor;
e) praticar atos cuja execução lhes for delegada pelas autoridades 

superiores;

SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA

Art. 85. Compete aos Juízes Substitutos:
•	 Vide art. 93 e 162, do CPC.
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I - Em matéria cível:
a) processar e julgar, dentre outros:
1) os feitos de jurisdição contenciosa ou voluntária de natureza cível 

ou comercial e os correlatos processos cautelares e de execução;
2) as ações concernentes a comunhão de interesse entre portadores 

de debêntures e ao cancelamento de hipoteca em garantia destas;
3) os feitos que, por força de lei, devem ter curso no juízo universal 

de falência ou concordata;
•	 Vide Lei Federal nº 11.101/05. 

4) as ações de acidentes de trabalho;
5) as justificações, vistorias, notificações, protestos interpelações e 

demais processos preparatórios destinados a servir de documentos.
b) homologar as decisões arbitrais109;

•	 Vide art. 18, da lei Federal 9.307/96.

c) liquidar e executar, para fins de reparação de dano, a sentença 
criminal condenatória;

d) cumprir as precatórias pertinentes a Jurisdição Cível;
e) dar execução às sentenças que proferir e às que emanarem do 

juízo superior;
f) julgar embargos de declaração opostos à sentença que proferir;
g) julgar as suspeições dos representantes do Ministério Público e 

serventuários de Justiça e as contra estes arguidas e não reconhecidas, nos feitos 
em que competir o processo e julgamento;

•	 Vide art. 460, deste código.

h) cumprir os pedidos de informações da instância superior110 e pre-
catórias recebidas;

i) suprir a aprovação de estatutos de fundações ou sua reforma, 
quando a denegue o Ministério Público. 

j) processar e julgar as restaurações de autos extraviados ou destru-
ídos quando afetos ao seu juízo. 

109 Artigo de referência: “Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir 
não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário”. (Art. 18 da Lei Federal nº. 
9.307/96 - Lei de arbitragem).

110 Vide Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça - Código de Normas: “Os ofícios dirigidos 
a outro Juiz, a tribunal ou às demais autoridades constituídas, deverão ser redigidos e sempre 
serão assinados pelo juiz remetente. Os dirigidos a outras serventias e à pessoas físicas e jurídicas 
em geral, poderão ser assinados pelo diretor de secretaria, com a observação de que o ato é 
praticado de ordem do Juiz e por autorização desta Consolidação”.
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II - Em matéria da Infância e da Juventude, exercer as atribuições 
constantes da legislação especial de proteção integral à criança e ao adolescente, 
assegurando-lhes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionali-
zação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária.

•	 Vide art. 146 a 149, da Lei Federal nº 8.069/90 (ECA).

III - Em matéria de Registros Públicos, dentre outras atribuições:
•	 Vide Lei 6.015, que trata de Registros Públicos.

a) autorizar o registro das declarações de nascimento feitas após o 
decurso do prazo legal (art. 46,111 da Lei dos Registros Públicos);

•	 Vide Provimento 28, da Corregedoria Nacional de Justiça.

b) processar e julgar os pedidos de alteração de nome (art. 57112 da 
Lei dos Registros Públicos);

c) processar e julgar os pedidos de restauração, suprimento ou reti-
ficação de assento no registro civil (arts. 109113 e seguintes da Lei dos Registros 
Públicos); 

d) Exarar o despacho de "cumpra-se" nos mandados oriundos 
de outros órgãos judiciários para lavratura, restauração ou retificação de 
assentamento;

e) decidir as suscitações de dúvidas nos registros públicos;
f) processar e julgar os pedidos de retificação de área;

111 Artigo de referência: “Art. 46. As declarações de nascimento feitas após o decurso do 
prazo legal serão registradas no lugar de residência do interessado. (Redação dada pela Lei nº 
11.790, de 2008). § 1o O requerimento de registro será assinado por 2 (duas) testemunhas, 
sob as penas da lei. (Redação dada pela Lei nº 11.790, de 2008). § 3o O oficial do Registro 
Civil, se suspeitar da falsidade da declaração, poderá exigir prova suficiente.(Redação dada 
pela Lei nº 11.790, de 2008). § 4o Persistindo a suspeita, o oficial encaminhará os autos ao 
juízo competente. (Redação dada pela Lei nº 11.790, de 2008). § 5º Se o Juiz não fixar prazo 
menor, o oficial deverá lavrar o assento dentro em cinco (5) dias, sob pena de pagar multa 
correspondente a um salário mínimo da região.”

112 Artigo de referência: “Art. 57. Qualquer alteração posterior de nome, somente por exceção e 
motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que 
estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa”. 
(Lei Federal nº 6.015/73)

113 Artigo de referência: “Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 
assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos 
ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os 
interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”.



D
IV

IS
Ã

O
 E

 O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 J
U

D
IC

IÁ
R

IA
L
E

I 
N

º 
1
2
.3

4
2
, 
D

E
 2

8
 D

E
 J

U
L
H

O
 D

E
 1

9
9
4

77  

g) tomar as demais providências constantes da legislação específica 
dos registros públicos.

IV - Em matéria criminal, dentre outras:
a) processar e julgar as ações penais e seus incidentes, por crimes 

e contravenções, inclusive as de natureza falimentar não atribuídas à outra 
jurisdição;

b) processar e julgar a restauração de autos extraviados ou destruí-
dos, quando afetos ao seu juízo;

c) julgar embargos de declaração opostos às sentenças que proferir;
d) proceder a instrução criminal e preparar para julgamento proces-

so-crime da competência do Tribunal do Júri e outros Tribunais de Primeiro Grau 
instituídos por lei;

e) determinar a abertura de vista dos autos ao Ministério Público 
quando, a requerimento deste, houver necessidade de aditamento da denúncia, 
nos crimes de ação pública. 

f) conhecer das causas extintivas de punibilidade nos crimes que 
processar;

g) aplicar a lei nova, por simples despacho, a requerimento da parte ou 
de representante do Ministério Público;

h) proceder anualmente a organização da lista de jurados114 e sua 
revisão;

i) convocar o júri e presidi-lo, sorteando os jurados115 para cada reunião;
j) conceder habeas-corpus, inclusive de ofício, exceto em caso de 

violência ou coação provindas de autoridades judiciárias de igual ou superior 
jurisdição, quando for de competência privativa do Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará ou de outro Tribunal;

l) relaxar a prisão ou detenção ilegal de qualquer pessoa e promover 
a responsabilidade da autoridade coatora;

m) conceder liberdade provisória nos casos previstos em lei 
processual;

n) aplicar medidas de segurança;
o) determinar remessa ao órgão do Ministério Público de certidões 

ou documentos indispensáveis à promoção de responsabilidade, quando em 
autos ou papéis do seu conhecimento constar a existência de crime de que caiba 
ação pública; 

114 Vide art. 439 do CPP.

115 Vide art. 427 e 428 do CPP.
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p) cumprir as precatórias emanadas de autoridade judiciária;
q) visitar as prisões para informar-se de seu estado, conceder 

audiência aos presos e requerer as providências necessárias às autoridades 
competentes; 

r) comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral as condenações impostas 
aos maiores de dezoito anos, privando-os temporária ou definitivamente dos 
seus direitos políticos. 

s) processar e julgar os crimes cometidos com abuso de liberdade 
de imprensa, praticando os atos que lhes forem atribuídos pelas leis respectivas;

t) exercer as funções de Juiz das Execuções Criminais, decidindo os 
incidentes da execução, salvo quanto à graça, indulto e a anistia.

•	 Vide art. 107, II, do CP, e arts. 734 a 742 do CPP.

SEÇÃO III
DA COMPETÊNCIA EM OUTRAS ÁREAS DA JURISDIÇÃO

Art. 86. Aos Juízes Substitutos, em exercício no interior do Estado, 
quando investidos na jurisdição federal compete:

•	 Vide Lei Federal nº. 8.432/92.

a) processar e julgar as causas mencionadas no parágrafo terceiro, 
do art. 109116, da Constituição Federal de 1988, bem como as mencionadas nos 
incisos I, II e III, do art. 15117, da Lei n° 5.010/66118. Os recursos cabíveis das 

116 Texto de referência: “§ 3º. Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 
domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 
social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada 
essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela 
justiça estadual”. (Art. 109, § 3o. da CF)

117 Texto de referência: “Art. 15. Nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça 
Federal (artigo 12), os Juízes Estaduais são competentes para processar e julgar:

 I - os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados 
nas respectivas Comarcas; II - as vistorias e justificações destinadas a fazer prova perante a 
administração federal, centralizada ou autárquica, quando o requerente for domiciliado na 
Comarca; III - os feitos ajuizados contra instituições previdenciárias por segurados ou beneficiários 
residentes na Comarca, que se referirem a benefícios de natureza pecuniária.” (Art. 15 da Lei 
Federal nº 5.010/66)

118 Artigo de referência: “Parágrafo Único. Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no 
art. 1.213 do Código de Processo Civil, poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal praticar 
atos e diligências processuais no território de qualquer dos Municípios abrangidos pela seção, 
subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal.” (Parágrafo único do art. 15, incluído pela 
Lei Federal nº 10.772/03).
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decisões serão encaminhados ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sediado 
em Recife. 

b) mandar cumprir os atos e diligências da Justiça Federal requeri-
das pelos Juízes Federais ou Tribunais Regionais Federais através de ofício ou 
mandado.

Art. 87. Os Juízes Substitutos quando investidos na jurisdição tra-
balhista têm a mesma competência das Juntas de Conciliação119 e Julgamento 
onde não funcione órgão dessa Justiça especializada. O recurso de suas decisões 
proferidas em ações trabalhistas deverá ser encaminhado ao Tribunal Regional 
do Trabalho sediado em Fortaleza.

Art. 88. Os Juízes Substitutos120 quando investidos da jurisdição 
eleitoral têm a competência estabelecida na legislação eleitoral. Os recursos 
das decisões em matéria eleitoral serão encaminhados ao Tribunal Regional 
Eleitoral121 do Estado do Ceará. 

•	 Vide art. 121, da CF/88. 

•	 Vide arts. 32 a 35 do Código Eleitoral.

CAPÍTULO III
DOS JUÍZES DE DIREITO AUXILIARES122

Art. 89. Haverá, no Estado do Ceará, 31 (trinta e um) Juízes de 
Direito Auxiliares, dos quais 19 (dezenove) de Entrância Especial, com lotação 
na Capital, e 12 (doze) de 3ª entrância, lotados em comarcas sede de Zona 
Judiciária. (Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 
09.12.08)

119 Artigo de referência: “Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas 
comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho.” (Art. 112, da CF/88, com redação dada pela EC nº 
45/04)

120 Artigo de referência: “Art. 32. Cabe a jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a um Juiz 
de Direito em efetivo exercício e, na falta deste, ao seu substituto legal que goze das prerrogativas 
do art. 95 da Constituição”. (Art. 32 do Código Eleitoral).

121 Artigo de referência: “Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada 
Estado e no Distrito Federal”. (Art.120, da CF/88).

122 A Lei nº 12.698/97 transformou os cargos de Juiz de Direito Zonais em Unidades dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais. Posteriormente a Lei nº 13.102/01, criou 12 cargos de Juízes 
Auxiliares com exercício em nove (9) zonas judiciárias, conforme anexo da citada Lei. Com  a 
Lei 14.407/09, foram criados mais 08 (oito) cargos, totalizando hoje na Comarca de Fortaleza 
27 cargos de juiz auxiliar. Ver nota ao art. 132 - A desta Lei.
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•	 Vide Lei nº. 13.102/01.

§ 1° (Revogado pela Lei nº 13.102/2001)
§ 2° (Revogado pela Lei nº 13.102/2001)
§ 3° (Revogado pela Lei nº 13.102/2001)
§ 4° (Revogado pela Lei nº 13.102/2001)
§ 5° (Revogado pela Lei nº 13.102/2001)
§ 6° (Revogado pela Lei nº 13.102/2001)
§ 7° (Revogado pela Lei nº 13.102/2001)
§ 8° (Revogado pela Lei nº 13.102/2001)
§ 9º (Revogado pela Lei nº 13.102/2001)

CAPÍTULO IV
DOS JUÍZES DE DIREITO

•	 Vide art. 115 a 121, da Constituição do Estado do Ceará.

Art. 90. As atribuições e competência dos Juízes de Direito do 
interior do Estado são as mesmas dos Juízes Substitutos.

•	 Vide arts. 83 a 88, deste código.

CAPÍTULO V  
DO TRIBUNAL DO JÚRI

•	 Vide arts. 83 a 88, deste código.

Art. 91. O Tribunal do Júri funcionará em cada comarca, obedecen-
do a sua composição e funcionamento às normas estabelecidas em lei.

§ 1°. As sessões do Tribunal do Júri poderão ser realizadas durante 
todo o ano; 123 (Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub 
em 09.12.08)

§ 2°. Na comarca da Capital, as sessões do Tribunal do Júri serão 
realizadas nos meses de fevereiro a junho e de agosto a dezembro124;

•	 Ver § 1º deste artigo

§ 3°. Sempre que necessário e o exigir o interesse da Justiça, o Juiz 

123 Texto anterior do parágrafo: “§ 1º. Nas comarcas do interior, as sessões do Tribunal do 
Júri serão realizadas nos meses de maio e novembro”.

124 Com a nova redação do parágrafo 1º, do art. 91, os §§ 2º, 3º e 4º, eram para ter sido revogados, 
pois as sessões do Tribunal do Júri podem ser realizadas durante todo o ano. 
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poderá requerer ao Conselho da Magistratura que determine a convocação ex-
traordinária do Tribunal do Júri. 

•	 Ver § 1º deste artigo

§ 4°. O Conselho da Magistratura, a seu critério, também poderá 
determinar, de ofício, a convocação extraordinária do Júri. 

•	 Ver § 1º deste artigo

Art. 92. O alistamento de jurados será feito no mês de outubro de 
cada ano, pelo Juiz Presidente do Júri sendo a respectiva lista publicada no mês 
seguinte125. O sorteio126 dos jurados titulares e suplentes será feito trinta (30) 
dias antes do dia designado para a instalação das sessões do Tribunal Popular.

•	 Vide Lei Federal 11.689/08, que modificou o CPP.

125 O art. 92 desta Lei ficou prejudicado tendo em vista a edição da Lei Federal nº 11.689/08 
(Reforma do Código de Processo Penal), especialmente o art. 426, in verbis: “Art. 426. A lista 
geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até 
o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. 
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

 § 1o A lista poderá ser alterada, de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz 
presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. (Incluído pela Lei nº 
11.689, de 2008)

 § 2o Juntamente com a lista, serão transcritos os arts. 436 a 446 deste Código. (Incluído pela Lei 
nº 11.689, de 2008)

 § 3o Os nomes e endereços dos alistados, em cartões iguais, após serem verificados na presença do 
Ministério Público, de advogado indicado pela Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e 
de defensor indicado pelas Defensorias Públicas competentes, permanecerão guardados em urna 
fechada a chave, sob a responsabilidade do juiz presidente. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 
2008)

 § 4o O jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 (doze) meses que antecederem 
à publicação da lista geral fica dela excluído. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 § 5o Anualmente, a lista geral de jurados será, obrigatoriamente, completada. (Incluído pela Lei 
nº 11.689, de 2008)”.

126 No que se refere aos sorteios dos jurados, a reforma do Código de Processo Penal trouxe as 
seguintes novidades: “Art. 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz presidente determinará 
a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública 
para acompanharem, em dia e hora designados, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião 
periódica. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)(CPP)

 Art. 433. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas 
até completar o número de 25 (vinte e cinco) jurados, para a reunião periódica ou extraordinária. 
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)(CPP)

 § 1o O sorteio será realizado entre o 15o (décimo quinto) e o 10o (décimo) dia útil antecedente à 
instalação da reunião. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 § 2o A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. (Incluído pela 
Lei nº 11.689, de 2008)

 § 3o O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. 
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)”.
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CAPÍTULO VI
DA JUIZO MILITAR127

•	 Vide Lei 12.832/98.128

•	 Vide art. 18 da LOMAN.

•	 Vide Dec.Lei 1.001/69 (CPM); Dec.Lei 1.002/69 (CPPM) e Dec.Lei 1.002/69 
(LOJM).

•	 Vide Lei estadual nº 13.407/2003.

Art. 93. A Justiça Militar do Estado será exercida: 
•	 Vide art. 123 da Constituição estadual do Ceará.

a) Em primeiro grau, com jurisdição em todo o Estado, pelo Juiz 
Auditor e pelos Conselhos de Justiça Militar;

b) Em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça. 
Art. 94. O Auditor será um juiz de entrância especial, removido ou 

promovido para o cargo. 
Parágrafo Único. O Auditor da Justiça Militar será substituído em 

suas faltas, licenças, férias ou impedimentos, por Juiz titular de vara criminal 
designado pelo Diretor do Fórum. 

Art. 95. No que respeita à composição dos Conselhos de Justiça 
Militar, observar-se-á, no aplicável, o disposto no Código de Justiça Militar da 
União. 

Art. 96. Compete à Justiça Militar, por seus órgãos:
•	 Vide art. 123 da Constituição estadual do Ceará.

•	 Vide art. 125, § 4º, da LOMAN.

•	 Vide art. 9º, parágrafo único do CPPM.

a) processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos 
crimes militares129 definidos em lei;

b) cumprir as precatórias expedidas pela Justiça Militar de outros 
Estados da Federação, bem como da Justiça Militar do Distrito Federal e 
Territórios. 

127 Vide Lei Estadual nº. 14.258/08, que transformou o termo auditoria militar para Juízo Militar. 

128 A Lei nº 12.832/98 restabeleceu os dispositivos da Lei 12.380/94, que havia extinto os cargos 
de advogado da Justiça Militar, ou seja, foram recriados os cargos de advogado da Justiça 
Militar. 

129 Salvo os crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, que será da competência do 
Tribunal do Júri, nos termos do art. 9º, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar, 
com a redação dada pela Lei nº 9.299/96.
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CAPÍTULO VII
DAS TURMAS RECURSAIS130

•	 Vide Lei Estadual nº 12.553/95 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado 
do Ceará), Lei Federal n° 9.099/95 (Justiça Comum) e Lei Federal nº 10.259/01 
(Justiça Federal).

Art. 97. As Turmas Recursais serão compostas de 3 (três) Juízes in-
tegrantes da primeira quinta parte da lista de antiguidade da Entrância Especial, 
indicados pelo Tribunal de Justiça, para o exercício de um biênio, permitida 
1 (uma) recondução consecutiva. Esgotada a lista da primeira quinta parte, a 
escolha poderá recair sobre Juízes de Direito de entrância especial, integran-
tes da segunda quinta parte da lista de antiguidade, e assim sucessivamente.131 
(Redação do artigo dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 
09.12.08)

§ 1° As Turmas Recursais serão presididas pelo membro mais antigo 
na respectiva Turma.

§ 2° O Tribunal de Justiça poderá constituir, mediante Resolução, 
tantas Turmas Recursais quantas necessárias à prestação jurisdicional.

§ 3° Compete às Turmas Recursais processar e julgar:
I - mandado de segurança e habeas corpus contra ato de Juiz de 

Direito do respectivo Juizado Especial e contra seus próprios atos;
II - os recursos interpostos contra sentenças dos Juízes dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais;
III - os embargos de declaração opostos a seus acórdãos;
IV - as homologações de desistência e transação, nos feitos que se 

achem em pauta.

130 O antigo texto deste capítulo era: “Capítulo VII. Dos juizados especiais”.

131 Este artigo foi revogado pela Lei Estadual n° 12.553/95, porém foi incluído novo texto pela 
Lei 14.258/08. 

 Texto anterior: “§ 1°. Os Juizados Especiais na Comarca de Fortaleza serão localizados, 
mediante Resolução do Tribunal de Justiça, em áreas de elevada densidade residencial ou 
aglomerados urbanos, para maior comodidade e presteza no atendimento ao jurisdicionado.

 § 2°. Na Comarca da Capital, a Turma recursal será composta de três (03) Juízes integrantes da 
primeira quinta parte da lista de antiguidade, indicados pelo Tribunal de Justiça, fazendo jus a 
uma gratificação de trinta por cento (30%) sobre o vencimento básico e a representação. 

 § 3°. (Revogado pela Lei Federal n° 9.099/95).
 § 4°. (Revogado pela Lei Federal n° 9.099/95).”
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§ 4° Compete ao Presidente de cada Turma Recursal exercer juízo de 
admissibilidade em recursos interpostos a suas decisões ou acórdãos, bem como 
prestar as informações que lhe forem requisitadas.

§ 5° Os Juízes das Turmas Recursais serão substituídos em suas 
faltas, afastamentos, férias, licenças, ausências e impedimentos nos termos de 
Resolução132 aprovada pelo Tribunal de Justiça, que regulamente a matéria. 
(Parágrafo incluído pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 
09.12.08)

CAPÍTULO VIII
DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E

FAMILIAR CONTRA A MULHER133

Art. 98. Haverá em Fortaleza pelo menos 1 (uma) Unidade de 
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com competência 
cível e criminal, de jurisdição especial, para o fim específico de coibir e prevenir 
a violência doméstica e familiar contra a mulher.134 (Redação do artigo dada pela 
Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

•	 Vide Resolução 04, de 2007, 

Parágrafo Único.  Ao juiz titular da unidade judiciária compete 
processar, julgar e executar os feitos cíveis e criminais decorrentes da prática 
de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Federal nº 

132 A Resolução a nº. 04, de 2007, regula a substituição dos membros das Turmas Recursais, in 
verbis: 

 “Art. 5º - A substituição dos juízes integrantes das Turmas Recursais, nos casos de afastamento, 
vacância, impedimento e suspeição, ocorrerá mediante a convocação de membro integrante da 
Turma Recursal imediatamente seguinte em ordem numérica crescente, recaindo a escolha sobre 
o magistrado de antiguidade equivalente à do substituído. (Redação dada pela Resolução do 
Pleno no. 20, de 14.08.2008).

 § 1º - Os juízes integrantes da 6ª Turma Recursal serão substituídos pelos magistrados integrantes 
da 1ª Turma Recursal, observado o critério disposto no caput deste artigo.

 § 2º - Na impossibilidade de substituição do membro de Turma Recursal pelo seu correspondente 
em antiguidade na Turma Recursal seguinte, a convocação se estenderá às subsequentes, de forma 
a que se efetive a composição necessária ao funcionamento do órgão colegiado.

 § 3º - Aplica-se a regra contida no caput deste artigo à hipótese de término de mandato do 
membro da Turma Recursal ou a de desistência do seu exercício, até a designação de novo titular”.

133 Texto anterior: “Capítulo VIII. Dos juizados de pequenas causas”

134 O art. 98 foi revogado expressamente pela Lei Estadual n° 12.553/95, porém foi incluído 
novo texto pela Lei 14.258, de 2008.
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11.340, de 7, de agosto de 2006. (Redação do parágrafo dada pela Lei Estadual 
no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

CAPÍTULO IX
DOS JUÍZADOS DE PAZ

•	 Vide art. 6º da Lei Estadual nº 12.553/95.

Art. 99. A Justiça de Paz, de caráter temporário, composta de 
cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro 
anos, remunerados pelos cofres públicos, tem competência para verificar, de 
ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação de 
casamento, celebrar casamentos civis e exercer atribuições conciliatórias e 
outras, sem caráter jurisdicional, conforme dispuser este Código. 

§ 1°. São requisitos para o exercício do cargo:
a) nacionalidade brasileira;
b) pleno exercício dos direitos políticos;
c) alistamento eleitoral;
d) idade mínima de vinte e um (21) anos completos;
e) escolaridade equivalente ao segundo grau completo;
f) aptidão física e mental;
g) certificado de participação e aproveitamento em curso específico 

ministrado pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará;
h) domicílio eleitoral no Município onde existir a vaga e a residência 

na sede do Distrito para o qual concorrer. 
§ 2°. A inscrição será requerida pessoalmente pelo candidato;
§ 3°. Cada Juiz de Paz será eleito com um suplente, que o sucederá 

ou substituirá, nas hipóteses de vacância ou de impedimento. Nos casos de falta, 
ausência ou impedimento do juiz de paz e de seu suplente, caberá ao Juiz de 
Direito competente a nomeação de juiz de paz ad hoc. 

§ 4°. As eleições serão efetivadas até seis (06) meses depois da reali-
zação das eleições para Governador, Deputados Estaduais, Deputados Federais e 
Senadores, e serão presididas pelo Juiz Eleitoral sendo vedada a eleição simultâ-
nea com pleito para mandatos políticos. 

§ 5°. Caberá ao Tribunal de Justiça regulamentar as eleições para 
Juiz de Paz até quatro (04) meses antes de sua realização. O prazo de inscrição 
de candidatos será fixado em edital expedido pelo Juiz Eleitoral competente. 
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§ 6°. Verificando irregularidade ou nulidade de casamento, de ofício 
ou em caso de impugnação, o juiz de paz submeterá o processo ao Juiz Substituto 
ou Juiz de Direito competente. Na Comarca da Capital, a nulidade ou impug-
nação será conhecida e decidida pelos Juízes de Direito de Varas de Família 
indicados anualmente pelo Diretor do Foro. 

§ 7°. Os autos de habilitação de casamento tramitarão no Cartório do 
Registro Civil do Distrito;

§ 8°. VETADO
§ 9°. Em nenhuma hipótese, o Juiz de Paz terá competência criminal. 
§ 10. O exercício efetivo da função de Juiz de Paz assegurará prisão 

especial, em caso de crime comum, até definitivo julgamento. 
§ 11. É vedada a cobrança ou percepção de custas, emolumentos ou 

taxa de qualquer natureza nos juizados de paz. 
§ 12. Os Juízes de Paz tomarão posse perante o Juiz de Direito da 

respectiva comarca do interior. Na Capital, perante o Diretor do Foro. 
§ 13. É vedado ao Juiz de Paz exercer atividade político-partidária. 
§ 14. O servidor público, no exercício do mandato de juiz de paz, 

ficará afastado de seu cargo, emprego ou função, contando o tempo de serviço 
para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento, e mantido o 
regime previdenciário correspondente. 

§ 15. A remuneração dos Juízes de paz será estabelecida em lei de 
iniciativa do Tribunal de Justiça. 

CAPÍTULO X
DAS SUBSTITUIÇÕES

•	 Vide art. 114 a 119 da LOMAN

•	 Vide Portaria 279/2007.

Art. 100. A substituição dos Juízes nos afastamentos, faltas, férias, 
licenças, impedimentos ou suspeições dar-se-á do seguinte modo:135 (Redação 

135 Texto anterior: “Art. 100. A substituição dos Juízes nos afastamentos, faltas, férias individuais ou 
coletivas, licenças, impedimentos ou suspeições, dar-se-á do seguinte modo: (Redação dada pela 
Lei nº 12.698/97)

 I - Nas comarcas do interior:
 a) Os Juízes de comarcas de vara única serão substituídos por designação do Presidente do 

Tribunal de Justiça; (Redação dada pela Lei nº 12.698/97)
 b) Nas comarcas com duas varas, cabe, reciprocamente, a substituição de um titular pelo 

outro; (Redação dada pela Lei nº 12.698/97)
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do artigo dada pela Lei Estadual no. 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)
I - nas comarcas do interior do Estado:
a) os Juízes de comarcas de vara única serão substituídos auto-

maticamente pelo Juiz Auxiliar da respectiva Zona Judiciária ou, a critério da 
Presidência do Tribunal, pelo titular da unidade judiciária mais próxima;

b) nas comarcas com 2 (duas) varas, cabe, reciprocamente, a substi-
tuição de um titular pelo outro, de forma automática;

c) nas comarcas de 3 (três) ou mais varas, a substituição dar-se-á de 
forma sucessiva e independente de designação, como a seguir: o Juiz da 1ª vara 
será substituído pelo Juiz da 2ª vara ou pelo que por ela se encontrar responden-
do, assim o da 2ª pelo Juiz da 3ª, e o da última vara será substituído pelo Juiz da 
1ª unidade judiciária;136

•	 Vide Resoluções 07 e 12, de 2010 e Resolução 05, de 2011.

•	 Vide Resolução nº. 04, de 2011, do Pleno do Tribunal.

•	 Vide resolução nº. 02 de 2011 do Órgão Especial do Tribunal.

 c) Nas comarcas de três ou mais varas, a substituição dar-se-á de forma sucessiva e 
independentemente de designação, da seguinte forma: o Juiz da 1ª Vara, será substituído 
pelo Juiz da 2ª ou que por ela se encontre respondendo, assim o da 2ª, pelo Juiz da 3ª., sendo 
que, igualmente, o da última vara será substituído pelo Juiz da 1ª. (Redação dada pela Lei nº 
12.698/97)

 d) Para efeito de substituição, as Unidades ou Varas do Juizado Especial Cível e Criminal, 
observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 12.553/95, com a nova redação que lhe foi dada 
pelo Art. 2º da Lei nº 12.652/96, são consideradas como a última vara entre as existentes na 
Comarca. (Alínea acrescida pela Lei nº 12.698/97)

 e) para o efeito de substituição, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
será considerado como a última vara, entre as existentes na comarca, sendo a penúltima onde 
existir Juizado Especial Cível e Criminal. (Redação dada pela Lei nº 13.925/07)

 II - Na Comarca da Capital:
 a) Os Juízes de varas especializadas isoladas serão substituídos por designação do Diretor do 

Fórum; (Alínea acrescida pela Lei nº 12.698/97)
 b) Os Juízes de varas não isoladas substituir-se-ão, automática e independentemente de 

qualquer designação, na forma constante das letras b e c do inciso I deste artigo (Alínea 
acrescida pela Lei nº 12.698/97);

 c) Os Juízes das Unidades do Juizado Especial Cível e Criminal serão substituídos na forma 
do disposto na letra c do inciso I deste artigo Redação dada pela Lei nº 12.698/97);

 d) O titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher será substituído de 
acordo com o disposto na letra “c” do inciso I deste artigo, sendo considerada como última 
vara, dentre as especializadas, conforme o feito seja de natureza cível ou criminal (Redação 
dada pela Lei nº 13.925/07)”.

136 Com a especialização de varas de algumas comarcas as substituições ficaram disciplinadas 
por meio de Resolução. Já foram expedidas as Resoluções nos. 07 e 12, de 2010 Res. 18, 
de 2009, Res. 05, de 2011, e Res. 01, de 2013, referente as comarcas de Sobral, Juazeiro, 
Maracanaú, Caucaia e Crato.



LU
C

IA
N

O
 B

E
Z
E

R
R

A
 F

U
R

TA
D

O

88  

d) para efeito de substituição, as Unidades de Juizado Especial Cível 
e Criminal e as Unidades dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher são consideradas como a penúltima e última varas, respectivamente, 
entre as existentes na comarca.

II - na comarca da Capital:
a) os Juízes titulares de varas especializadas isoladas serão substitu-

ídos por designação do Juiz de Direito Diretor do Fórum;
b) aos Juízes titulares de varas não isoladas, de forma automática e 

independentemente de designação, bem como aos titulares de Juizado Especial 
Cível e Criminal, aplicar-se-ão a regra de substituição indicada na alínea “c” do 
inciso I deste artigo.

Parágrafo Único.  O Presidente do Tribunal de Justiça e o Juiz de 
Direito Diretor do Fórum da Capital, designarão, na primeira quinzena do mês 
de dezembro de cada ano, os Juízes de Direito para responder pelo expediente 
forense durante o recesso natalino. 137 (Parágrafo renumerado e redação dada 
pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

Art. 101. O critério de substituição regulado nos incisos do artigo 
anterior, no que couber, poderá ser alterado por motivo de relevante interesse 
judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal de Justiça fazê-lo com relação às 
comarcas do interior e ao Diretor do Fórum quanto à Comarca da Capital. 

CAPÍTULO XI 
DA CORREIÇÃO PERMANENTE

Art. 102. A correição permanente, a cargo dos Juízes de primeiro 
grau, consiste no exame diário dos processos, através de despachos, decisões in-
terlocutórias e sentenças, bem como no exame dos livros obrigatórios das secre-
tarias das varas, das escrivanias138, notariados e oficialatos de registros, podendo 

137 Texto anterior dos parágrafos revogados: “§ 1º Nas férias coletivas, o Presidente do 
Tribunal de Justiça em relação às comarcas do interior, poderá dispor de forma diferente da 
prevista nas letras b, c e d do inciso I deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 12.698/97) 

 § 2º. Na comarca de Fortaleza, o Diretor do Foro, nos meses de junho e dezembro, designará 
os juízes para responder pelas diversas varas durante os meses de janeiro e julho.”

138 O termo escrivania era utilizado somente para delegação de serviço publico, antigos ofícios 
extrajudiciais onde tramitavam os processos judiciais, época em que não existiam as 
Secretarias de Vara. Hoje com a criação destas, não mais existem escrivanias no Estado do 
Ceará.
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o juiz, na inspeção de autos, livros e demais papéis, tomar conhecimento de 
reclamações ou denúncias apresentadas por escrito ou verbalmente, reduzindo 
estas a termo, dando o encaminhamento regular e, se for o caso, resolvendo-as. 

§ 1°. Aos Juízes de Primeiro Grau, como Corregedores permanentes, 
compete também a atividade fiscalizadora da secretaria de sua vara, dos anexos 
das escrivanias dos ofícios extrajudiciais do interior do Estado, polícia judiciária 
e presídios, podendo, no desempenho do seu mister, aplicar sanções disciplina-
res, com recurso para o Conselho da Magistratura, nos termos deste Código. 

§ 2°. Os autos deverão ser examinados, cotejando-se-os com os dados 
constantes do livro de distribuição e do livro de tombo, verificando se foi dado 
baixa na distribuição dos autos findos e se estes, posteriormente, foram enca-
minhados ao arquivo do Foro; verificar se todos os processos em andamento 
estão sendo apresentados para despachos. Em caso de falta de algum processo, 
o Juiz tomará as providências cabíveis para sua apresentação ou, se for o caso, 
restauração. 

§ 3°. Estão sujeitos à correição permanente:
a) os processos pendentes;
b) os livros que a secretaria da vara ou serventia extrajudicial são 

obrigadas a possuir. 
§ 4°. Durante a correição o Juiz fiscalizará e verificará:
I - Em geral:
a) se os autos, livros e papéis findos ou em andamento estão devida-

mente abertos, numerados, escriturados, encerrados, encadernados, guardados 
e conservados;

b) se não há processos irregularmente parados e se os prazos a que 
estão sujeitos as partes, os defensores públicos e os promotores de justiça são 
cumpridos;

c) se os feitos são distribuídos e processados na forma prescrita em 
lei;

d) se há demora injustificada no cumprimento dos atos judiciais, 
cartas precatórias, procedimentos criminais e nos feitos em que algum dos inte-
ressados é beneficiário da gratuidade de justiça;

e) se é regularmente publicado o expediente judicial;
f) se constam da capa dos processos o nome das partes e seus 

advogados;



LU
C

IA
N

O
 B

E
Z
E

R
R

A
 F

U
R

TA
D

O

90  

g) se são cobrados os autos139 em poder dos peritos, advogados, 
defensores públicos, promotores de justiça, por mais tempo que o determinado 
em lei;

h) se são informados nos autos a não devolução de mandados pelos 
oficiais de justiça avaliadores e a não devolução de precatórias nos prazos confe-
ridos para seu cumprimento;

i) se estão regularmente enumeradas e rubricadas as folhas dos 
autos e se as certidões, informações e termos neles lavrados estão subscritos pelo 
Diretor de Secretaria ou seu substituto designado pelo juiz. 

II - Em matéria criminal:
a) se há observância dos prazos para as instruções criminais;
b) se no julgamento dos réus presos está sendo obedecida a prefe-

rência fixada no art. 431 do Código de Processo Penal;
c) se há observância do prazo fixado para conclusão de inquérito 

policial e que somente pode voltar à delegacia quando novas diligências se 
tornarem imprescindíveis ao oferecimento da denúncia;

d) se os inquéritos policiais, ainda que requerendo prazo para 
conclusão, ao chegarem da delegacia, são distribuídos, autuados e registrados 
como procedimento criminal diverso;

e) se as intimações de réus presos que devam tomar conhecimento 
de qualquer ato do processo são feitas no próprio estabelecimento penal onde se 
acharem os referidos réus;

III - Taxa Judiciária Fundo de Reaparelhamento e Modernização do 
Judiciário (FERMOJU), Contribuição da Caixa de Assistência aos Advogados 
Associação Cearense do Ministério Público e Custas processuais. 140

a) se a cobrança da taxa judiciária, da contribuição para a caixa de 

139 Sobre cobrança de autos vide arts. 97 a 101 do Provimento 01/2007 da Corregedoria Geral 
da Justiça.

140 O STF julgou inconstitucional a cobrança das taxas das Associações de Classe: ACM, ACMP e 
OAB-CE, ficando somente a da Defensoria Pública. Segue acórdão do STF: “EMENTA: Questão 
de ordem. 2. Extensão da declaração de inconstitucionalidade a dispositivos não impugnados 
expressamente na inicial. 3. Inconstitucionalidade por arrastamento. 4. Explicitação no 
sentido de que a declaração de inconstitucionalidade alcança os seguintes dispositivos: no 
art. 5º, a expressão "acrescida e calculada juntamente com a Taxa Judiciária e quotas para 
a Associação Cearense dos Magistrados, para a Associação Cearense do Ministério Público e 
para a Caixa de Assistência dos Advogados"; o art. 22; no art. 25, a expressão "outra para o 
recolhimento dos valores destinados aos órgãos de classe especificados no Art. 5° desta Lei"; 
e o art. 28 da Lei nº 12.381, de 9 de dezembro de 1994, do Estado do Ceará.”
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assistência aos advogados, da Associação Cearense do Ministério Público141 e dos 
valores para o Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Judiciário 
(FERMOJU) e das custas processuais são feitas nos percentuais fixados em lei e 
se estão sendo recolhidas de acordo com o Regimento respectivo;

•	 Vide Lei 14.605, de 2010. (FERMOJU)

b) Se os valores são recolhidos através das guias próprias e depo-
sitados no BANCO DO ESTADO DO CEARÁ - BEC e, ainda, se as guias de cada 
uma daquelas despesas são regularmente juntadas aos autos para permitir a 
conferência;

IV - Dos Diretores de Secretaria e Escrivães que, nas comarcas do 
interior, são titulares dos anexos das escrivanias142:

a) se verifica e informa ao Juiz a não devolução dos autos após o 
prazo de "vista";

b) se certifica nos autos a falta de devolução do mandado pelo oficial 
de justiça avaliador quando decorrido o prazo para seu cumprimento. 

§ 5°. O Juiz enviará à Corregedoria Geral da Justiça, até o dia dez 
(10) de cada mês, relatório mensal simplificado contendo os dados atinentes ao 
movimento processual de sua vara, acompanhado de quadro estatístico sobre 
as ações ou procedimentos distribuídos, especificando-os, audiências realizadas, 
natureza das decisões interlocutórias e sentenças proferidas, informações sobre 
os feitos em seu poder cujos prazos para despacho ou decisões estão excedidos, 
além de outros dados que entender conveniente ou que forem exigidos pela 
Corregedoria através de Provimento específico. 

SUBTÍTULO II
DA COMARCA DA CAPITAL

CAPÍTULO I
DO DIRETOR DO FORO DA CAPITAL

Art. 103. A Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua será exercida por 1 
(um) Juiz de Direito de Entrância Especial, indicado pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça, devendo a escolha ser referendada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, 

141 Vide nota acima.

142 A Lei Estadual nº 12.394/94 criou as Secretarias de Vara do Interior do Estado,  extinguiu as 
escrivanias, que eram os antigos ofícios extrajudiciais.
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competindo-lhe:143 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 
09.12.08)

•	 Vide art. 31 do RITJ-CE.

I - superintender a administração e polícia do edifício do Fórum, sem 
prejuízo da atribuição dos Juízes de Direito quanto à polícia das audiências e 
sessões do Tribunal do Júri;

II - presidir, diariamente, a distribuição dos feitos na Comarca de 
Fortaleza;

143 Texto anterior: “Art. 103. A Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua será exercida pelo 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, que supervisionará os serviços judiciários da primeira 
instância, na Comarca da Capital, competindo-lhe ainda:   I - superintender a administração e 
policia do edifício do Fórum, sem prejuízo da atribuição dos Juízes de Direito quanto à polícia 
das audiências e sessões do Tribunal do Júri;  II - designar, para auxiliá-lo e sem prejuízo de 
suas funções, Juízes de Direito da Capital, um por Foro descentralizado e, se for o caso, em cada 
expediente, delegando-lhe funções específicas; III - presidir, diariamente, a distribuição dos feitos 
na Comarca de Fortaleza, podendo delegar essa atribuição a um Juiz; IV - verificar se o Juiz é 
assíduo e diligente, se cumpre e faz cumprir com exatidão as leis e regulamentos, se observa os 
prazos legais em suas decisões e despachos, aplicando penas disciplinares ao encontrado em falta, 
e seus subordinados;  V - adotar providências para que as suspeições de natureza íntima sejam 
devida e imediatamente comunicadas ao Conselho da Magistratura; 

 VI - fixar o expediente dos Juízes, Secretarias de Varas, servidores de Justiça e serventuários;
 VII - conceder férias aos Juízes, servidores lotados no Fórum e serventuários; 
 VIII - conceder, por igual, licença para tratamento de saúde, por tempo não excedente de três 

(3) meses, aos aludidos servidores e serventuários; 
 IX - requisitar à autoridade competente a força policial necessária aos serviços de segurança 

do prédio do Fórum; 
 X - (Revogado pelo art. 21 da Lei n° 8.935, de 18.11.94); 
 XI - abrir, rubricar e encerrar livros dos titulares dos cartórios extrajudiciais da Comarca de 

Fortaleza; 
 XII - propor ao Tribunal a nomeação ou demissão de servidor da Diretoria do Fórum;
 XIII - providenciar quanto à substituição de Juiz e servidores de Justiça lotados no Fórum e 

secretarias das varas, podendo, ainda, a pedido dos Juízes, permutar servidores lotados nas 
respectivas secretarias das varas; 

 XIV - organizar a folha de pagamento de vencimentos de Juízes e servidores de Justiça sob 
sua direta subordinação fazendo o desconto de faltas ao serviço durante o mês; 

 XV - classificar e movimentar os servidores nos diversos serviços da Diretoria do Fórum e das 
Secretarias de Varas, tendo em vista o interesse da Justiça;

 XVI - presidir as provas do concurso destinado ao provimento dos cargos de servidores de 
Justiça, bem como de serventuários da Capital do Estado; 

 XVII - lotar os Técnicos Judiciários e Oficiais de Justiça Avaliadores exclusivamente nas 
secretarias de varas e, Auxiliares Judiciários e Atendentes Judiciários na Diretoria do Foro e 
nas Secretarias de Varas, de conformidade com a necessidade do serviço; 

 XVIII - apresentar, até o dia 31 de dezembro, circunstanciado relatório à Presidência do 
Tribunal de Justiça, a respeito das atividades judiciárias do ano, das medidas adotadas, dos 
serviços realizados e do grau de eficiência revelado pelos Juízes e servidores.”
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III - conceder férias aos servidores lotados no Fórum da Capital; 
IV - conceder licença prevista neste Código aos servidores lotados no 

Fórum da Capital;
V - abrir, rubricar e encerrar livros dos titulares dos cartórios extraju-

diciais da Comarca de Fortaleza;
VI - elaborar, durante a primeira quinzena do mês de dezembro de 

cada ano, a escala de férias dos magistrados e encaminhá-la à Presidência do 
Tribunal de Justiça;

VII - elaborar a escala de Plantões Judiciários e promover a sua 
divulgação;

VIII - requisitar da autoridade competente a força policial necessária 
aos serviços de segurança do prédio do Fórum;

IX - designar magistrado, nos termos do art. 101 desta Lei, em subs-
tituição ao titular, nos casos de férias, licenças, afastamentos, impedimentos e 
suspeições; 

X - sugerir à Presidência do Tribunal a lotação de servidores nas 
varas, ouvindo previamente o Juiz de Direito;

XI - remeter mensalmente ao setor competente do Tribunal de Justiça 
a frequência dos servidores;

XII - movimentar os servidores nos diversos serviços da Diretoria do 
Fórum;

XIII - desempenhar atribuições delegadas pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça;

XIV - apresentar, até 15 (quinze) dias antes da abertura dos trabalhos 
judiciários, circunstanciado relatório à Presidência do Tribunal de Justiça, a 
respeito das atividades judiciárias do ano, das medidas adotadas, dos serviços 
realizados e do grau de eficiência revelado pelos Juízes e servidores.

XV - designar, dentre os juízes de direito com titularidade de Varas 
da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza, um deles para coordenar ad-
ministrativamente os voluntários credenciados para exercer funções de proteção 
da infância e da juventude." (NR).

§ 1º A designação do Juiz de Direito para exercer a Direção do Fórum 
Clóvis Beviláqua deve coincidir com o mandato do Presidente que o indicou, 
sendo permitida apenas 1(uma) recondução consecutiva. (Parágrafo incluído 
pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)
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§ 2º O Diretor do Fórum será auxiliado por 5 (cinco) juízes de Direito 
de Entrância Final, por ele indicado, com a aprovação do Tribunal Pleno, esco-
lhidos de forma a representar os seguintes grupos de varas:144 (parágrafo modi-
ficado pela Lei 14.681/10)

I - de Fazenda Pública, de Recuperação de Empresas e Falência, de 
Execução Fiscal e de Crimes contra a Ordem Tributária e de Registro Público;

II - Cíveis, de Família e de Sucessões;
III - de Infância e Adolescência;( inciso incluído pela Lei 14.681/10)
IV - Criminais, de Delitos de Tráfico de Substâncias Entorpecentes, 

de Execuções Criminais, de Corregedoria de Presídios e habeas corpus, do Juízo 
Militar, de Penas Alternativas, do Júri e de Trânsito;

V - Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Juizado Especial de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher." (NR).

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA GERAL E DA SUBDIRETORIA DO FÓRUM

Art. 104. Vinculado à Diretoria do Fórum haverá a Secretaria 
Geral, bem como a Subdiretoria do Foro com as atribuições conferidas na Lei da 
Organização Administrativa do Poder Judiciário ou em ato do Diretor do Foro.

•	 Vide Lei nº 12.483/95 - Organização Administrativa do Poder Judiciário 

Estadual.

Art. 105. Vinculados à Secretaria Geral e à Subdiretoria haverá 
departamentos divisões e serviços para descentralização e racionalização das 
tarefas administrativas. 

Parágrafo Único. Os diversos Juízos de Primeiro Grau serão inte-
grados pelas Secretarias de Varas. Vinculados aos Juízos haverá o Departamento 
de Serviços Judiciais que englobará os serviços de Portaria dos feitos judiciais, de 
Distribuição judicial, de contadoria, de partilhas e leilões e de Depósito Público 
de Bens Apreendidos. 

144 Redação anterior: “§ 2º O Diretor do Fórum será auxiliado por 4 (quatro) Juízes de 
Direito de Entrância Especial, por ele indicado, com aprovação do Tribunal Pleno, escolhidos 
de forma a representar os seguintes grupos de varas: (Parágrafo incluído pela Lei 14.258/08, 
de 04.12.08, pub em 09.12.08)”
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CAPÍTULO III
DOS JUÍZES DE DIREITO

SEÇÃO I
DA QUANTIDADE E ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS

Art. 106. Na Comarca de Fortaleza haverá 127 (cento e vinte sete ) 
Juízes de Direito com jurisdição na área territorial do dito município, atribuições 
e competência definidas neste Código, titulares das seguintes varas ordinalmente 
dispostas:145 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

•	 Vide Lei nº 14.407, de 2010.

•	 Vide Resolução nº 02, de 2013.

I - Trinta (30) Varas Cíveis (1ª a 30ª);146 
II - 2 (duas) Varas de Recuperação de Empresas e Falências (1ª e 2ª); 

(Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08) 147 
III - Dezoito (18) Varas de Família (1ª a 18ª);148

IV - Cinco (05) Varas de Sucessões (1ª a 5ª); 
V - 9 (nove) Varas da Fazenda Pública (1ª a 9ª); (Redação dada pela 

Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)
VI - 6 (seis) Varas de Execuções Fiscais e de Crimes contra a Ordem 

Tributária (1ª a 6ª); (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 
09.12.08)

145 O número de Varas na Capital é bem maior do que o que consta neste artigo, tendo em 
vista as inúmeras varas criadas pela Lei 14.407, de 2009, instaladas ou não instaladas, até o 
fechamento desta edição.

 O art. 5º, da Resolução 02, de 2013, traz o cronograma de instalação das varas criadas pela 
Lei 14.107, de 2010, in verbis: “Art.  5º  .  Estabelecer  o    cronograma  de  instalação  das  
varas  criadas  pela  Lei  Estadual  nº  14.407,  de  15.07.2009,  nos  seguintes termos:

 I . 31ª a 39ª Varas Cíveis .  até Julho de 2014;
 II . 19ª a 23ª Varas Criminais. até Dezembro de 2014;
 III . 19ª a 23ª Varas de Família . até Julho de 2015;
 IV -  7ª a 12ª Varas de Execuções Fiscais e Crimes contra a Ordem Tributária . até Dezembro 

de 2015.
 V- 21ª e 26ª Unidades do Juizados Especial Cível e Criminal até julho de 2016.”

146 O art. 3º. da Lei 14.258/08, dá competência a 9ª Vara Cível para solução de conflitos 
fundiários. “Art. 3º Compete à 9ª Vara Cível de Fortaleza processar e julgar, privativamente, os 
litígios que envolvam conflitos agrários, sem prejuízo de suas atuais competências.”.

147 O art. 1º da Lei 12.929/99 criou as Varas de Falência e Concordata com a transformação das 
31ª, 32ª Varas Cíveis e 19ª Vara Criminal, todas da Comarca de Fortaleza.

148 O art. 10 da Lei nº 12.776/97, transformou 3ª. e 4ª. Vara do Trânsito da Comarca de Fortaleza 
em 17ª. e 18ª. Varas de Família da mesma Comarca.
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VII - Duas (02) Varas de Registro Público (1ª e 2ª); 
VIII - Cinco (05) Varas da infância e da Juventude (1ª a 5ª);149

IX - Dezoito (18) Varas Criminais (1ª a 18ª);
X - Uma (01) Vara de Execuções Criminais, Corregedoria de Presídios 

e Habeas-Corpus;
XI - Uma (01) Vara de Execução de Penas Alternativas;150

XII - seis (06) Varas do Júri (1ª a 6ª);151

XIII - 1 (uma) Vara de Trânsito; (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 
04.12.08, pub em 09.12.08)

XIV - Uma (01) Vara da Justiça Militar;152

XV - Duas (02) Varas de Delitos sobre Tráfico e Uso de Substâncias 
Entorpecentes (1ª e 2ª);

XVI - Vinte (20) Unidades do Juizado Especial Cível e Criminal153 (1ª 
a 20ª).

XVII - 1 (um) Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher. (inciso incluído pela Lei nº 13.925/07)

Parágrafo Único. Haverá, ainda na Comarca de Fortaleza, nove 
Juízes de Direito Auxiliares154, que funcionarão, por designação do Diretor do 
Fórum Clóvis Beviláqua, prioritariamente nas varas cujos titulares se encontrem 
afastados a serviço da Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral 

149 O art. 1º, da Lei nº 12.779/97 criou a 5ª. Vara da Infância e da Juventude.

150 Importante destacar que a competência para processar e julgar habeas corpus não é mais da 
vara de execuções criminais, mas sim a vara de penas alternativas. Este artigo não sofreu 
modificação. O legislador não fez a modificação necessária neste inciso, impossibilitando 
assim que fosse feita a retificação, porém nos arts. 120 e 121 desta Lei, que trata das 
competências, estes sim foram devidamente modificados.

151 A Lei 14.258/08 transformou a 6ª. Vara do Júri em 9ª. Vara da Fazenda Pública, e mais 
uma vez o legislador esqueceu-se de proceder à modificação neste inciso. Logo hoje existem 
somente cinco varas do Júri na capital. (1ª. a 5ª.).

152 Esse inciso não foi diferente, o legislador novamente não o alterou, já que a Lei 14.258/08 
modificou sua denominação que passou a ser Vara do Juízo Militar, senão vejamos: “Art. 4º 
A Vara da Auditoria Militar passa a denominar-se de Vara do Juízo Militar, mantidos o titular e 
a competência definida no Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, Lei 
Estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994, com a redação que lhe é dada nesta Lei.” 

153 Número de unidades dos JECC dado pela Lei Estadual nº 12.553/96. Hoje existem 26 
unidades dos Juizados Especiais.

154 Com criação de oito cargos de Juiz de Direito Auxiliar pela Lei 14.407/09,  hoje na Comarca 
de Fortaleza tem 27 cargos de juiz auxiliar.
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de Justiça e da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Art. 1º. da 
Lei nº 12.698, de 28 de maio de 1997). (Redação do Parágrafo Único dado pelo 
art. 7o da Lei nº 12.779/97)

•	 Ver art. 89 desta Lei.

SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA

Art. 107. Na comarca de Fortaleza as atribuições dos Juízes de 
Direito são exercidas mediante distribuição, respeitada a separação entre as ju-
risdições cível, criminal e especial. 

SUBSEÇÃO I
DA JURISDIÇÃO CÍVEL

Art. 108. Aos Juízes de Direito das Varas Cíveis155 compete exercer 
as atribuições definidas neste Código, não privativas de outro Juízo, servindo por 
distribuição. 

Art. 109. Aos Juízes de Direito das Varas da Fazenda Pública 
compete, por distribuição:156

I - processar e julgar com jurisdição em todo o território do Estado;
a) as causas em que o Estado do Ceará, o Município de Fortaleza, 

e os seus respectivos órgãos autárquicos, forem interessados, como autores, 
réus, assistentes ou oponentes, excetuadas falências e, concordatas, acidentes de 
trabalho e execuções fiscais, bem como as definidas nas letras "e" e "f", do inciso 
I, do art. 102157, da Constituição Federal;

155 A Lei Estadual 14.258/08, em seu art. 3º, atribuiu competência a 9ª Vara Cível da Comarca 
de Fortaleza para processar e julgar os litígios que envolvam conflitos agrários, sem prejuízo 
de suas atuais competências. “Art. 3º Compete à 9ª Vara Cível de Fortaleza processar e 
julgar, privativamente, os litígios que envolvam conflitos agrários, sem prejuízo de suas atuais 
competências.” 

156 Vide Resolução nº 02, de 2013, que determinou a instalação de 06(seis) varas da fazenda 
pública, e em seu art. 3º, alterou as competências das 1ª, 2ª, 6ª e 11ª Varas da Fazenda 
Pública da Comarca de Fortaleza que passarão, com exclusividade, mediante distribuição, a 
processar e julgar os feitos relativos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da 
Lei Federal nº 12.153/2009.”

157 Artigo de referência: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 



LU
C

IA
N

O
 B

E
Z
E

R
R

A
 F

U
R

TA
D

O

98  

b) os mandados de segurança contra atos das autoridades estaduais, 
municipais, autárquicas ou pessoas naturais ou jurídicas que exerçam funções 
delegadas do Poder Público, no que se entender com essas funções, ressalvada 
a competência originária do Tribunal de Justiça e de seus órgãos em relação à 
categoria da autoridade apontada como coatora, bem como a competência dos 
Juízes de Direito das Comarcas do Interior onde a autoridade impetrada tiver 
sua sede. 

c) as medidas cautelares nos feitos de sua competência;
II - dar cumprimento às precatórias em que haja interesse de 

qualquer Estado ou Município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista ou fundações por eles criadas, salvo se elas tiverem de ser 
cumpridas em comarcas do interior do Estado;

§ 1°. Os atos e diligências dos Juízes das Varas da Fazenda Pública 
poderão ser praticados em qualquer comarca do interior do Estado pelos Juízes 
locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma 
regular;

§ 2º - Nos casos definidos nas letras a e c deste artigo, caso se cuide 
de ação fundada em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação 
da coisa. 

§ 3º. REVOGADO (Lei 13.891, de 25.05.2007)158

Art. 110. Os Juízes de Direito das Varas de Execuções Fiscais e de 
Crimes contra a Ordem Tributária compete, por distribuição:

I - processar e julgar:
a) as execuções fiscais ajuizadas pelo Estado do Ceará, pelo Município 

de Fortaleza, e por suas respectivas entidades autárquicas, contra devedores re-
sidentes e domiciliados na Capital, sem prejuízo do disposto no Parágrafo Único 

guarda da Constituição, cabendo-lhe:  I - processar e julgar, originariamente:  e) o litígio entre 
Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o 
Território;   f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”.

158 Texto revogado: “§ 3º - Compete privativamente aos Juízes de Direito das Terceira, Quinta 
e Sétima Varas da Fazenda Pública processar e julgar as causas concernentes ao recolhimento 
por antecipação do ICMS (substituição tributária), as de busca e apreensão de mercadorias, 
e os mandatos de segurança pertinentes e, ainda, as relacionadas com cargos e salários dos 
servidores públicos estaduais, inclusive as que tenham por objeto a Vantagem Pessoal de 
que trata a Lei Estadual Nº 11.171, de 10 de abril de 1986, observado, quando for o caso, o 
disposto na letra "b" do Inciso I deste Artigo”.
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do art. 578159 do Código de Processo Civil;
b) as ações decorrentes das execuções fiscais, como mandados de 

segurança, repetição do indébito, anulatória do ato declarativo da dívida, ação 
cautelar fiscal (Lei n° 8.397/92) e outras;

c) os acusados da prática de delitos contra a ordem tributária. (Alínea 
incluída pela Lei nº 12.519/95)

II - cumprir as precatórias extraídas de execuções fiscais ou ações 
delas decorrentes. 

Parágrafo Único. Nos processos de Execução Fiscal observar-se-á 
o disposto no parágrafo primeiro do artigo anterior. 

Art. 111. Aos Juízes de Direito das Varas de Registros Públicos 
compete, por distribuição:

I - Processar e julgar:
a) as causas que se refiram com exclusividade à alteração ou des-

constituição dos registros públicos;
b) as impugnações a loteamento de imóveis, realizado na conformi-

dade do Decreto Lei n° 58, de 10 de dezembro de 1937;
c) as causas relativas a bem de família;
II - responder a consultas e decidir dúvidas levantadas pelos notários 

e oficiais do registro público, salvo o caso de execução de sentença proferida por 
outro juiz;

III - prover quanto à autenticação, inclusive por meios mecânicos, 
dos livros dos notários e oficiais do Registro Público, que ficarão sob sua imediata 
inspeção;

IV - processar protestos, notificações, interpelações, vistorias e 
outras medidas que sirvam como documentos para a juntada em processos de 
sua competência;

V - Dirimir as dúvidas suscitadas entre a sociedade anônima e 
o acionista ou qualquer interessado, a respeito das averbações, anotações, 

159 Artigo de referência: “Art. 578. A execução fiscal (art. 585, VII) será proposta no foro do 
domicílio do réu; se não o tiver, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.” (Com a 
Lei Federal 11.382/06, o inciso do art. 585, foi renumerado para inciso VII)  - Parágrafo Único. 
Na execução fiscal, a Fazenda Pública poderá escolher o foro de qualquer um dos devedores, 
quando houver mais de um, ou o foro de qualquer dos domicílios do réu; a ação poderá ainda ser 
proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem à dívida, 
embora nele não mais resida o réu, ou, ainda, no foro da situação dos bens, quando a dívida deles 
se originar”. (art. 578, do CPC).
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lançamentos ou transferências de ações nos livros próprios das referidas socie-
dades anônimas, com exceção das questões atinentes a substância do direito;

VI - cumprir as precatórias pertinentes à matéria de sua competência. 
Art. 112. Aos Juízes das Varas de Família160 compete, por distribuição:
•	 Ver Resolução no. 02, de 22 de novembro de 2013.161

I - Processar e Julgar:
a) as ações de nulidade e anulação de casamento, de separação 

judicial e de divórcio162 e as relativas ao estado e à capacidade da pessoa;
b) as ações de investigação de paternidade, cumuladas ou não com 

as de petição de herança;
c) as ações de alimentos e as de posse e guarda de filhos menores, 

ressalvada a competência específica das Varas da Infância e da Juventude;
d) as ações sobre suspensão e perda do pátrio poder e as de emanci-

pação, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude;
e) as ações concernentes ao regime de bens do casamento, ao dote, 

às doações antenupciais e aos bens parafernais;
f) as ações relativas à interdição e atos decorrentes, como nomeação 

de curadores e administradores provisórios, levantamento de interdição, supri-
mento de consentimento, tomada de contas, especialização de hipoteca legal, 
remoção e destituição de curadores. 

II - Suprir o consentimento do cônjuge e dos pais ou tutores, para o 
casamento dos filhos ou tutelados, sob sua jurisdição;

III - Julgar as habilitações de casamento civil e presidir a sua 
celebração; 

IV - (Revogado pelo inciso II, do parágrafo único, do art. 52, da Lei 
Estadual n° 12.553, de 27 de dezembro de 1995)163. 

160 A Lei Estadual nº. 14.258/08 modificou o parágrafo único do art. 81, desta Lei de Organização 
Judiciária, que possibilitou ao Tribunal modificar as competências de seus órgãos jurisdicionais 
por meio de Resolução, antes possível somente por meio de Lei Estadual.

161 A Resolução nº. 02, de 22 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça. Segue art. 1º, do 
citado ato normativo: “Art. 1º. Modificar a  competência da 16ª Vara de Família da Comarca 
de Fortaleza, atribuindo-lhe a mesma das demais  unidades judiciárias da especialidade.”

162 A Lei 11.441, de 2007, possibilitou que a separação consensual e o divórcio consensual 
pudessem ter seu tramite em cartório, conforme artigo art. 1124-A, do CPC, incluído pela Lei 
Federal nº. 11.441/07.

163 As Varas de Família foram divididas em Varas de Família (incisos I a IV) e Varas de Sucessões 
(incisos V a IX), pela Lei Estadual nº 12.553/95. Segue texto integral do artigo 51 da citada 
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V - Processar e julgar inventários e partilhas164 ou arrolamentos;
VI - As ações concernentes à sucessão causa mortis, salvo as de 

petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade;
VII - As ações de nulidade e anulação de testamento e as pertinentes 

a sua execução;
VIII - As ações que envolvam bens vagos ou de ausentes e a herança 

jacente, salvo as ações diretas contra a Fazenda Pública;
IX - Determinar a abertura de testamento e codicilos e decidir sobre a 

aprovação dos testamentos particulares, ordenando ou não o registro, inscrição 
e cumprimento deles e dos testamentos públicos;

Art. 113. Aos Juízes de Direito das Varas de Falências e Concordatas165 
compete processar e julgar: (Redação dada pela Lei nº 12.929/99)

•	 Vide Lei Federal nº 11.101/05 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial 
e a falência do empresário e da sociedade empresária.

I - as falências e concordatas;
II - os feitos que, por força de Lei, devam ter curso no juízo da falência 

ou da concordata, inclusive os crimes de natureza falimentar; 166

III - as causas, inclusive os processos crime, nos quais as instituições 
financeiras, em regime de liquidação extrajudicial, figurem como parte, vitima 
ou terceiro interessado;

IV - as execuções por quantia certa contra devedor insolvente, 
inclusive o pedido de declaração de insolvência;

V - as cartas precatórias oriundas de Juízes competentes para 
processar os feitos que devam ter curso no juízo da falência ou da concordata, 
nos termos definidos em Lei;

Lei.  “Art. 51 - As Varas de Família e Sucessões da Comarca da Capital são divididas em Varas 
de Família e em Varas de Sucessões, respectivamente. As primeiras conhecerão da matéria 
relacionada com o Direito de Família; as segundas, com o Direito sucessório.  

164 Com o advento da Lei Federal nº 11.441/07, poderá fazer-se o inventário e a partilha por 
escritura pública, a qual constituirá título hábil para o registro imobiliário, tudo na forma do 
art. 982, do CPC.

165 A Lei 14.258, de 04.12.2008, modificou a nomenclatura dessas varas passando a ser 
Recuperação de Empresas e Falências.

166 Assim dispõe o art. 183 da Lei Federal nº 11.101/05, que trata da Falência e Recuperação 
Judicial; “Art. 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, 
concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecer 
da ação penal pelos crimes previstos nesta Lei.”
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VI - os processos que tratem de crimes falimentares. 
Art. 114. Os Juízes de Direito Auxiliares de Entrância Especial 

funcionarão, por designação do Juiz de Direito Diretor do Fórum da Capital, 
prioritariamente, nas varas cujos titulares se encontrem afastados a serviço da 
Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça ou da Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Ceará, bem como durante as férias indi-
viduais, faltas, licenças, impedimentos e suspeições de magistrados.167 (Redação 
dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

§ 1º Os Juízes Auxiliares, quando em substituição, terão jurisdição 
plena, respeitadas as normas processuais em vigor. (Parágrafo acrescido pela Lei 
14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

§ 2º Quando do interesse da Justiça poderão os Juízes Auxiliares 
coadjuvar os Juízes Titulares, na conformidade do que for estabelecido pelo Juiz 
de Direito Diretor do Fórum da Capital, dentro de suas respectivas competências. 
(Parágrafo acrescido pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

SUBSEÇÃO II
DA JURISDIÇÃO CRIMINAL

Art. 115. Compete aos Juízes de Direito das Varas Criminais exercer 
as atribuições genéricas e plenas na matéria de sua denominação, não privativas 
de outros juízos, servindo por distribuição168. 

Parágrafo Único. Ao Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal169 
compete, única e exclusivamente, processar e julgar os crimes praticados contra a 

167 Texto anterior e a Lei que o revogou: “Art. 114. (Revogado pelo art. 5° da Lei Estadual 
n° 12.519, de 15.12.95). Parágrafo Único. (Revogado pelo art. 5° da Lei Estadual n° 72.519, de 
15.12.95).” 

168 A Lei nº 12.862/98 que criou a Vara de Penas Alternativas deu competência as varas criminais 
para cumprir as cartas precatórias criminais, da forma do dispositivo que segue; “Art. 2º. Na 
Comarca de Fortaleza, a partir da vigência desta Lei, as cartas precatórias de natureza criminal 
serão distribuídas entre as diversas varas da jurisdição criminal, de acordo com a correspondência 
entre a matéria objeto da carta e a competência de cada vara da referida jurisdição.”

169 Segue dispositivo em referencia: “Art. 1º. Estabelecer a competência, única e exclusivamente, 
da 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza para processar e julgar as causas concernentes 
a crimes contra a dignidade sexual praticados contra criança e adolescente, bem como os 
delitos a eles conexos, ressalvada a competência das Varas do Júri, do Trânsito e das Unidades 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Fortaleza.”( art. 1º, da resolução nº. 
09/2011)
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Criança e o Adolescente, ressalvada a competência das Varas do Júri, do Trânsito 
e do Juizado Especial Cível e Criminal. (Parágrafo Único acrescido pelo Art. 7º 
da Lei n. 12.779/97)

•	 Vide Resolução nº 09, de 2011. 

Art. 116. Aos Juízes de Direito das Varas de Delitos sobre Tráfico 
e Uso de Substâncias Entorpecentes compete, por distribuição, o processo e jul-
gamento dos delitos decorrentes do tráfico ilícito e uso indevido de substâncias 
entorpecentes ou que determinem dependência física e/ou psíquica. 

Art. 117. Aos Juízes das Varas do Júri, por distribuição, compete:
I - processar as ações dos crimes dolosos contra a vida, consumados 

ou tentados;
II - prolatar sentença de pronúncia, impronúncia e absolvição 

sumária;
III - lavrar sentença condenatória ou absolutória na forma da lei;
IV - presidir o Tribunal do Júri;
V - promover o alistamento dos jurados e fazer sua revisão, inclusive 

da lista de suplentes;
VI - exercer as demais atribuições previstas nas leis específicas.

•	 Ver art. 2º da Lei nº 12.862/98.

Art. 118. Aos Juízes das Varas de Trânsito compete, por distribuição:
I - processar e julgar os delitos culposos resultantes de acidentes de 

trânsito;
II - determinar a remessa de inquérito, quando for o caso, ao órgão 

competente;
III - adotar todas as providências necessárias e permitidas em lei 

para o bom andamento dos processos distribuídos.
Art. 119. Ao juiz da Vara do Juízo170 Militar compete:
I - funcionar como Auditor nos processos da alçada da Justiça Militar 

Estadual;
II - praticar, em geral, os atos de jurisdição criminal regulados pelo 

Código de Processo Penal Militar, não atribuídos expressamente à jurisdição 
diversa;

170 A Lei 14.258, modificou o nome de Auditoria Militar para Juízo Militar, em seu art. 4º. 
Segue art. 4º referido: “Art. 4º A Vara da Auditoria Militar passa a denominar-se de Vara do 
Juízo Militar, mantidos o titular e a competência definida no Código de Divisão e Organização 
Judiciária do Estado do Ceará, Lei Estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994, com a redação 
que lhe é dada nesta Lei.”
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III - providenciar a remessa dos autos à Vara das Execuções Criminais 
tão logo transite em julgado a sentença, passando-lhe à disposição os condena-
dos presos e fazendo as devidas comunicações.

Art. 120. Ao Juiz da Vara de Execução Criminal e Corregedoria de 
Presídios, observada a competência da Vara de Execução de Penas Alternativas e 
Habeas Corpus, cabe: (Redação dada pela Lei 13.891/07). 171

I - executar as sentenças condenatórias, inclusive as proferidas 
pelos Juízes das comarcas do interior, quando a pena tenha de ser cumprida em 
Penitenciária do Estado;

II - aplicar aos casos julgados a lei posterior que, de qualquer modo, 
favoreça o condenado;

III - declarar extinta a punibilidade;
IV - conhecer e decidir sobre:
a) soma ou unificação de penas;
b) progressão ou regressão nos regimes;
c) detração ou remissão da pena ou reajuste de pena, no caso de sua 

comutação;
d) suspensão condicional da pena;
e) livramento condicional;
f) incidentes da execução;
V - expedir alvará de soltura em favor de réus que tenham cumprido 

a pena;
VI - autorizar a expedição de folha corrida;
VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando 

providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, 
a apuração de responsabilidade, comunicando, outrossim, ao Corregedor Geral 
da Justiça as irregularidades e deficiências da respectiva administração;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que 
estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos disposi-
tivos desta Lei;

IX - REVOGADO (Lei Estadual nº. 13.891/07) 172

171 Texto revogado: “Art. 120. Ao Juiz da Vara de Execução Criminal, Corregedoria de Presídios 
e Habeas Corpus, observada a competência da vara de execução de penas alternativas, cabe: 
(Redação do “caput” dada pela Lei nº 12.862/98, em seu art. 3º)”.

172 Texto revogado: “IX - processar e julgar os pedidos de habeas-corpus, ressalvada, entretanto, 
a competência do Juiz da Vara que esteja prevento em razão de anterior distribuição de inquérito 
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X - REVOGADO (pela Lei nº 12.862/98)173

XI - compor e instalar o Conselho da Comunidade;
XII - Autorizar o ingresso e saída de presos tanto os oriundos da 

Capital quanto do interior do Estado; quanto a estes deverá previamente encami-
nhar ofício ao Juiz do interior dando conta da concessão da autorização;

XIII - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de 
segurança;

XIV - autorizar saídas temporárias;
XV - determinar:
a) REVOGADO174

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa 
de liberdade; (Prejudicado)

•	 Vide art. 51, do Código de Processo Penal.

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de 
direitos; 

d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da 
pena por medida de segurança;

e) a revogação da medida de segurança;
f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; 
g) o cumprimento da pena ou medida de segurança em outra 

comarca; 
h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1° do art. 86175 

da Lei de Execução Penal.
Art. 121. Ao Juiz da Vara de Execução de Penas Alternativas e 

Habeas Corpus cabe:176 (Redação dada pela Lei 13.891, de 25.05.2007, pub em 
19.06.2007)

policial, procedimento criminal de qualquer natureza ou ação criminal”. 

173 Texto revogado: “X - cumprir as precatórias destinadas a diligências em matéria criminal, 
salvo as previstas no art. 96, letra b, deste Código”.

174 Texto revogado: “a - a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua 
execução”.

175 Artigo de referência: “Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de 
uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou 
da União. § 1o A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da 
condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança 
pública ou do próprio condenado”. (Redação dada pela Lei Federal nº 10.792/03)

176 Redação anterior: “Art. 121. Ao Juiz da vara de Execução de Penas Alternativas cabe”.
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I - promover a execução e fiscalização das penas restritivas de direito 
e decidir sobre os respectivos incidentes, inclusive das penas impostas a réus, 
residentes na comarca de Fortaleza, que foram processados e julgados em outras 
unidades judiciárias;

II - cadastrar e credenciar entidades públicas ou com elas conveniar 
sobre programas comunitários, com vista à aplicação da pena restritiva de 
direitos e de prestação de serviços à comunidade;

III - instituir e supervisionar programas comunitários para os fins 
previstos no inciso anterior;

IV - fiscalizar o cumprimento das penas de interdição temporária de 
direitos e de limitação de fim de semana. (Redação do caput e seus incisos dados 
pela Lei nº 12.862/98) 

V - processar e julgar os pedidos de Habeas Corpus, ressalvada, en-
tretanto, a competência do Juiz da Vara que esteja prevento em razão de anterior 
distribuição de inquérito policial, procedimento criminal de qualquer natureza ou 
ação criminal. (Redação do inciso dado pela Lei nº 13.891/2007) 

Art. 122. VETADO. 

SUBSEÇÃO III
DA JURISDIÇAO ESPECIAL

Art. 123. Aos Juízes de Direito das Varas da Infância e da Juventude 
cabe a competência definida no Estatuto da Criança e do Adolescente e legisla-
ção complementar. 

•	 Ver Resolução 05/2014, do Pleno do Tribunal de Justiça que trata da competên-

cia das Vara da Infância e da Juventude.

Parágrafo Único. Ao Juiz de Direito da 5ª Vara da Infância e da 
Juventude compete o atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria 
do ato infracional, a execução das medidas sócio-educativas aplicadas aos ado-
lescentes infratores e a apuração de irregularidades em entidades governamen-
tais e não governamentais, bem como a imposição de penalidade administrativa 
por infração às normas de proteção à Criança e ao Adolescente, nos termos do 
inciso V do Art. 88 e dos arts. 112, 191, 193, 194 e 197 da Lei Federal Nº 8.069, 
de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) (Parágrafo único 
crescido pelo art. 7º da Lei nº 12.779/97).
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•	 Vide nota de rodapé com a Resolução no. 05/10177.

Art. 124. Ao juiz de Direito da 18ª Vara Criminal compete, ainda, 
privativamente, processar e julgar, com jurisdição em todo o território do Estado, 
as ações decorrentes do Direito Ambiental ou Direito Ecológico destinadas a 
garantir, dentre outros bens, a preservação da vida, a diversificação das espécies 
a higidez ambiental e o equilíbrio ecológico, tais como as ações penais, a ação 
civil pública, a ação coletiva para tutela dos interesses ou direitos individuais ho-
mogêneos, as ações de reparação de danos pessoalmente sofrido pelas vítimas de 
acidentes ecológicos, as ações coletivas de responsabilidade civil pelos danos am-
bientais, as ações declaratórias de nulidade de contratos administrativos lesivos 
ao meio ambiente e outras decorrentes do Código Civil, do Código Penal, da Lei 
de Contravenções Penais, do Código de Águas, do Código Florestal, do Código 
de Caça, do Código de Pesca, do Código de Mineração e do Código Brasileiro do 
Ar. (Redação dada pela Lei nº 12.929, de 13/7/99).178

Parágrafo Único.  Sempre que entender necessário à eficiente 
prestação da tutela jurisdicional, o juiz irá ao local do litígio. (Parágrafo Único 
acrescido pela Lei nº 12.646/96) 

177 A Resolução nº. 05, de 2014, do Pleno Tribunal do Tribunal de Justiça modificou as 
competências das Varas da Infância e Juventude de Fortaleza, in verbis: 

 “Art. 3º - DETERMINAR que compete, de modo privativo e exclusivo, à 5ª (Quinta) Vara 
do Juizado da Infância e Juventude  de Fortaleza, em consonância com o art. 123, Parágrafo 
Único da Lei Estadual nº 12.342/94 - Código de Divisão e Organização  Judiciária do Estado 
do Ceará:

 I . proceder ao atendimento  inicial do adolescente a quem se atribua autoria de ato  infracional, 
conforme o art. 88, V, da Lei nº. 8.069/90 , através do Sistema de Integração Operacional, 
com a participação obrigatória, perante o Magistrado, tanto do Ministério Público como da 
Defensoria, além da presença de Equipe Interdisciplinar (art. 171 a 186, §3º, ECA);

 II - a execução das medidas sócio-educativas aplicadas aos adolescentes infratores, segundo o 
art. 112, da Lei nº. 8.069/90  - Estatuto da Criança e do Adolescente . ECA;

 III - a apuração de irregularidades em entidades de atendimento de adolescentes privados de 
liberdade ou em semiliberdade (art. 191 a 193, ECA);

 Parágrafo Único - Haverá, permanentemente, na 5ª Vara do Juizado da Infância e Juventude, 
um Magistrado Auxiliar, a ser  designado pela Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua para, de 
maneira exclusiva, cuidar do atendimento inicial do Adolescente  em conflito com a Lei, de 
conformidade com o art. 3º, I, desta Resolução.”

178 Dispositivo constitucional de referência: “Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, 
o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para 
questões agrárias. - Parágrafo único: Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, 
o juiz far-se-á presente no local do litígio”. (Art. 126, parágrafo único, da CF/88, com redação 
dada Pela EC 45/2004)
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CAPÍTULO IV

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL

Art. 125. Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Comarca de 
Fortaleza constituem unidades jurisdicionais compostas de Juízes de Direito de 
Entrância Especial.179 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 
09.12.08)180

§ 1º Em Fortaleza haverá 20 (vinte)181 Unidades dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais, com competência cível e criminal. (Parágrafo 
acrescido pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

•	 Vide lei 14.407, de 2009.

§ 2º O Tribunal de Justiça, mediante Resolução, poderá criar anexos 
a Unidades dos Juizados Especiais, bem como alterar suas localizações, procu-
rando sediá-las em áreas de elevada densidade habitacional, para maior como-
didade e presteza no atendimento ao jurisdicionado, observado o procedimento 
indicado no art. 81, parágrafo único desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei 
14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

CAPÍTULO V
DOS JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS

Art. 126. REVOGADO. (Pela Lei Estadual n° 12.553, de 27.12.95 e 
Lei Federal 9.099/95). 

179 Texto anterior: “Art. 125. (Revogado pela Lei Estadual n° 15.553, de 27.12.95 e Lei federal 
9.099/95).  Parágrafo Único. Os Juízes em exercício nas Varas do juizado Especial da Comarca 
de Fortaleza ficam automaticamente promovidos a Juízes de Entrância Especial (Dispositivo 
declarado inconstitucional pelo STF)”.

180 A Lei 14.407, de 15.09.2009, reclassificou as Comarcas do Estado do Ceará, não mais 
existindo entrância especial, que abrangia somente a comarca da Capital. Nós temos hoje 
três entrâncias: Final, Intermediária e Inicial. Na entrância final temos hoje as comarcas de 
Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral.

181 Hoje existem 25 unidades dos Juizados Especiais instaladas.
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SUBTÍTULO III
DOS JUÍZES DE DIREITO DO INTERIOR DO ESTADO

SEÇÃO ÚNICA
DA SUA COMPETÊNCIA PRIVATIVA

CAPÍTULO I
DAS COMARCAS COM VARA ÚNICA

Art. 127. Nas comarcas com Vara única, os Juízes terão competên-
cia cumulativa dos processos de natureza cível e criminal.

CAPÍTULO II 
DAS COMARCAS COM DUAS VARAS182 

Art. 128. A competência dos Juízes de Direito das Comarcas com 
duas varas é exercida com observância das seguintes privatividades:

I - Ao Juiz da 1ª Vara cabe:
a) os processos e medidas relativas aos Juízes da Infância e da 

Juventude, obedecida a legislação específica;
b) os processos crime da competência do Júri, Imprensa e de 

Economia Popular;
c) as execuções criminais;
d) o cumprimento de precatórias.183

•	 Ver Resolução nº. 03/2009 do Pleno do Tribunal.

e) processar e julgar feitos relativos a conflitos fundiários; (Alínea 
acrescida pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

II - Ao Juiz da 2ª Vara cabe:
a) o processo e julgamento das questões trabalhistas, onde não haja 

Junta de Conciliação e Julgamento;
•	 Vide notas do art. 87, deste código.

182 Vide art. 12 da Lei 12.553, de 1995: “Art. 12. Nas comarcas onde existirem duas varas, não 
havendo Unidade dos Juizados Especiais, a mesma atribuição é conferida à 2ª Vara”. 

183 Vide Resolução no. 03/09, do Tribunal de Justiça do Estado. Dispositivo de referência: 
“Art. 1º - Fica estabelecido que a distribuição das Cartas Precatórias no âmbito das Comarcas 
do interior deste Estado, com mais de uma Vara, será feita de forma equitativa entre todas 
as Varas supra mencionadas. -  Parágrafo único. As Cartas Precatórias pertinentes à matéria 
de competência privativa de cada Vara serão distribuídas por encaminhamento às respectivas 
unidades judiciárias”.
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b) o processo e julgamento das questões relativas a acidentes do 
trabalho;

•	 Vide nota do art. 85, inciso I, número 4, desse código.

c) os processos e julgamento dos crimes da competência do Juiz 
singular e contravenções penais;

d) o conhecimento de habeas corpus, ressalvado o disposto no art. 
120, inciso IX;

e) o conhecimento de processos relativos a registros públicos. 

CAPÍTULO III
DAS COMARCAS COM TRÊS VARAS

•	 Vide Resoluções do Pleno do Trinbunal nºs. 07 e 12, de 2010 Resolução 18, de 

2009, Resolução 05, de 2011, e Resolução nº 01, de 2013, referente as Comarcas de 

Sobral, Juazeiro, Maracanaú, Caucaia e Crato.

•	 Vide Resolução nº04, de 2011, do Pleno do Tribunal de Justiça e Resolução nº 

02, de 2011, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

Art. 129. A competência dos Juízes de Direito das comarcas com 
três varas é exercida com observância das seguintes privatividades:

I - Ao Juiz da 1ª Vara cabe:
a) os processos crime da competência do Júri, Imprensa e de 

Economia Popular;
b) o cumprimento de precatórias;

•	 Ver nota ao art. 128, I, alínea “d” desta Lei.

c) as execuções criminais. 
d) processar e julgar feitos relativos a conflitos fundiários; (Alínea 

acrescida pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08).
II - Ao Juiz da 2ª Vara cabe:
a) o processo e julgamento das questões relativas a acidentes do 

trabalho; 
b) o processo e julgamento das questões trabalhistas, onde não haja 

Junta de Conciliação e Julgamento; 
c) o conhecimento de processos relativos a registros públicos. 
III - Ao Juiz da 3ª Vara cabe:
a) o conhecimento dos habeas corpus, ressalvado o disposto no art. 

120, inciso IX;
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b) o processo e julgamento de infrações relativas a contravenções 
penais;

c) os processos e medidas relativas ao Juízo da Infância e da 
Juventude, obedecida a legislação específica;

Parágrafo Único. Aos Juízos da 2ª e 3ª Varas competirá, por dis-
tribuição, os processos e julgamento dos crimes da competência do juiz singular.

CAPÍTULO IV
DA COMARCA COM QUATRO VARAS

Art. 130. A competência dos Juízes de Direito das comarcas com 
quatro varas é exercida com observância das seguintes privatividades:

I - Ao Juiz da 1ª Vara cabe:
a) processar e julgar feitos relativos a conflitos fundiários; 184(Alínea 

acrescida pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)
a) os processos-crime da competência do Júri, de Imprensa e de 

Economia Popular;
b) as execuções criminais.
II - Ao Juiz da 2ª Vara cabe:
a) o processo e julgamento das questões trabalhistas onde não haja 

Junta de Conciliação e Julgamento;
b) o processo e julgamento de questões relativas a acidentes do 

trabalho;
c) o conhecimento de processos relativos a registros públicos.
III - Ao Juiz da 3ª Vara cabe:
a) o conhecimento dos habeas corpus, ressalvado o disposto no art. 

120 inciso IX;
b) o processo e julgamento de infrações relativas a contravenções 

penais. 
IV - Ao Juiz da 4ª Vara cabe:
a) os processos e medidas relativas ao Juizado da Infância e da 

Juventude, observada a legislação específica;

184 A Lei 14.258/08 deu nova redação a essa alínea, revogando assim a competência para o 
julgamento dos processos crime da competência do Júri, Imprensa e de Economia Popular. 
Penso que houve um erro material na descrição da alínea, onde deveria ter sido incluída uma 
nova alínea ao inciso I, como foi feito nos arts. 128, 129, 131, deste Código de Organização. 
Concluímos assim que cabe a 1ª. Vara o julgamento dos processos crime da competência do 
Júri, Imprensa e de Economia Popular.



LU
C

IA
N

O
 B

E
Z
E

R
R

A
 F

U
R

TA
D

O

112  

b) o cumprimento de precatórias.
•	 Ver nota ao art. 128, I, alínea “d” desta Lei.

Parágrafo Único. Aos Juízos da 2ª, 3ª e 4ª Varas competirá, por 
distribuição, os processos e julgamento dos crimes da competência do Juiz 
Singular.

CAPÍTULO V
DA COMARCA COM CINCO VARAS

•	 Ver Resolução no. 18/09.

Art. 131. A competência dos Juízes de Direito das Comarcas com 
cinco varas é exercida com observância das seguintes privatividades:

I - Ao Juiz da 1ª Vara cabe:
a) os processos crime da competência do Júri, de Imprensa e de 

Economia Popular;
b) processar e julgar as execuções fiscais propostas pelos respectivos 

municípios, e as ações delas decorrentes. (Alínea incluída pelo art. 7º da Lei nº 
12.779/97)

c) processar e julgar feitos relativos a conflitos fundiários; (Alínea 
acrescida pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

II - Ao Juiz da 2ª Vara cabe:
a) o processo e julgamento de questões relativas a acidentes do 

trabalho;
b) o processo e julgamento das questões trabalhistas, desde que a 

comarca não seja sede de Junta de Conciliação e Julgamento.

III - Ao Juiz da 3ª Vara cabe:
a) os processos e medidas relativas ao Juizado da Infância e da 

Juventude, obedecida a legislação específica;
b) o cumprimento de precatórias.
•	 Ver nota ao art. 128, I, alínea “d” desta Lei.

IV - Ao Juiz da 4ª Vara cabe:
a) as execuções criminais;
b) o conhecimento dos habeas corpus, observado o disposto no inciso 

IX, do art. 120, deste Código. 
V - Ao Juiz da 5ª Vara cabe:
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a) o conhecimento de processos relativos a registros públicos;
b) o processo e julgamento de infrações relativas a contravenções 

penais185.
Parágrafo Único. Aos Juízes da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas competirá, 

por distribuição, os processos e julgamentos dos crimes da competência do Juiz 
Singular. 

Art. 132. Nas comarcas com mais de um juiz, a aplicação de pena 
disciplinar caberá ao Juiz Diretor do Foro, sem prejuízo da atividade disciplinar 
de cada Juiz. 

 
CAPÍTULO VI

DOS JUÍZES DE DIREITO AUXILIARES DO INTERIOR

Art. 132-A. Nas comarcas do interior do Estado haverá 12186 (doze) 
Juízes de Direito Auxiliares, todos de 3ª Entrância187, lotados em comarcas sede 
de Zona Judiciária. (Artigo acrescido pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 
09.12.08)

•	 Ver art. 89 desta Lei.

§ 1º Compete aos Juízes de Direito Auxiliares substituir, por designa-
ção do Presidente do Tribunal, os Juízes titulares de varas ou comarcas durante 
as férias individuais, faltas, licenças, impedimentos e suspeições, dentro da res-
pectiva Zona. (Parágrafo acrescido pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 
09.12.08)

§ 2º O Juiz de Direito Auxiliar, quando não estiver respondendo pela 
titularidade de qualquer comarca ou vara, funcionará nos processos atinentes 
a comarcas vinculadas da respectiva zona, independentemente de qualquer 

185 Com o advento da Lei nº 9.099/95(JECC), todas as contravenções penais passaram a ser da 
competência dos Juizados Especiais.

186 A Lei 14.407/09 criou dois cargos de juiz auxiliar em cada uma das Zonas Judiciária, ou 
seja, hoje existem: nas comarcas do interior de entrância final: 03(três) cargos na Comarca 
de Caucaia; 4 ( quatro) cargos na Comarca de Juazeiro do Norte; 04 (quatro) cargos na 
Comarca de Maracanaú; 04(quatro) cargos na Comarca de Sobral. Nas comarcas de entrância 
intermediária: 03 (três) cargos na Comarca de Iguatu; 03 (Três) cargos na Comarca de 
Crateús; 03 (três) cargos na Comarca de Russas; 03(três) cargos na Comarca de Quixadá; 03 
(três) cargos na Comarca de Tianguá.

187 A Lei 14.407/09 aumentou o número de Juízes auxiliares no interior do Estado, existindo hoje 
juízes auxiliares no interior tanto em comarcas de entrância final e intermediária, conforme 
nova classificação de entrância trazida pela citada lei.
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designação. No caso de a Zona Judiciária possuir mais de 3 (três) comarcas 
vinculadas, o Presidente do Tribunal de Justiça estabelecerá quais as comarcas 
a ser atendidas pelos Juízes de Direito Auxiliar. (Parágrafo acrescido pela Lei 
14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

§ 3º Os Juízes Auxiliares, quando em substituição, terão jurisdição 
plena, respeitadas as normas processuais em vigor. (Parágrafo acrescido pela Lei 
14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

§ 4º O Juiz de Direito Auxiliar tem residência na sede da respectiva 
Zona. (Parágrafo acrescido pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

§ 5º Quando do interesse da Justiça, poderão os Juízes Auxiliares 
coadjuvar os Juízes Titulares, consoante o que for estabelecido pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça. (Parágrafo acrescido pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, 
pub em 09.12.08)

§ 6º Em caso de faltas ou licenças de até 5 (cinco) dias, a substi-
tuição nas comarcas de vara única far-se-á, independentemente de designação, 
pelo Juiz de Direito Auxiliar da Zona Judiciária. (Parágrafo acrescido pela Lei 
14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

Art. 132–B. A competência das Comarcas com mais de 2 (duas) 
varas será determinada por Resolução do Tribunal de Justiça, observada a espe-
cialização de competências.188 (Artigo acrescido pela Lei 14.407, de 15.07.09, 
pub. em 16.07.09)

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA DOS MAGISTRADOS

SUBTÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 133. Observadas as formalidades e exigências previstas na 
Constituição Federal, na Constituição do Estado e neste Código, as autoridades 
judiciárias serão nomeadas pelo Chefe do Poder Judiciário, exceto os integrantes 
do quinto do Tribunal de Justiça que o serão pelo Chefe do Poder Executivo. 

Art. 134. São magistrados os Desembargadores, os Juízes de Direito 
e os Juízes Substitutos. 

188 Hoje as Comarcas de Sobral, Juazeiro, Maracanaú, Caucaia e Crato tem suas varas 
especializadas, conforme as Resoluções nos. 07 e 12, de 2010, Res. 18, de 2009,  Res. 05, de 
2011 e Res. 01, de 2013.
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Parágrafo Único. Os Desembargadores ocupam o mais elevado 
grau na escala hierárquica da magistratura estadual.

Art. 135. A carreira dos Juízes de Primeiro Grau está assim 
organizada:

a) Juízes Substitutos;
b) Juízes de Direito de 1ª Entrância;189

c) Juízes de Direito de 2ª Entrância;
d) Juízes de Direito de 3ª Entrância;
e) Juízes de Direito de Entrância Especial.
•	 Vide quadro de comarcas por entrância no final desse código.

•	 Vide Lei 14.407, de 2009.

Art. 136. Os cargos da magistratura são providos por:
a) nomeação;
•	 Vide arts. 147 a 157 deste código.

b) promoção;
•	 Vide arts. 169 a 181 deste código.

•	 Vide art. 80 da LOMAN

c) remoção;
•	 Vide arts. 188 a 200 deste código.

•	 Vide art. 81 a 83 da LOMAN

d) permuta;
•	 Vide art. 201 deste código.

e) acesso;
•	 Vide arts. 182 a 187, desse código.

•	 Vide art. 87 e 88 da LOMAN

f) reintegração;
•	 Vide art. 203 deste código.

g) readmissão;
•	 Vide arts. 204 a 205 deste código.

h) aproveitamento;
•	 Vide arts. 208 a 210 deste código.

i) reversão.
•	 Vide arts. 206 a 207 deste código.

189 A estrutura da carreira da magistratura do Estado do Ceará foi modificada pela Lei 14.407/09, 
passando a existir somente três entrâncias: Inicial, Intermediária e Final. Permanecendo o 
inicio de carreira da magistratura como Juiz Substituto.
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Art. 137. Somente haverá posse nos casos de provimento do cargo 
por nomeação e acesso. 

Art. 138. A vacância na magistratura decorrerá de:
a) promoção;

•	 Vide art. 169 deste código.

b) remoção;

•	 Vide art. 188 deste código.

c) acesso;

•	 Vide art. 182 deste código.

d) disponibilidade;

•	 Vide art. 274 deste código.

e) aposentadoria;

•	 Vide art. 281 a 287, deste código.

f) exoneração;

•	 Vide art. 288 e 289, deste código.

g) demissão;

•	 Vide art. 290 e 291, deste código.

h) falecimento. 

SUBTÍTULO II
DO PROVIMENTO DOS CARGOS

CAPÍTULO I
DO INGRESSO NA MAGISTRATURA

SEÇÃO I
DOS REQUISITOS BÁSICOS

Art. 139. O ingresso na magistratura de carreira dar-se-á em cargo 
de Juiz Substituto, mediante nomeação, após concurso público de provas e de 
títulos, organizado e realizado pelo Tribunal de Justiça, conforme regulamento 
por este baixado, com a participação de representante da Ordem dos Advogados 
do Brasil, indicado pelo Conselho Seccional.

•	 Vide arts. 78 e segts. da LOMAN.

•	 Vide art. 93, I, da CF.

Art. 140. Na realização do concurso, a que alude o artigo anterior, 
poderá o Tribunal de Justiça valer-se da colaboração de instituições de notória 
experiência nessa atividade, assegurada, em todas as fases do certame, a 
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participação do representante do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados 
do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 12.698/97).

Art. 141. Dos candidatos são exigidos os seguintes requisitos:
I - ser brasileiro nato;
II - achar-se no gozo e exercício de seus direitos políticos;
III - estar quite com as obrigações militares;
IV - ser bacharel ou doutor em Direito, por Faculdade oficial ou 

reconhecida;
V - contar, pelo menos, com dois anos de prática forense190 na 

advocacia, na Defensoria Pública, no Ministério Público, no exercício de cargos 
de serventuário ou de servidor de Justiça e de Delegado da Polícia Federal ou 
Estadual;

•	 Vide Resolução 11, de 31 de janeiro de 2006, do CNJ191.

VI - contar, pelo menos, vinte e um (21) anos de idade e não ser 
maior de sessenta e cinco (65) anos;

VII - não registrar antecedentes criminais, comprovando-os através 
de certidões negativas expedidas pelo Serviço de Distribuição da Justiça Estadual, 
bem como da Justiça Federal de Primeiro Grau;

VIII - estar em condições de sanidade física e mental;
IX - título de habilitação em curso oficial de preparação para a 

magistratura.192 

190 O artigo 93, inciso I, da Constituição Federal exige como requisito para ingresso na 
magistratura que o candidato seja bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade 
jurídica, in verbis: “I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante 
concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 
todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e 
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;” (art. 93, I, da CF, com redação dada 
pela EC 45/04)

191 Dispositivo de referência: “Art. 1° Para os efeitos do artigo 93, I, da Constituição Federal, 
somente será computada a atividade jurídica posterior à obtenção do grau de bacharel em 
Direito.  - Art. 2° Considera-se atividade jurídica aquela exercida com exclusividade por bacharel 
em Direito, bem como o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, 
que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico, vedada a contagem do estágio 
acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à colação de grau”. (art. 1o e 2º., da Resolução 
11, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ).

192 Dispositivo de referência: “IV - previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento 
e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a 
participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento 
de magistrados”. (art. 93, IV, da CF, com redação dada pela EC 45/04).
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X - probidade e boa conduta demonstrado através de atestado 
fornecido por três autoridades judiciárias ou membros do Ministério Público, 
Procuradores do Estado ou do Município de Fortaleza, segundo o qual conhece 
o candidato e nada tendo a dizer em desabono de sua vida particular, familiar e 
social. 

§ 1°. Os candidatos serão submetidos à investigação relativa aos 
aspectos moral e social. 

§ 2°. O requisito contido no item IX somente será exigido depois de 
graduada a primeira turma mantida pelo curso em alusão;

SEÇÃO II
DA INSCRIÇÃO

Art. 142. O concurso de Juiz Substituto será anunciado pelo Tribunal 
de Justiça mediante publicação de edital no Diário da Justiça. Simultaneamente, 
o Tribunal fará publicar o regulamento específico, no qual serão observados os 
princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição do Estado e 
neste Código. 

Art. 143. O pedido de inscrição ao concurso, formalizado por 
escrito e datilografado, devidamente acompanhado dos documentos comproba-
tórios dos requisitos mencionados no art. 141, será dirigido ao Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

Parágrafo Único.  A solicitação poderá ser feita por procurador 
com poderes especiais. 

Art. 144. O pedido e os documentos que o instruírem serão autuados, 
formando-se um processo cujo número será o de ordem da apresentação. 

§ 1°. Para fins de inscrição, não será permitido, sob qualquer pretexto, 
a juntada de documento posterior ao último dia do prazo previsto no edital de 
abertura. 

§ 2°. O Conselho da Magistratura procederá a investigação dos 
aspectos sociais e morais do candidato, juntando aos autos respectivos os docu-
mentos que coligir, fazendo prévia apreciação dos pedidos. 

§ 3°. Em seguida, o Presidente do Conselho submeterá as inscrições à 
apreciação do Tribunal Pleno que motivadamente as deferirá ou não. 

§ 4º - Finda a apreciação dos pedidos de inscrição, o Presidente do 
Tribunal de Justiça publicará relação nominal com os nomes dos candidatos que 
obtiverem deferimento e dos que não o obtiveram. 
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SEÇÃO III
DO CONCURSO

•	 Vide Resolução nº. 75, de 2009, sobre concurso público para toda a Magistratura 
Nacional.

Art. 145. O concurso constará de quatro (04) provas escritas e uma 
(01) oral, sendo que aquelas estão distribuídas em duas fases distintas e subse-
quentes, quais sejam uma objetiva e outra subjetiva. 

§ 1°. O Presidente baixará edital de realização do concurso, designan-
do dia, hora e local para a realização da prova objetiva, de caráter eliminatório. 

§ 2°. A prova objetiva constará de cem (100) questões, versando 
sobre:

a) Direito Constitucional;
b) Direito Administrativo e Direito Tributário;
c) Direito Civil;
d) Direito Processual Civil;
e) Direito Penal;
f) Direito Processual Penal;
g) Direito Comercial;
h) Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho;
i) Direito Eleitoral; e,
j) especificamente, sobre Organização Judiciária e Registros Públicos. 
§ 3°. Na prova objetiva, para cada disciplina ou grupo de disciplina 

constante das letras do parágrafo anterior, formular-se-á dez (10) questões. 
§ 4°. Publicados os resultados da prova objetiva, os candidatos que 

houverem logrado aprovação serão submetidos a três (03) provas escritas subje-
tivas, cada uma de caráter eliminatório. 

§ 5°. Os candidatos aprovados nas provas subjetivas submeter-se-ão 
a uma prova oral, realizada de acordo como o regulamento do concurso. 

§ 6°. Divulgado o resultado da prova oral, a comissão, em sessão 
pública, procederá a avaliação dos títulos apresentados, e proclamará o resultado 
final, que será publicado no Diário da Justiça. 

§ 7°. Os candidatos aprovados no concurso de provas e títulos serão, 
seguidamente, submetidos a exame de sanidade física e mental, não sendo 
nomeados os que forem considerados inaptos. 
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Art. 146. O prazo de validade do concurso será de dois (02) anos, 
prorrogável uma vez, por igual período. 

Parágrafo Único. Dentro do período de dois (02) anos, ou, se 
houver, no período da prorrogação, ocorrendo novas vagas, serão nomeados os 
remanescentes aprovados, na ordem de classificação do concurso. Esses rema-
nescentes terão prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo. 

CAPÍTULO II
SEÇÃO I

DA NOMEAÇÃO

Art. 147. Os candidatos classificados no concurso de provas e 
títulos serão submetidos a exames de sanidade física e mental, através de 
inspeção médica oficial e, os que forem considerados aptos, serão nomeados 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, para o cargo de Juiz Substituto, por 02 
(dois) anos193.

•	 Vide art. art. 78 da LOMAN 

§ 1°. A nomeação far-se-á pela ordem de classificação, permitido ao 
candidato classificado em primeiro lugar a escolha da comarca dentre aquelas 
que estiverem vagas. 

§ 2°. O Tribunal fará a elaboração da lista das comarcas vagas, em 
ordem alfabética. 

§ 3°. VETADO. 
§ 4°. É admitido o sorteio apenas para os candidatos que obtiverem 

a mesma classificação. 
Art. 148. A nomeação ficará automaticamente sem efeito, se o ma-

gistrado não retirá-lo, não tomar posse e nem entrar em exercício nos prazos 
fixados. 

193 Segue dispositivo constitucional de referencia: “Art. 95. Os juízes gozam das seguintes 
garantias: I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, 
dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver 
vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;” (art. 95, inciso I, da 
CF/88).
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SEÇÃO II
DA POSSE E DO COMPROMISSO

Art. 149. O nomeado tomará posse em sessão ordinária do Tribunal 
Pleno ou em sessão especialmente convocada para esse fim. 

Art. 150. Para o ato de posse, o Juiz Substituto apresentará à au-
toridade competente para lhe dar posse o decreto de sua nomeação, declaração 
pública de seus bens, sua origem e respectivos valores, e declaração quanto ao 
exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. 

Art. 151. O Presidente do Tribunal de Justiça verificará, sob pena 
de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições estabelecidas em lei ou 
regulamento para investidura no cargo. 

Art. 152. A posse deverá ocorrer no prazo de trinta (30) dias, 
contados da data da publicação do ato de nomeação no Diário da Justiça. 

Parágrafo Único. Provando o nomeado justo impedimento, antes 
da expiração do prazo, ser-lhe-á, pela autoridade que fez a nomeação, concedida 
prorrogação, por tempo igual ao indicado neste artigo; 

Art. 153. Desde que os motivos sejam relevantes, a posse do Juiz 
Substituto poderá ser prestada por meio de procurador. 

Art. 154. O Juiz, no ato da posse, prestará o compromisso de de-
sempenhar com retidão as funções do seu cargo, cumprindo a Constituição do 
País e do Estado, e as leis. 

§ 1°. O termo de compromisso, lavrado pela Secretaria Geral do 
Tribunal de Justiça, em livro próprio, será lido e assinado pelo Juiz e autoridade 
competente. 

§ 2°. Em seguida, o Presidente declarará empossado o Juiz Substituto. 
Art. 155. A Secretaria Geral do Tribunal de Justiça, fará a matrícula, 

em livro especial, dele constando os dados do ato de nomeação e da declaração 
de bens, bem como abrirá os assentamentos individuais do novo juiz, devendo, 
para tal fim, colher os dados através de documentos idôneos que se prendam a 
sua vida funcional. 

§ 1°. Nesse Livro serão anotadas, também, as remoções, promoções, 
licenças, interrupções de exercício e quaisquer ocorrências que puderem interes-
sar à vida profissional do magistrado. 

§ 2°. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registra-
dos no assentamento individual ou ficha do magistrado. 
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§ 3°. O início e as alterações do exercício das autoridades judiciárias 
serão comunicadas por elas próprias ao Presidente do Tribunal de Justiça exceto 
na Capital, onde as comunicações serão endereçadas ao Diretor, do Fórum, que 
as transmitirá ao Corregedor Geral. 

SEÇÃO III
DO EXERCÍCIO

Art. 156. O Juiz Substituto empossado deverá entrar no efetivo 
exercício do cargo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da posse, opor-
tunidade em que será lavrada a declaração de exercício pelo Diretor de Secretaria, 
remetendo-se cópia ao Secretário Geral do Tribunal de Justiça. 194(Redação dada 
pela Lei nº. 14.407/09, de 15.07.09, pub. em 16.07.09)

Art. 157. Empossado e havendo entrado em exercício, o Juiz 
Substituto passará a frequentar o curso oficial de formação promovido pela 
Escola Superior da Magistratura, pelo prazo mínimo de 3 (três) meses.

§ 1° Inexistindo Comarca de entrância inicial vaga, poderá o Juiz 
Substituto exercer suas atribuições em qualquer unidade jurisdicional do Estado, 
por ato do Presidente do Tribunal. 

§ 2° Vagando unidade jurisdicional de entrância inicial, após ter sido 
realizada a remoção nos termos da legislação específica, obrigatoriamente o Juiz 
Substituto assumirá o cargo naquela Comarca, respeitada a ordem de classifica-
ção do concurso.195 (Redação dada pela Lei nº. 14.407/09, de 15.07.09, pub. em 
16.07.09)

194 Segue texto revogado: “Art. 156. O juiz empossado deverá entrar no exercício efetivo de seu 
cargo na comarca, no prazo de trinta (30) dias, contados da data da posse.   § 1°. O juiz se 
dirigirá à comarca e entrará no exercício efetivo de seu cargo, oportunidade em que será lavrado 
termo de exercício, em livro próprio, por um dos escrivães ou diretor de secretaria, e passará a 
desempenhar as atribuições de seu cargo.   § 2°. Cópia do termo será encaminhada, por ofício, fax 
ou outro meio, ao Presidente do Tribunal de Justiça para fins de anotação no prontuário e para 
efeito de elaboração da lista de antiguidade”.

195 Segue texto revogado: “Art. 157. Empossado e havendo entrado em exercício, o Juiz poderá 
ser submetido a treinamento mediante estágio em varas, comuns e especializadas, da Capital, 
Fórum ou Tribunal Regional Eleitoral e curso específico ministrado pela Escola Superior da 
Magistratura, na conformidade de instruções baixadas pelo Tribunal de Justiça.”
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CAPÍTULO III
DA AQUISIÇÃO DA VITALICIEDADE

Art. 158. A aquisição da vitaliciedade196 poderá ser adquirida após 
dois anos de exercício quando, então, o Juiz Substituto poderá ser nomeado Juiz 
de Direito.

•	 Vide art. 307, deste Código.

•	 Ver arts. 25 e segts. da LOMAN.

§ 1°. Durante o período necessário à aquisição da vitaliciedade, em 
relação ao juiz substituto, serão avaliados:

a) idoneidade moral (dignidade funcional, retidão de conduta, 
probidade e independência);

b) assiduidade (frequência ao Fórum nos dias úteis e plantões, cum-
primento de horário e supervisão das atividades forenses);

c) aptidão (qualidade do trabalho, eficiência das sentenças, atuação 
eficaz e serena, conhecimento prático e teórico, diligência e observação dos 
prazos legais);

d) disciplina (senso de responsabilidade, discrição, observância das 
normas legais e relacionamento com o pessoal de apoio);

e) produtividade (efetiva atuação no exercício da magistratura, 
quantidade do trabalho, remessa de relatórios mensais à Corregedoria Geral da 
Justiça;

f) bom relacionamento com os Advogados, Defensores Públicos, 
membros do Ministério Público e partes (respeito aos direitos dos advogados, re-
lacionamento normal nas audiências, observância das prerrogativas do Ministério 
Público, tratamento respeitoso e cordial para com os advogados, Defensores 
Públicos e partes). 

§ 2°. Através de cadastro especial dos Juízes em estágio, a Corregedoria 
Geral da Justiça providenciará sobre a anotação dos fatos relativos às atividades 
funcionais desses magistrados, devendo o cadastro se constituir de pasta indivi-
dual, ficha de avaliação e outros elementos úteis fornecidos à Corregedoria. 

196 Texto constitucional de referencia: “Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 
I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo 
a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos 
demais casos, de sentença judicial transitada em julgado”. (Art. 95, inciso I, da CF/88)
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§ 3°. A apuração dos requisitos constantes do parágrafo primeiro 
deste artigo será feita pela Corregedoria. 

§ 4°. No semestre imediatamente anterior à aquisição da vitali-
ciedade, o Juiz Substituto encaminhará ao Presidente do Tribunal de Justiça 
seu pedido de aquisição da vitaliciedade, instruindo-o com prova de residir na 
comarca, prova de quitação de suas obrigações junto à Corregedoria Geral e ao 
Conselho da Magistratura e outros documentos que entender convenientes. 

§ 5°. Os pedidos serão encaminhados ao Conselho da Magistratura 
que, no penúltimo mês do biênio, emitirá parecer relativo à idoneidade moral 
e intelectual do Juiz Substituto e à sua eficiência no desempenho do cargo para 
apreciação pelo Tribunal de Justiça. 

Art. 159. Constarão do prontuário que instruirá o parecer do 
Conselho:

I - os documentos encaminhados pelo próprio interessado;
II - as informações colhidas durante o biênio pelo Conselho da 

Magistratura, junto à Presidência do Tribunal e à Corregedoria Geral da Justiça; 
III - as referências ao Juiz Substituto, constantes de acórdãos ou de-

clarações de voto, enviadas pelos respectivos prolatores;
IV - quaisquer outras informações idôneas. 
Art. 160. O Tribunal de Justiça, em sessão plenária, pelo voto da 

maioria dos Desembargadores presentes, avaliará a atuação do requerente e 
decidirá pela sua indicação ao cargo de Juiz de Direito. 

§ 1°. Poderá o Tribunal de Justiça recusá-lo por decisão adotada pelo 
voto da maioria absoluta de seus membros efetivos. 

§ 2°. Os Juízes Substitutos não poderão perder o cargo senão por de-
liberação do Tribunal de Justiça, tomada pelo voto de dois terços (2/3) de seus 
membros efetivos. 

§ 3°. Afastado o Juiz do exercício do cargo, na forma do parágrafo 
anterior, e decidindo-se pelo não vitaliciamento, a exoneração caberá ao 
Presidente do Tribunal, ainda que a decisão seja proferida após o biênio. 

Art. 161. Antes de decorrido o biênio necessário à aquisição da vita-
liciedade, desde que seja apresentada proposta pelo Tribunal ao seu Presidente, 
para exoneração do Juiz Substituto, este ficará afastado de suas funções e 
perderá o direito à vitaliciedade ainda que o ato de exoneração seja assinado 
após o decurso daquele período. 
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Art. 162. Aprovado no estágio probatório, será o Juiz Substituto 
nomeado para o cargo de Juiz de Direito de 1ª Entrância, com a expedição do 
respectivo ato declaratório da vitaliciedade, por ato do Presidente do Tribunal de 
Justiça, tomando posse e prestando compromisso perante este. 

Parágrafo Único. Os nomes não indicados à nomeação, para 
que se considere findo o período de estágio probatório, serão objeto de ato de 
exoneração. 

CAPÍTULO IV
DA ANTIGUIDADE DOS JUÍZES

Art. 163. Anualmente, na primeira quinzena do mês de janeiro, o 
Presidente do Tribunal de Justiça mandará reorganizar o quadro de antiguidade 
dos Desembargadores e Juízes, na entrância e no serviço público, e determinará 
que se proceda a sua leitura na primeira sessão do mês de fevereiro, salvo se for 
sessão solene de posse dos novos dirigentes do Tribunal. 

Parágrafo Único. O quadro será publicado até o dia trinta (30) de 
março seguinte, somente sendo alterado através de reclamação oportunamente 
formulada, ou revisão anual. 

Art. 164. A antiguidade na entrância deve ser contada do dia inicial 
do exercício, prevalecendo, em igualdade de condições:

I - a antiguidade na magistratura;
II - a maior prole;
III - o maior tempo de serviço público;
IV - a idade. 
Parágrafo Único.  A antiguidade do Juiz Substituto contar-se-

á a partir do efetivo exercício na titularidade de comarca de entrância inicial. 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº. 14.407/09, de 15.07.09, pub. em 16.07.09)

Art. 165. A apuração do tempo de serviço na entrância e no serviço 
público será feita por dias. 

Parágrafo Único. Publicadas as listas de antiguidades dos magis-
trados, na entrância e no serviço público, terão os interessados o prazo de trinta 
(30) dias para reclamação, contados da publicação no Diário da Justiça. 

Art. 166. Se a reclamação não for rejeitada liminarmente, por 
manifesta improcedência, pelo Diário da Justiça serão intimados os interessados, 
cuja antiguidade possa ser prejudicada pela decisão, no prazo comum de quinze 
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(15) dias, findo o qual a reclamação será apreciada na primeira reunião plenária 
do Tribunal de Justiça. 

Parágrafo Único. Se a reclamação proceder, a lista de antiguidade 
será republicada em relação à entrância onde houve modificação. 

Art. 167. Serão considerados de efetivo exercício, para os efeitos 
legais, inclusive para promoção, os dias em que o magistrado estiver afastado do 
exercício do cargo em virtude de:

I - Férias;
•	 Vide art. 241 a 254, deste código.

II - Licenças:
a) para tratamento de saúde;
•	 Vide art. 257 a 266, deste código.

b) por motivo de doença em pessoa da família;
•	 Vide art. 267 e 268, deste código.

c) para repouso à gestante ou mãe adotiva; (Alínea modificada pela 
Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

•	 Vide art. 271, deste código.

d) paternidade, por cinco (05) dias consecutivos197;
III - Luto pelo falecimento do cônjuge ou companheiro, ascendente 

ou descendente; sogro ou sogra; irmãos ou dependentes; cunhados; até oito (08) 
dias consecutivos;

IV - Casamento, até oito dias;
V - Convocação para o serviço militar;
•	 Vide art. 269 e 270, deste código.

VI - Frequência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, 
pelo prazo máximo de dois (02) anos;

VII - Para prestação de serviço exclusivamente à Justiça Eleitoral;
VIII - Para direção de Escola de formação e aperfeiçoamento de ma-

gistrados, por prazo não superior a dois (02) anos;
IX - Para realização de missão ou serviço relevante à administração 

da Justiça;
X - Para exercício exclusivo da Presidência da Associação Cearense 

de Magistrados, desde que requerido;

197 Texto constitucional de referência: “§ 1º - Até que a lei venha a disciplinar o disposto no 
art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco 
dias”. (art. 10, § 1º, da ADCT).
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XI - - Suspensão em virtude de pronúncia, em crime de que haja 
sido absolvido e suspensão administrativa, quando a acusação for, afinal, julgada 
improcedente; 

XII - VETADO. 
Art. 168. O advogado nomeado Desembargador ou Juiz terá 

computado o tempo de exercício na advocacia, como de serviço público:
•	 Vide art. 40 da CF.

•	 Vide art. 77 da LOMAN.

I - integralmente, para aposentadoria, observado o disposto nos 
artigos 202, § 2°198, e 93, inciso VI199, da Constituição Federal; 

II - até o máximo de quinze (15) anos, para efeito de gratificação200 
adicional por tempo de serviço.

Parágrafo Único. O tempo de advocacia será provado por inscrição 
na Ordem dos Advogados e certidões de secretarias de varas ou escrivanias, 
vedada a acumulação com serviço em cargo público, exercido simultaneamente. 

CAPÍTULO V
DA PROMOÇÃO DOS JUÍZES DE DIREITO

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 169. A promoção de entrância para entrância dar-se-á, alterna-

198 Destaque-se que o § 2º do art. 102, da CF foi alterado pela EC nº 20, de 15/12/98: Redação 
atual: “§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos 
estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram 
o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não 
integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei”.(Redação dada pela EC 20/98).

199 A Emenda Constitucional nº 20/98, alterou o inciso VI, do art. 93 da CF: 
 Redação atual: “VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes 

observarão o disposto no art. 40;” 
 Redação anterior: “VI - a aposentadoria com proventos integrais é compulsória por invalidez 

ou aos setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício 
efetivo na judicatura;”

200 Com a criação dos subsídios dos Magistrados pela Lei Estadual nº 12.919/99, ficou vedado 
à percepção de gratificação ou vantagem a qualquer título. Exceto as parcelas de caráter 
indenizatório previstas em lei, conforme dispõe o § 11, do art. 37, XXII, da Constituição, 
modificado pela EC 47/05. (vide nota ao art. 32, II, c, deste código)
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damente, por antiguidade e merecimento201.
•	 Vide art. 80 e segts. da LOMAN.

§ 1°. Caberá ao Presidente do Tribunal de Justiça classificar, entre os 
critérios de promoção por merecimento e antiguidade, alternadamente, as vagas 
de Juízes da Capital e do Interior. 

§ 2°. O ato classificatório, mediante Portaria do Presidente, será 
publicado no Diário da Justiça, antes ou na mesma data da publicação do edital 
convocando à inscrição. 

§ 3°. Apurar-se-ão na entrância a antiguidade e o merecimento, este 
em lista tríplice. 

§ 4° Não será promovido o Juiz que, injustificadamente, retiver autos 
em seu poder além do prazo legal, sendo-lhe vedado devolvê-los à Secretaria de 
Vara sem a devida decisão. (Parágrafo acrescido pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, 
pub em 09.12.08)

Art. 170. A notícia da ocorrência de vaga a ser preenchida, 
mediante promoção, deve ser imediatamente veiculada por Edital publicado 
uma vez no Diário da Justiça, com a indicação das que devam ser preenchidas 
segundo o critério de antiguidade ou de merecimento, com prazo de 10 (dez) 
dias, chamando à inscrição os candidatos à promoção.

•	 Vide a Resolução nº. 08, de 2010.

•	 Vide arts. 13 a 20 do RITJ-CE.

Parágrafo Único. Para cada vaga destinada ao preenchimento por 
promoção, abrir-se-á inscrição distinta com a indicação da comarca ou vara a ser 
provida, e, se mais de uma deva ser provida por merecimento a lista de inscrição 
conterá número de Juízes igual ao das vagas existentes e mais dois para cada 
vaga; 

201 Segue artigo da constituição de referência: “Art. 93. .. omissis.
  II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, 

atendidas as seguintes normas:
  a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas 

em lista de merecimento;
  b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e 

integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com 
tais requisitos quem aceite o lugar vago;

 c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade 
e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou 
reconhecidos de aperfeiçoamento;(Redação desta alínea dada pela EC 45/04)”.
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SEÇÃO II
DA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO

•	 Ver Resolução nº. 32, com as modificações da Resolução 97, do Conselho 
Nacional de Justiça. 

Art. 171. Na promoção por merecimento serão observados os 
seguintes critérios:202 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 
09.12.08)

I - dedicação e esmero com que desempenha a função;
II - elementos de aferição objetivos da produtividade e presteza no 

exercício da jurisdição, bem como pela frequência e aproveitamento em cursos 
oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento;

III - ter o Juiz 2 (dois) anos de exercício na respectiva Entrância 
e integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade dessa, salvo se não 
houver com tais requisitos quem aceite a titularidade vaga, hipótese em que con-
correrão os integrantes da segunda quinta parte, e assim sucessivamente;

IV - o número de vezes em que tenha figurado em listas;
V - outros critérios aprovados pelo Tribunal de Justiça, mediante 

Resolução. (Incisos acrescidos pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)
•	 Vide Resolução 08, de 2010.

•	 Vide Instrução Normativa nº 01, de 2010. 

§ 1°. A quinta parte da lista de antiguidade resultará da divisão por 

202 Texto anterior: “Art. 171. A promoção por merecimento pressupõe:
  a) ter o juiz dois (02) anos de exercício na respectiva entrância;
  b) integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade da entrância, salvo se não 

houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago, caso em que concorrerão os integrantes 
da segunda quinta parte, e assim sucessivamente. 

 c) aferição de presteza no exercício da função pela demonstração, por meio hábil, do 
cumprimento dos prazos processuais em despachos, decisões interlocutórias e sentenças, bem 
como prestação de informações em mandado de segurança e habeas-corpus;

 d) aferição de conhecimento mediante demonstração da produtividade através de fotocópias 
de despachos, decisões interlocutórias, sentenças e outros atos processuais;

 e) haver frequentado com aproveitamento cursos mantidos por instituições judiciárias ou 
universitárias de nível pós-graduação, de preparação e aperfeiçoamento de magistrados, 
reconhecidos como tal através de ato baixado pelo Diretor da Escola Superior da Magistratura 
e anunciado por edital, publicado no Diário da Justiça, convocando à inscrição os Juízes, na 
forma dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 79;

 f) prova de residência na comarca;
 g) certidão de quitação de suas obrigações perante o Conselho da Magistratura e a Corregedoria 

Geral da Justiça. 
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cinco (05) do número de integrantes da lista na data da abertura das inscrições 
para promoção, arredondando-se para mais um, se o número for fracionário. 
Não serão computados no cálculo da quinta parte os Juízes que estiverem em 
disponibilidade, bem como os Juízes que foram punidos com sanção de censura, 
desde que ainda não haja ultrapassado o prazo de um (01) ano, contado esse 
prazo da data da aplicação203.

•	 Vide art. 44, Parágrafo Único, da LOMAN.

§ 2°. No edital de convocação para inscrição, o Presidente do Tribunal 
relacionará os nomes dos Juízes que integram a quinta parte da lista de antigui-
dade e que estão aptos a se inscrever. 

§ 3°. Os integrantes da quinta parte convocada que não se inscre-
verem, serão tidos como não aceitantes do lugar vago e não mais poderão se 
inscrever, caso haja para a mesma vaga, convocação da quinta parte subsequente. 

§ 4°. Em caso de não inscrição de qualquer juiz à promoção, será 
baixado novo edital convocando à inscrição os integrantes da segunda quinta 
parte da lista de antiguidade e assim sucessivamente. 

§ 5°. A presteza e a segurança serão também objeto de análise 
por parte da Corregedoria Geral da Justiça e do Conselho da Magistratura. O 
Desembargador votante, por não se achar adstrito aos pareceres apresentados, 
porá à margem do nome do juiz que escolher a indicação de seus méritos. 

Art. 172. É obrigatória a promoção do juiz que haja figurado por 
três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento. 

§ 1°. Se dois ou mais Juízes figurarem numa mesma lista de 
promoção por merecimento pela terceira vez consecutiva, ou quinta alternada, 
terá preferência:

a) o mais antigo na entrância;
b) o mais votado;
c) o mais antigo no serviço público;
d) o mais antigo na carreira;
§ 2°. Em caso de empate, nos critérios de aferição do merecimento, 

o Presidente considerará:

203 O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para efeito de suas promoções e remoções de 
magistrados aplica o princípio do quinto sucessivo. O quinto sucessivo é uma forma de divisão 
da lista de antiguidade, onde se divide o numero de magistrados existente na entrância por 
cinco, achando assim o 1º quinto. Para encontrar o 2º quinto deve-se subtrai o número de 
magistrados existentes no 1º quinto, e o numero restante deve-se dividir novamente por cinco, 
assim sucessivamente para se achar os demais quintos. Lembrando que nessa sistemática não 
terá somente o cinco quintos, mas vários quintos.
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I) obtenção de maior número de votos, observados os escrutínios;
II) em caso de empate na votação:
a) antiguidade na entrância;
b) antiguidade na carreira;
c) o mais antigo no serviço público. 
Art. 173. Antes da votação e organização da lista tríplice, em sessão, 

o Presidente do Tribunal fará um relatório dos pedidos apresentados no prazo 
do edital, podendo qualquer Desembargador usar da palavra, para encaminhar 
a votação. 

Parágrafo Único.  A Secretaria-Geral do Tribunal apresentará aos 
votantes, com antecedência mínima de 48 horas da sessão, a lista de magistrados 
inscritos, em que constem elementos necessários à aferição. (Parágrafo acrescido 
pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

Art. 174. A lista de merecimento para promoção será organizada 
pelo Pleno do Tribunal de Justiça, em sessão pública, com votação nominal, 
aberta e fundamentada, devendo conter os nomes dos 3 (três) Juízes que 
obtiveram a maior pontuação.204(Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, 
pub em 09.12.08)

§ 1°. Na organização dessa lista somente os Desembargadores 
efetivos terão direito a voto e poderão sufragar até três (03) nomes; 

§ 2°. Serão considerados classificados, para a formação da lista, os 
que alcançarem metade e mais um, pelo menos, dos votos dos Desembargadores 
presentes. 

§ 3°. Aos Desembargadores será distribuída, com razoável antecedên-
cia, relação de todos os Juízes inscritos, com indicação das comarcas já ocupadas 
e das punições disciplinares, porventura sofridas, cabendo ao Corregedor Geral 
prestar ao Tribunal os esclarecimentos julgados oportunos sobre a atuação deles; 

§ 4°. A Corregedoria Geral da Justiça organizará expedientes relativos 
às atividades judicantes e culturais de cada Juiz, servindo-se dos elementos 
contidos nos relatórios, correições e autos, bem como os que forem voluntaria-
mente fornecidos pelos interessados, para efeito de instruir o pedido de cada 
candidato inscrito. 

204 Texto anterior: “Art. 174. A lista de merecimento para promoção será organizada 
pelo Tribunal, em sessão pública e escrutínio reservado, devendo conter os nomes dos três 
(03) Juízes mais votados, nessa ordem e com indicação do número de votos obtidos pelos 
magistrados indicados”.



LU
C

IA
N

O
 B

E
Z
E

R
R

A
 F

U
R

TA
D

O

132  

Art. 175. A lista será entregue ao Presidente do Tribunal de Justiça, 
que fará a escolha, promovendo o Juiz, no prazo de três (03) dias, mandando 
elaborar o ato e encaminhá-lo para publicação. 

Art. 176. Para efeito da composição da lista tríplice o merecimento 
será apurado na entrância. 

Art. 177. Não haverá promoção, por merecimento, de Juiz de Direito 
em disponibilidade, assim como não poderá figurar em lista de promoção, por 
igual critério, o juiz punido com a sanção de censura, pelo prazo de 01 (um) ano, 
contado da imposição desta.

SEÇÃO III
DA PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE

Art. 178. Aplicar-se-á à promoção por antiguidade, no que couber, 
os princípios da promoção por merecimento.

Art. 179. No caso de antiguidade, havendo empate, terá precedên-
cia o juiz mais antigo na carreira. Na apuração da antiguidade, o Tribunal de 
Justiça poderá recusar, motivadamente, o juiz mais antigo pelo voto de dois 
terços de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, condi-
cionada a recusa à existência de procedimento administrativo que a recomende, 
ou à determinação de abertura de tal procedimento, contra o juiz recusado. 

•	 Ver art. 93, inciso II, alínea “d”, da CF.

Art. 180. Feita a indicação do juiz para ser promovido, o Presidente 
do Tribunal, no prazo de três (03) dias, expedirá o ato de promoção e o encami-
nhará para publicação. 

Art. 181. O juiz em disponibilidade, determinada como sanção dis-
ciplinar, não poderá ser promovido pelo critério da antiguidade. 

CAPÍTULO VI 
DO ACESSO AO TRIBUNAL 

SEÇÃO I 
DO ACESSO PELOS JUÍZES DE CARREIRA 

Art. 182. O acesso ao Tribunal de Justiça dar-se-á por antiguidade 
e por merecimento, alternadamente, apurados na última entrância.

•	 Vide Resolução 08, de 2010.
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•	 Vide Instrução Normativa nº 01, de 2010. 
•	 Vide art. 13 do RITJ-CE.

Art. 183. Na apuração da antiguidade, o Tribunal somente poderá 
recusar o Juiz mais antigo pelo voto de dois terços de seus membros, conforme 
procedimento próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, condicio-
nada a recusa à existência de procedimento administrativo que a recomende, ou 
à determinação de abertura de tal procedimento, contra o juiz recusado. 

Art. 184. No caso de merecimento a lista tríplice compor-se-á de 
nomes escolhidos dentre os Juízes com mais de dois anos de exercício na última 
entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, 
salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago, caso em que 
concorrerão os integrantes da segunda quinta parte, e assim sucessivamente. 

Parágrafo Único. Feita a nomeação e publicação do ato, o Presidente 
designará dia e hora para a sessão solene de posse do novo Desembargador. 

Art. 185. No acesso por merecimento serão observadas as regras 
estabelecidas na promoção por merecimento (artigos 171 a 177 deste Código) e, 
no que couber, as normas sobre posse, compromisso e exercício.

•	 Vide art. 100 da LOMAN.

•	 Vide art. 110 da Constituição do Ceará.

•	 Vide art. 93 da CF.

SEÇÃO II 
DO ACESSO PELO QUINTO CONSTITUCIONAL205 

Art. 186. Na composição do Tribunal de Justiça, um quinto (1/5) 
dos lugares será preenchido por advogados, em efetivo exercício da profissão, 
de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez (10) anos de 
efetiva atividade profissional, e membros do Ministério Público com mais de dez 
anos de carreira, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das 
respectivas classes. 

•	 Vide Resolução do Pleno do Tribunal nº. 05, de 2009. ( Ministério Publico)

205 Texto constitucional de referência: “Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais 
Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será 
composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados 
de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. 
Parágrafo Único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder 
Executivo, que, nos vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação”. 
(Art. 94 da CF/88)
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•	 Vide Provimento n° 102/2004, do Conselho Federal da OAB e Resolução nº 04, 
de 2013, do Conselho da Secção Ceará.( Advogado)

Parágrafo Único. Enquanto for ímpar o número de vagas des-
tinadas ao quinto constitucional, uma delas será, alternada e sucessivamente, 
preenchida por advogado e por membro do Ministério Público, de tal forma que, 
também sucessiva e alternadamente, os representantes de uma dessas classes 
superem os da outra em uma unidade. 

Art. 187. Verificada vaga que deva ser provida pelo quinto consti-
tucional, o Presidente do Tribunal de Justiça a anunciará mediante publicação 
no Diário da Justiça e oficiará ao Ministério Público ou à Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secção do Ceará, para que, no prazo de trinta (30) dias, indiquem os 
integrantes da lista sêxtupla, com observância dos requisitos constitucionais e 
legais exigidos.

•	 Vide art. 17, do RITJ-CE.

§ 1°. Recebida a lista sêxtupla, o Tribunal de Justiça formará a lista 
tríplice em sessão pública e escrutínio reservado e a enviará ao Chefe do Poder 
Executivo para que, nos vinte (20) dias subsequentes à remessa, escolha e nomeie 
um de seus integrantes para o cargo de Desembargador. 

§ 2°. Publicado o ato de nomeação, o Presidente do Tribunal de 
Justiça designará dia e hora para a sessão solene de posse. 

CAPÍTULO VII 
DA REMOÇÃO 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 188. Vaga uma comarca, o seu provimento será feito, inicial-
mente, por remoção, salvo se o preenchimento tiver que acontecer segundo 
critério de antiguidade. 

Parágrafo Único.  A juízo do Tribunal de Justiça poderá, ainda, 
ser provida pelo mesmo critério, vaga decorrente de remoção, destinando-se a 
seguinte, obrigatoriamente, ao provimento por promoção. 

Art. 189. O exercício do cargo, no caso de remoção ou permuta, 
terá reinício dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação 
do ato no Diário da Justiça do Estado. 
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SEÇÃO II 
DA REMOÇÃO VOLUNTÁRIA 

Art. 190. A remoção voluntária206 de uma vara para outra, na 
mesma comarca ou em unidade judiciária distinta, sempre de igual entrância, 
somente será possível se o Juiz contar com mais de 2 (dois) anos de efetivo 
exercício na Entrância. 207 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub 
em 09.12.08)

•	 Vide art. 19, do RITJ-CE, que trata da remoção dos desembargadores.

Parágrafo Único.  Vagando o cargo de Juiz de Direito ou Juiz 
Substituto, o Tribunal de Justiça verificará a existência de Juiz da mesma 
Entrância, sem exercício por motivo de disponibilidade, e examinará a conveni-
ência de seu aproveitamento. (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, 
pub em 09.12.08)

Art. 191. À Remoção Voluntária aplicam-se os mesmos critérios 
objetivos de aferição do merecimento nas promoções.208 (Redação dada pela Lei 
14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

Parágrafo Único.  Não será removido o Juiz que, injustificada-
mente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, sendo-lhe vedado de-
volvê-los à Secretaria de Vara sem a devida decisão. (Redação dada pela Lei 
14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

Art. 192. Não havendo Juiz de Direito sem exercício, na forma do 
parágrafo único do art. 190 desta Lei, ou decidindo o Tribunal de Justiça não 
aproveitá-lo, o Presidente do Tribunal de Justiça fará publicar a existência de 
vaga para remoção, por meio de edital, com prazo de 10 (dez) dias contados 

206 Dispõe o Art. 93, VIII, da CF: “VIII - a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de 
comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a, b, c e e do inciso 
II”. (Inciso incluído pela EC 45/04)

207 Texto anterior: “Art. 190. A remoção voluntária far-se-á mediante escolha, pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça, de nome constante de lista tríplice, sempre que possível organizada pelo 
Tribunal de Justiça e contendo os nomes dos candidatos inscritos, com mais de 02 (dois) anos de 
efetivo exercício na entrância”.

208 Texto anterior: “Art. 191. Vagando o cargo de Juiz de Direito, Juiz de Direito Auxiliar ou 
Juiz Substituto, o Tribunal de Justiça verificará a existência de Juiz da mesma entrância, sem 
exercício, por motivo de disponibilidade, e examinará a conveniência de ser ele aproveitado. 

 Parágrafo Único. O aproveitamento obedecerá ao disposto nos artigos 213 a 215 deste 
Código”.
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de sua publicação, para efeito de pedido de inscrição.209 (Redação dada pela Lei 
14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

§° Para cada vaga destinada ao preenchimento por remoção, abrir-
se-á inscrição distinta, com a indicação da comarca ou vara a ser provida.

§2° Não será publicado edital na hipótese ou no caso de o Tribunal 
de Justiça decidir prover a titularidade vaga mediante remoção por interesse 
público.210 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

Art. 193. O Juiz que requerer a sua remoção fará acompanhar seu 
requerimento de certidão da Secretaria do Tribunal de Justiça sobre os seus as-
sentamentos funcionais e de informação da Corregedoria Geral quanto à atuação 
funcional do requerente no exercício do cargo. 

SEÇÃO III 
DA REMOÇÃO COMPULSÓRIA 

Art. 194. O processo de remoção compulsória terá início por de-
terminação do Tribunal de Justiça, no caso de magistrados de primeiro grau 
encaminhado pelo Corregedor-Geral, e, exclusivamente pelo Presidente, no caso 
de Desembargador.211 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 
09.12.08)

•	 Vide Resolução nº 30, do Conselho Nacional de Justiça.

•	 Vide art. 103-B, § 4°, inciso III, da Constituição Federal. 212

209 Texto anterior: “Art. 192. Não havendo Juiz sem exercício, na forma do artigo anterior, 
ou decidindo o Tribunal não aproveitá-lo, o Presidente fará publicar a existência de vaga para 
remoção, por meio de edital, com o prazo de quinze (15) dias, contados de sua publicação, para 
efeito de pedido de inscrição”. 

210 Texto anterior: “§ 2°. Não será publicado, porém, o edital, se o Tribunal de Justiça resolver 
preencher o lugar vago mediante remoção por interesse público”.

211 Texto anterior: “Art. 194. O procedimento para a decretação da remoção compulsória 
terá início por determinação do Tribunal de Justiça, de ofício, ou mediante representação 
fundamentada do Poder Executivo ou Legislativo, do Ministério Público, ou do Conselho Seccional 
da Ordem dos Advogados do Brasil”.

212 Sobre a competência do Conselho Nacional da Justiça, a CF/88 assim dispõe: “III - receber 
e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra 
seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que 
atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar 
e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a 
remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao 
tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa”. (art. 103-
B, § 4°, inciso III, da Constituição Federal, incluído pela EC 45/04).
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§ 1 °. O presidente terá voto nessa deliberação; 
§ 2°. Da resolução que for tomada será lavrado acórdão nos autos; 
§ 3° Configurando-se motivo urgente e grave, atendida a conveniên-

cia da Justiça, o Juiz poderá ser afastado do cargo por decisão do Tribunal, as-
segurado a percepção dos subsídios integrais até decisão final.213 (Redação dada 
pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

•	 Vide Lei Estadual 12.919/99, que instituiu os subsídios dos Magistrados.

Art. 195. O procedimento de remoção compulsória será instaurado, 
se o magistrado deixar de cumprir os deveres constantes do artigo 314 deste 
Código, os quais pela sua gravidade, podem incompatibilizá-lo com o meio social 
ou forense. 

Art. 196. O Presidente do Tribunal de Justiça remeterá ao Juiz 
acusado, nas 48 horas imediatamente seguintes à apresentação da acusação, 
cópias do teor da mesma e das provas existentes, para que o magistrado proceda 
à sua defesa prévia, que deve ser formulada no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da entrega da acusação. 

§ 1° Findo o prazo para defesa prévia, haja ou não sido apresenta-
da, o Presidente do Tribunal de Justiça, no dia útil imediato à sua expiração, 
convocará o Tribunal de Justiça para que, em sessão pública, decida sobre a 
instauração do processo, e, acaso determinada pelo voto da maioria absoluta dos 
seus membros, no mesmo dia distribuirá o feito e fará entregá-lo ao Relator.214 
(Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

§ 2°. O Tribunal, na sessão em que ordenar a instrução do processo, 
assim como no seu transcorrer, poderá afastar o magistrado do exercício das suas 
funções, sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens até a decisão final. 

Art. 197. As provas requeridas e deferidas, bem como as que o 
relator determinar de ofício, serão produzidas no prazo de 20 (vinte) dias, 
cientes o Ministério Público, o Magistrado ou o Procurador por ele constituído, a 
fim de que possam delas participar. 

§ 1°. Finda a instrução, o Ministério Público, o magistrado ou seu 

213 Texto anterior: “§ 3°. Configurando-se o motivo urgente e grave, atendida a conveniência da 
Justiça, o Juiz poderá ser afastado do cargo pelo Conselho da Magistratura com vencimentos 
integrais”.

214 Texto anterior: “§ 1°. Findo o prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o 
Presidente no dia útil imediato à sua expiração, convocará o Tribunal para que, em sessão 
pública, decida sobre a instauração do processo, e, caso determinada pelo voto da maioria dos 
seus membros, no mesmo dia distribuirá o feito e fará entregá-lo ao Relator”.
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procurador terão sucessivamente, vista dos autos por 10 (dez) dias para as 
razões. 

§ 2°. O julgamento será realizado em sessão ordinária do Tribunal 
de Justiça, depois de relatório oral, e a decisão no sentido da penalização do 
magistrado só será tomada pelo voto de dois terços dos membros do colegiado 
em escrutínio reservado. 

§ 3°. Da decisão publicar-se-á somente a conclusão, fazendo-se, no 
entanto, as anotações devidas nos assentamentos individuais do magistrado. 

Art. 198. Verificando-se que o magistrado se acha incurso em 
alguma disposição de lei penal, remeter-se-ão cópias das peças necessárias ao 
Procurador Geral da Justiça. 

Art. 199. O Magistrado removido compulsoriamente aguardará, 
fora do exercício, com as vantagens integrais do cargo, a designação, pelo 
Tribunal de nova comarca ou vara, sendo considerado em trânsito para todos os 
efeitos. 

Parágrafo Único.  No caso de aplicação de remoção compulsória, 
o juiz substituto ficará impedido de ser promovido ou removido enquanto não 
decorrer prazo de um ano da punição imposta. (Parágrafo acrescido pela Lei 
14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

Art. 200. Se o juiz não aceitar a remoção compulsória, deixando de 
assumir o exercício das funções no prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação 
do ato no Diário da Justiça, será imediatamente iniciado o processo de abandono 
de cargo, suspendendo-se os pagamentos dos respectivos subsídios.215(Redação 
dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

•	 Vide Lei Estadual nº 12.919/99, que instituiu os subsídios dos Magistrados.

CAPÍTULO VIII 
DA PERMUTA 

Art. 201. A permuta é o ato pelo qual 2 (dois) magistrados de 
mesma Entrância resolvem entre si alterar suas respectivas lotações funcionais, 
devendo o termo de celebração ser encaminhado ao Presidente, que o submeterá 

215 Texto anterior: “Art. 200. Se o juiz não aceitar a remoção compulsória, deixando de 
assumir o exercício das funções no prazo de trinta dias, será imediatamente iniciado o processo 
de abandono de cargo, suspendendo-se os pagamentos dos respectivos vencimentos”. 
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ao Tribunal de Justiça, para deliberação por maioria de voto dos presentes.216 
(Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

§ 1° Os Juízes interessados em permutar seus cargos devem contar, 
cada qual, pelo menos 1 (um) ano de efetivo exercício na Entrância. (Parágrafo 
acrescido pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 09.12.08)

§ 2° É vedada a permuta de Juiz que esteja a menos de 2 (dois) anos 
da aposentadoria compulsória ou que componha a primeira quinta parte da lista 
de antiguidade. (Parágrafo acrescido pela Lei 14.258/08, de 04.12.08, pub em 
09.12.08)

Art. 202. Efetivada a permuta, os Juízes deverão permanecer nos 
cargos permutados por, no mínimo, 1 (um) ano.217 (Redação dada pela Lei 
14.258/08, de 04.12.08)

CAPÍTULO IX 
DA REINTEGRAÇÃO 

Art. 203. A reintegração, que decorrerá de decisão administrativa 
ou judicial, passada em julgado, é o retorno do magistrado ao cargo, com res-
sarcimento dos vencimentos e vantagens que deixará de perceber, em razão do 
afastamento, inclusive a contagem do tempo de serviço. 

§ 1°. Achando-se ocupado o cargo, no qual foi reintegrado o Juiz, 
o ocupante será reconduzido ao cargo anterior, desde que este esteja vago, ou 
aguardará, com todas as vantagens do cargo, ser designado para cargo igual ou 
nova vara, sendo considerado em trânsito para todos os efeitos. 

§ 2º. Extinta a comarca, ou transferida a sua sede, o magistrado rein-
tegrado, caso não aceite fixar-se na nova sede, ou em comarca de igual entrância, 
será posto em disponibilidade remunerada;

§ 3°. O Juiz reintegrado será submetido à inspeção médica e, 
se julgado incapaz, será aposentado com as vantagens a que teria direito, se 
efetivada a reintegração.

216 Texto anterior: “Art. 201. Os Juízes interessados em permutar seus cargos devem contar, 
cada um, com pelo menos um (01) ano de efetivo exercício na entrância”.

217 Texto anterior: “Art. 202. Os interessados deverão se dirigir ao Tribunal de Justiça que 
deliberará pela maioria dos seus membros a vista dos pedidos”.
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CAPÍTULO X
DA READMISSÃO

Art. 204. A readmissão é o ato pelo qual o magistrado exonerado 
reingressa nos quadros da magistratura, assegurada a contagem do tempo 
de serviço anterior, para efeito de disponibilidade, gratificação adicional e 
aposentadoria. 

•	 Vide ADI 2983 - STF.

Parágrafo Único.  A readmissão dependerá de prévia inspeção 
médica e comprovada idoneidade moral, não podendo o interessado ter idade 
superior a sessenta e cinco (65) anos e nem mais de vinte e cinco (25) anos de 
serviço público.

Art. 205. A readmissão no cargo inicial da carreira somente será 
concedida quando não houver candidato aprovado em concurso, em condições 
de nomeação.

CAPÍTULO XI
REVERSÃO

Art. 206. A reversão é o reingresso do magistrado aposentado nos 
quadros da magistratura, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria.

§ 1°. A reversão far-se-á a pedido, ou de ofício, em vaga preenchível 
por merecimento, na entrância a que pertencia o aposentado;

§ 2°. A reversão dependerá de concordância do Conselho da 
Magistratura. 

§ 3°. A reversão no grau inicial da carreira somente ocorrerá não 
havendo candidato aprovado em concurso, em condições de nomeação. 

Art. 207. O tempo de afastamento por aposentadoria só será 
computado para efeito de nova aposentadoria.

•	 Vide art. 31 desta Lei.

CAPÍTULO XII 
DO APROVEITAMENTO 

Art. 208. Aproveitamento é o retorno do magistrado em disponibi-
lidade ao exercício efetivo do cargo.
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§ 1°. O magistrado posto em disponibilidade por motivo de interesse 
público somente poderá pleitear o seu aproveitamento decorridos 02 (dois) anos 
do afastamento;

§ 2°. O pedido, devidamente instruído e justificado, acompanhado 
de parecer do Conselho da Magistratura, será apreciado pelo Tribunal de Justiça, 
após parecer do Procurador Geral da Justiça. Deferido o pedido, o aproveita-
mento far-se-á a critério do Tribunal, podendo ser aproveitado pelo critério da 
remoção ou continuar em disponibilidade com vencimentos integrais; 

§ 3°. O magistrado, posto em disponibilidade em razão da mudança 
da sede do Juízo, poderá ser aproveitado pelo Tribunal, de ofício, ou a seu 
pedido, em caso de remoção ou promoção218.

Art. 209. O aproveitamento dependerá de prova de capacidade 
física e mental mediante inspeção médica. 

Art. 210. No aproveitamento dos Juízes de Direito em disponi-
bilidade, quando deliberado pelo Tribunal, considerar-se-á, sucessivamente, a 
seguinte ordem de preferência dos candidatos:

a) maior tempo de disponibilidade;
b) maior tempo de magistratura;
c) maior tempo de serviço público ao Estado;
d) maior tempo de serviço público. 

SUBTÍTULO III 
DOS DIREITOS 

CAPÍTULO I 
O TEMPO DE SERVIÇO 

Art. 211. Será computado para efeito de disponibilidade, gratifica-
ção adicional e de aposentadoria219:

a) O tempo de serviço público federal, estadual e municipal, bem 
assim, o prestado a entidades autárquicas, empresas públicas e sociedades de 
economia mista; 

218 Texto de referencia da LOMAN: “Art. 31. Em caso de mudança da sede do Juízo 
será facultado ao Juiz remover-se para ela ou para Comarca de igual entrância, ou obter a 
disponibilidade com vencimentos integrais”. (art. 31, da LOMAN)

219 Texto constitucional de referencia: “§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual 
ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente 
para efeito de disponibilidade.” (Art. 40, § 9o, da CF/88, incluído pela EC 20/98).
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b) o período de serviço ativo nas forças armadas, computando-se em 
dobro o tempo em que tenha efetivamente participado de operações bélicas ou 
de comboios marítimos e aéreos, em período de guerra; 

c) o número de dias de serviço prestado como extranumerário ou 
sob qualquer outra forma de admissão, desde que remunerado o servidor pelos 
cofres públicos. 

Parágrafo Único. Aplica-se, somente para efeito de aposentadoria 
e disponibilidade, o tempo de serviço prestado a empresa privada, vedada a acu-
mulação com serviço em cargo público, exercido simultaneamente. 

Art. 212. Aplicam-se aos magistrados as normas do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado220 sobre contagem de tempo de serviço 
e vantagens outras, quando não colidirem com as disposições especiais deste 
Código.

 
CAPÍTULO II 

DA RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA 
SEÇÃO I 

DOS VENCIMENTOS221

Art. 213. Os vencimentos dos Magistrados são irredutíveis e fixados 
em lei em valor certo222. 

§ 1°- A irredutibilidade dos vencimentos dos Magistrados não impede 
os descontos fixados em lei, em base igual à estabelecida para os servidores 
públicos para fins previdenciários; 

§ 2°. Os descontos para fins previdenciários são os constantes do art. 
237 deste Código, ressalvada a contribuição voluntária para outras instituições 
previdenciárias. 

220 O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado está disposto na Lei Estadual nº. 
9.826/74.

221 Com o advento da Lei Estadual nº 12.919/99, os “vencimentos” dos magistrados passaram a 
denominar-se “subsídios”.

222 Segue parágrafo da CF/88, que determina o teto do subsídio da magistratura Estadual: “§ 
12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e 
ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei 
Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal 
de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos 
subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores”. (Art. 37, § 12, da CF, incluído 
pela EC 47/2005).
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Art. 214. (Revogado pelo parágrafo único do art. 1º da Lei 12.919 de 
30/06/99)223.

Art. 215. Os vencimentos dos Magistrados serão pagos na mesma 
data fixada para o pagamento dos vencimentos dos Secretários de Estado ou 
dos subsídios dos membros do Poder Legislativo, considerando-se que desatende 
às garantias do Poder Judiciário atraso que ultrapasse o décimo dia útil do mês 
seguinte ao vencido. 

Art. 216. Para fins de remuneração dos Magistrados, ficam mantidos 
os subsídios atualmente estipulados para os Desembargadores do Tribunal de 
Justiça, fixando o escalonamento vertical de 5% (cinco por cento) entre as en-
trâncias, atribuindo-se aos de entrância final, 95% (noventa e cinco por cento) 
dos vencimentos dos Desembargadores.224(Redação dada pela Lei nº. 14.407/09, 
de 15.07.09, pub. em 16.07.09)

Parágrafo Único.  Os Juízes Substitutos perceberão subsídios 
iguais aos dos Juízes de Direito de entrância inicial. (Parágrafo incluído pela Lei 
nº. 14.407/09, de 15.07.09, pub. em 16.07.09)

•	 Vide art. 154, IX, da CE, com redação dada pela Emenda Constitucional 
Estadual nº 56/04.

§ 1°. Revogado pela Lei nº 12.919 de 30/06/99.225

§ 2°. Revogado pela Lei nº 12.919 de 30/06/99.226

§ 3°. Revogado pela Lei nº 12.919 de 30/06/99.227

223 Redação anterior: “Art. 214: O Presidente do Tribunal de Justiça, o Vice-Presidente e o 
Corregedor Geral da Justiça, perceberão uma gratificação mensal, correspondente a trinta e cinco 
por cento (35%) para o Presidente e trinta por cento (30%) para o Vice-Presidente e Corregedor 
Geral da Justiça, calculada obre os seus respectivos vencimentos, à título de representação”.

224 Segue texto revogado: “Art. 216. Os vencimentos dos Desembargadores do Tribunal de 
Justiça não serão inferiores aos dos Secretários de Estado, não podendo ultrapassar porém, 
os fixados para os Ministros do Supremo Tribunal Federal. Os Juízes Estaduais têm os seus 
vencimentos fixados com diferença não excedente a dez por cento (10%) de uma para outra 
entrância, atribuindo-se aos de entrância mais elevada, noventa por cento (90%) dos vencimentos 
dos Desembargadores”.

225 Redação anterior: “Art. 216, § 1°. Para efeito de equivalência e limite de vencimentos, previsto 
neste artigo, são excluídas do cômputo apenas as vantagens de caráter pessoal ou de natureza 
transitória”.

226 Redação anterior: “Art. 216, § 2°: Os vencimentos dos Magistrados Estaduais são constituídos 
de duas parcelas, uma correspondente ao padrão vencimental e outra a representação 
correspondente a duzentos e vinte e dois por cento (222 %), calculada sobre o vencimento”.

227 Redação anterior: “Art. 216, § 3°: O adicional por tempo de serviço dos Magistrados incide 
sobre a soma das duas parcelas previstas no artigo anterior”.
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Art. 217. Os Juízes Substitutos perceberão vencimentos iguais aos 
dos Juízes de Direito de primeira entrância. 

Art. 218. VETADO. 
Art. 219. Os Magistrados terão vencimentos pagos pelos cofres do 

Estado. 
Art. 220. O pagamento dos vencimentos dos Desembargadores e 

Juízes da Capital é efetuado no Tribunal de Justiça, mediante folhas organizadas 
pela Secretaria competente, com o "pague-se" do Presidente. 

Art. 221. Os Magistrados das demais comarcas perceberão seus 
vencimentos pelas Exatorias Estaduais da respectiva jurisdição, ou pelo Banco 
do Estado do Ceará mediante distribuição de crédito para todo o exercício 
financeiro. 

Art. 222. Os Juízes das comarcas do interior telegrafarão ao 
Presidente do Tribunal de Justiça, no último dia de cada mês, dando ciência dos 
dias de efetivo exercício nas funções de seu cargo. Os Juízes informarão também 
acerca do exercício dos servidores e serventuários de justiça da comarca e, no 
caso de informação falsa, ficarão sujeitos às penalidades da lei, sem prejuízo da 
perda, pelo dobro, dos dias em que se ausentarem da comarca, sem prévia auto-
rização do Chefe do Poder; na falta dessa comunicação, o Presidente do Tribunal 
mandará excluir o juiz da folha de pagamento. 

Art. 223. Além dos casos previstos na legislação comum para o 
funcionário em geral, os Magistrados não sofrerão qualquer desconto em seus 
vencimentos quando: 

a) chamados pelo Presidente do Tribunal de Justiça ou pelo Conselho 
da Magistratura; 

b) para freqüência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento de 
estudos a critério do Tribunal, pelo prazo máximo de 01 (um) ano; 

c) para prestação de serviço, exclusivamente à Justiça Eleitoral; 
Parágrafo Único. Sem prejuízo do vencimento, remuneração ou 

de qualquer direito ou vantagem legal, o Magistrado poderá afastar-se de suas 
funções: 

I - por oito (08) dias consecutivos, por motivo de:
a) casamento;
b) falecimento de cônjuge ou companheira, ascendente, descenden-

te a, irmão ou dependente. 
II - até cinco (05) dias consecutivos, por motivo de:
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a) paternidade;
b) adoção. 

SEÇÃO II 
DAS VANTAGENS228

Art. 224. Além dos vencimentos, constituem vantagens pecuniárias 
dos magistrados:

•	 Vide Lei nº 12.919/99, que institui os subsídios dos magistrados.

I - ajuda-de-custo, para despesa de transporte e mudança, equivalen-
te a um mês de vencimentos; 

II - ajuda-de-custo, para moradia nas comarcas onde não houver re-
sidência oficial para Juiz, exceto na Capital, equivalente a 10% (dez por cento) 
sobre seus vencimentos. 

III - salário-família; 
IV - diárias; 
V - VETADO. 
VI - REVOGADO. (pelo parágrafo único do art. 1º da Lei 12.919 de 

30/06/99).229 
VII - VETADO. 
Parágrafo Único.  A gratificação adicional será implantada auto-

mática e independentemente de requerimento. 
Art. 225. Por aula proferida em Curso Oficial de Preparação para 

a Magistratura ou em Escola Especial de Aperfeiçoamento de Magistrados, será 
atribuída uma gratificação de magistério, exceto quando receba remuneração 
específica para esta atividade. 

Art. 226. A verba de representação, salvo quando concedida em 

228 Com a expedição da Lei do Subsídio da Magistratura no Estado do Ceará, algumas gratificações 
concedidas nesta seção foram revogadas tacitamente. “Art. 1o. A remuneração dos membros do 
Poder Judiciário do Estado do Ceará será constituída de um subsídio fixado em parcela única, nos 
termos do Art. 39, § 4º da Constituição Federal.

  Parágrafo Único. O subsídio constitui a forma exclusiva de remuneração dos membros do 
Poder Judiciário, vedada a adição de gratificação ou vantagem a qualquer título (art. 1o. da Lei 
Estadual nº 12.919/99)”.

229 Redação anterior do inciso VI: “gratificação adicional de um por cento por ano de serviço, 
incidente sobre o vencimento básico e a gratificação de representação, compreendido no tempo de 
serviço o exercício da advocacia, até o máximo de 15 anos e observada a garantia constitucional 
de irredutibilidade”.
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razão do exercício de cargo ou função temporária, íntegra os vencimentos para 
todos os efeitos legais.

Art. 227. A gratificação adicional, bem como as de representa-
ção atribuídas ao Presidente, Vice-Presidente e Corregedor Geral da Justiça 
incorporar-se-ão aos vencimentos e proventos dos Magistrados para efeito de 
aposentadoria. 

•	 Vide  Lei Estadual nº 12.919/99

Art. 228. As gratificações de substituição não são incorporáveis aos 
vencimentos ou proventos dos Magistrados. 

Art. 229. Ao magistrado que for convocado para substituir, no 
primeiro grau, Juiz de entrância superior, perceberá a diferença de vencimentos 
correspondentes, durante o período de afastamento do titular, inclusive diárias 
e transporte, se for o caso. 

§ 1°. Quando a substituição se verificar entre Juízes da mesma ou de 
inferior entrância somente serão devidas diárias e transporte, através de adian-
tamento arbitrado pelo Presidente do Tribunal, ficando o magistrado sujeito a 
posterior prestação de contas. 

§ 2°. O juiz somente poderá responder por outra vara ou unidade 
dos Juizados Especiais, nas seguintes hipóteses, sendo vedada qualquer designa-
ção, inclusive para o juiz auxiliar outra vara ou unidade dos Juizados Especiais: 
(Parágrafo alterado pela Lei Estadual nº 12.919 de 30/06/99)230

I - Promoção, aposentadoria ou morte do titular, enquanto não pre-
enchida a vaga; 

II - afastamento temporário do titular por motivo de licenças para 
tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa da família, para o serviço 
militar, para o repouso à gestante ou especial; 

III - disponibilidades temporária do titular enquanto durar o 
afastamento; 

IV - férias do titular, até seu retorno; 
V - nas varas ou unidades dos juizados especiais cujos titulares 

se encontrem afastados a serviço da Presidência do Tribunal de Justiça, da 
Corregedoria Geral de Justiça e da Escola Superior da Magistratura do Estado 

230 Redação anterior: “§ 3º. O juiz que responder por outra vara, por período igual ou superior 
a trinta (30) dias, fará jus a uma gratificação de um terço sobre seus vencimentos, vedada a 
acumulação em caso de responder por mais de uma vara”. (parágrafo alterado pela Lei Estadual 
nº 12.919/99).
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do Ceará, devendo responder por mencionadas varas ou unidades os Juízes 
Auxiliares criados pela Lei Estadual nº 12.698, de 28 de maio de 1997. 

§ 3º - No caso de o juiz responder por outra vara ou unidade dos 
Juizados Especiais por período igual ou superior a trinta (30) dias, nos únicos 
casos autorizados pelo parágrafo anterior, não fará jus a qualquer gratificação, 
devendo perceber somente diárias e transporte, se for o caso. (Parágrafo incluído 
pela Lei Estadual nº 12.919 de 30/06/99)

Art. 230. Ao magistrado será devida uma gratificação pelo efetivo 
exercício em comarca de difícil provimento, equivalente a 20% (vinte por cento) 
sobre seus vencimentos, competindo ao Tribunal de Justiça, mediante provimen-
to declarar a comarca naquela situação, considerando fatores objetivos tais como 
segurança, transporte e salubridade. 

Art. 231. No caso de substituição de Desembargador, o Juiz de 
primeiro grau convocado, perceberá enquanto perdurar a substituição, o equiva-
lente à diferença entre os seus vencimentos e os de Desembargador231. 

Art. 232. Ao Juiz Substituto, quando nomeado, e ao Juiz de Direito, 
quando promovido, ou removido compulsoriamente, será paga ajuda de custo 
equivalente até a um mês de vencimento, fazendo jus à mesma vantagem o Juiz 
Substituto nomeado Juiz de Direito, desde que para comarca diferente.

Parágrafo Único.  A ajuda de custo será paga independentemente 
de o magistrado haver assumido o cargo, e restituído caso não o faça. 

Art. 233. O magistrado, pelo exercício em órgão disciplinar ou de 
correição, nenhuma vantagem pecuniária perceberá, salvo transporte e diária 
para alimentação e pousada, quando se deslocar de sua sede. 

Art. 234. Os magistrados perceberão salário-família na conformida-
de da legislação aplicável aos funcionários públicos em geral. 

Art. 235. Ao cônjuge sobrevivente, e, em sua falta, aos herdeiros 
necessários do magistrado falecido em atividade ou já aposentado, será abonada 
importância igual a um mês dos proventos ou estipêndio que percebia, para 
atender às despesas de funeral e luto. 

§ 1°. Na falta das pessoas enumeradas neste artigo, quem houver 
custeado os funerais do magistrado será indenizado das despesas realizadas 
dentro dos limites traçados neste Código; 

231 A Resolução no. 04, de 04 de março de 2010, dispõe sobre a substituição de Desembargador 
por Juiz de primeiro grau, no âmbito do Tribunal de Justiça.
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§ 2°. A despesa correrá pela dotação própria do cargo e o pagamento 
será efetuado pelo Tesouro do Estado, mediante apresentação de certidão do 
assento de óbito e, no caso do parágrafo anterior, também com os comprovantes 
dos gastos realizados. 

Art. 236. Fica assegurado às famílias pensionáveis ou aos benefici-
ários dos Magistrados do Ceará, do Secretário, do Subsecretário do Tribunal de 
Justiça, do Diretor e do Subdiretor da Secretaria Geral do Fórum de Fortaleza, 
dos Assessores dos Desembargadores; ativos ou inativos, montepio a ser pago 
pelo Tesouro do Estado.

Parágrafo Único.  É obrigatória a inscrição no montepio232.
Art. 237. Mensalmente, mediante consignação em folha de 

pagamento, em extrato de pagamento ou quaisquer outras modalidades, os con-
tribuintes do montepio concorrerão para a Fazenda do Estado com uma cota cor-
respondente a um trinta avos (1/30) dos seus vencimentos ou proventos mensais 
fixos e gratificações incorporáveis aos vencimentos, nos termos deste Código. 

•	 Artigo revogado tacitamente pela LC 12/99.

Art. 238. O montepio corresponderá a uma pensão mensal igual a 
cem por cento (100%) dos vencimentos e vantagens percebidos pelo contribuin-
te, à data de seu falecimento. 

•	 Artigo revogado tacitamente pela LC 12/99.

§ 1°. A pensão será paga metade ao cônjuge supérstite ou compa-
nheiro (a), e metade, em partes iguais, aos filhos, netos ou outros beneficiários 
indicados. 

§ 2°. Na falta dos filhos, ou quando por qualquer motivo cessar o 
pagamento a estes, a pensão pertencerá integralmente à viúva, sendo antes 
contudo, assegurada ao contribuinte, seja qual for o seu estado civil, plena 
liberdade na instituição de pensionistas e na fixação do quantitativo da pensão 
de cada um. 

§ 3°. O cônjuge, filhos e netos são beneficiários naturais, não neces-
sitando ser instituídos, sendo suficiente que comprovem essa condição. 

232 Vide Lei Complementar no. 12/99, que instituiu o SUPSEC e extinguiu o montepio: “Art. 
12. Ressalvando-se a manutenção e o pagamento dos benefícios atualmente concedidos, que 
passam a ser suportados pelo Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos 
Civis e Militares, dos Agentes Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará - SUPSEC, 
ficam extintos, a partir da data em que se tornar exigível a contribuição instituída nesta Lei 
Complementar para o custeio do SUPSEC: VIII - o Montepio de que trata a Lei nº 12.342, de 
28 de julho de 1994, com alterações posteriores, inclusive a respectiva contribuição”.
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§ 4°. A pensão de montepio será reajustada automaticamente sempre 
que houver alteração de vencimentos dos magistrados, a fim de manter-se pro-
porcional aos proventos ou vencimentos que receberia o contribuinte falecido, 
observado sempre o disposto no caput deste artigo. 

§ 5°. Cessa o pagamento do montepio mensal: 
a) em relação à viúva, na data em que contrair núpcias ou falecer, 

transferindo-se para os filhos ou beneficiários indicados o benefício, em partes 
iguais; 

b) em relação ao filho varão ou qualquer beneficiário varão, na data 
em que atingir a maioridade, salvo se inválido ou incapaz de prover a própria 
subsistência, ou se estudante, frequentar curso secundário ou curso superior, até 
25 anos de idade; 

c) em relação à filha ou qualquer beneficiária, na data em que 
contrair núpcias, ou, tendo atingido a maioridade, passar a exercer atividade 
lucrativa, com a qual possa prover à própria subsistência; 

§ 6°. É permitida, até o limite dos vencimentos ou proventos que o 
contribuinte vinha recebendo dos cofres públicos, a acumulação de pensões de 
montepio: 

a) entre si; 
b) com outras pensões de qualquer natureza, pagas por entidades 

públicas federais, estaduais ou municipais; 
c) com vencimentos de cargos ou funções públicas da União, do 

Estado, do Município ou de autarquias; 
d) com proventos de inatividade, ainda quando resultem de aposen-

tadoria em cargos acumuláveis; 
§ 7°. Também não é vedada a acumulação de pensões de montepio 

com salários de empregos particulares ou pensões percebidas de entidades 
privadas; 

§ 8°. O pagamento do montepio será requerido ao Presidente 
do Tribunal de Justiça que à vista dos elementos, o despachará de plano. 
Reconhecendo a procedência do pedido, expedirá um título de pensão para cada 
beneficiário e promoverá a inclusão dos mesmos em folha de pagamento. Após 
isso, remeterá o processo ao Tribunal de Contas para julgamento definitivo da 
legalidade. O pagamento da pensão de montepio inicial terá caráter provisório 
até o julgamento definitivo do Tribunal de Contas. 

§ 9°. O Presidente do Tribunal de Justiça despachará de plano, auto-
rizando ou não o pagamento, que ficará a cargo do Tesouro do Estado. 
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Art. 239. À família do magistrado falecido em conseqüência de 
acidente do trabalho ou de agressão no exercício ou decorrência de suas funções, 
o Estado assegurará uma pensão mensal, equivalente aos vencimentos ou esti-
pêndio que ele percebia do Tesouro do Estado, ao tempo do fato. 

Art. 240. Todos os atos referentes aos magistrados, inclusive os em 
inatividade, que devam ser apostilados, terão as respectivas apostilas lavradas 
nos títulos, assinadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

CAPÍTULO III
DAS FÉRIAS

Art. 241. Os magistrados terão direito a férias anuais, por sessenta 
(60) dias, coletivas ou individuais.

•	 Vide art. 66 da LOMAN.

Art. 242. Os membros do Tribunal de Justiça gozarão de férias 
coletivas233 nos períodos de 02 a 31 de janeiro e de 02 a 31 de julho.

Art. 243. Os Juízes do 1° Grau, titulares de varas ou comarcas, com 
exercício no interior do Estado, gozarão de férias coletivas de 02 a 31 de janeiro 
e de 02 a 31 de julho, assegurando-se, entretanto, o permanente funcionamento 
pelo menos de um órgão em cada comarca para atendimento de todo e qualquer 
procedimento de caráter urgente. 

Art. 244. Os Juízes de 1° Grau, titulares de varas, com exercício na 
Comarca da Capital, gozarão de férias coletivas nos meses de janeiro e julho, 
assegurando-se, entretanto, o permanente funcionamento de pelo menos um 
órgão judicante para atendimento de todo e qualquer procedimento de caráter 
urgente. 

•	 Vide art. 100, do RITJ-CE.

Art. 245. Os Juízes de Direito Auxiliares do interior substituirão os 
Juízes titulares de varas ou comarcas, durante os períodos de férias coletivas, 
fazendo jus, porém, a 60 (sessenta) dias de férias individuais. 

Parágrafo Único. Os Juízes Auxiliares do interior substituirão os 
titulares das comarcas das respectivas zonas e durante a substituição despacharão 

233 Vide Emenda Constitucional 45/05. Texto de referência:“XII - a atividade jurisdicional será 
ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, 
nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente”. (Art. 93, 
inciso XII, da CF/88, incluído pela EC 45/04).
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os processos cuja tramitação não se interrompe em razão de ocorrência de férias 
coletivas. 

Art. 246. O Tribunal de Justiça iniciará e encerrará seus trabalhos, 
respectivamente, nos primeiro e último dias úteis de cada período com a reali-
zação de sessão. 

Art. 247. Durante as férias coletivas compete ao Presidente do 
Tribunal de Justiça, ou seu substituto legal, decidir pedidos de liminar em 
mandado de segurança, determinar liberdade provisória ou sustação de ordem 
de prisão e demais medidas que reclamem urgência.

Art. 248. O Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor Geral 
da Justiça gozarão de trinta (30) dias consecutivos de férias individuais, por 
semestre.

•	 Vide art. 101, do RITJ-CE.

Parágrafo Único. Ao Vice-Presidente, ou na sua falta ou impedi-
mento, ao Desembargador mais antigo que, na ordem decrescente, o substituir, 
ao assumir a Presidência, nas férias coletivas, é assegurado o gozo de férias indi-
viduais pelo tempo em que esteve no exercício.

Art. 249. As férias individuais não poderão fracionar-se em períodos 
inferiores a trinta (30) dias, e somente podem acumular-se por imperiosa neces-
sidade do serviço e pelo máximo de 02 (dois) meses. 

Art. 250. As férias individuais serão concedidas: 
a) ao Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Pleno; 
b) ao Corregedor Geral e demais Desembargadores, pelo Presidente 

do Tribunal de Justiça; 
c) aos Juízes da Capital, pelo Diretor do Fórum; 
d) aos Juízes do Interior que devam gozar férias individuais por 

haverem respondido por varas ou comarcas nos períodos de férias coletivas, pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça. 

Art. 251. As autoridades competentes, antes do início do ano judi-
ciário, organizarão as escalas de férias, atendendo, quando possível, às solicita-
ções dos interessados, sem prejuízo da conveniência do serviço. 

§ 1°. As escalas de férias poderão sofrer modificações, por motivo 
justo, a requerimento dos interessados; 

§ 2°. O Juiz que for removido ou promovido em gozo de férias não as 
interromperá, sem prejuízo da posse imediata. 



LU
C

IA
N

O
 B

E
Z
E

R
R

A
 F

U
R

TA
D

O

152  

Art. 252. São feriados forenses:
a) os domingos, os dias de festa nacional ou estadual, como tais de-

cretados, a quinta-feira e a sexta-feira da Semana Santa; 
b) o dia 08 de dezembro, consagrado à Justiça.
Vide art. art. 99, RITJ-CE.
Art. 253. Os magistrados, nos períodos de férias coletivas, não 

poderão ausentar-se de suas comarcas senão para lugar de onde lhes seja possível 
voltar às suas funções dentro de 48 horas, e sem antes comunicar à Presidência 
do Tribunal a ausência e onde devam ser encontrados.234

Art. 254. Aos magistrados do 1° Grau, titulares de zonas eleito-
rais no interior do Estado, poderão gozar, unicamente de um período de férias 
coletivas, se, por decisão do Tribunal de Justiça e em nome do interesse público 
houver extrema necessidade da permanência do Juiz à frente da zona, mormente 
em período de alistamento eleitoral. 

•	 Vide art. 14, § 2º, art. 30, III, e art, 374, todos do Código Eleitoral (Lei nº 
4.737/65)

§ 1°. Aos Juízes, nas condições referidas neste artigo, será concedido 
um período de férias individuais, equivalente a 30 (trinta) dias consecutivos, para 
ser gozado no semestre seguinte ou ressalvado para gozo em tempo oportuno; 

§ 2°. Computar-se-ão em dobro as férias individuais não gozadas, 
por motivo de interesse público.235 

§ 3°. As férias serão remuneradas com acréscimo de um terço (1/3) 
da remuneração global do magistrado e seu pagamento se efetuará até dois (02) 
dias antes do início do respectivo período. 

Art. 255. VETADO 
Parágrafo Único. VETADO 

234 Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.085 - STF, interposta contra este dispositivo, foi 
julgada prejudicada com o advento da Emenda Constitucional nº. 45, tendo a seguinte 
EMENTA: “QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DIRETA DE INCONTITUCIONALIDADE. ARTIGO 
253 DA LEI N. 12.342/94 DO ESTADO DO CEARÁ. MAGISTRADOS FÉRIAS COLETIVAS. EC 
45/04. PREJUDICIALIDADE. 1. A EC 45/04, ao vedar as férias coletivas nos juízos e tribunais 
de segundo grau, revogou os atos normativos inferiores que a elas se referiam, sendo pacífico o 
entendimento, desta Corte, no sentido de não ser cabível a ação direta contra ato revogado. 2. 
Pedido de declaração de inconstitucionalidade prejudicado”. 

235 Texto constitucional de referência: “§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma 
de contagem de tempo de contribuição fictício.” (Art. 40, § 10, da CF/88, com redação dada 
pela EC 20/98).
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CAPÍTULO IV 
DAS LICENÇAS236 

Art. 256. Conceder-se-á licença:
•	 Art. 69 e segts., da LOMAN.

•	 Vide art. 30, inciso IV do RITJ-CE 

I - para tratamento de saúde;
•	 Vide art. 257 a 266, deste código..

•	 Vide aqrt. 70, da LOMAN

II - por motivo de doença em pessoa da família;
•	 Vide 267 e 268, deste código. 

III - para o serviço militar;
•	 Vide art. 269 e 270, deste código.

IV - para repouso à gestante;
•	 Vide art. 271, deste código.

V - especial.
•	 Vide art. 272, deste código.

•	 Vide art. 269 a 271, da LOMAN.

SEÇÃO I 
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

Art. 257. A licença para tratamento de saúde por prazo superior a 
30 (trinta) dias, bem como as prorrogações que importem licença por período 
ininterrupto, também superior a 30 (trinta) dias dependem de inspeção por 
Junta Médica. 

Art. 258. A licença pode ser prorrogada de ofício ou a pedido, em 
ambos os casos, dependendo das conclusões do laudo médico. 

Art. 259. Terminada a licença, o magistrado reassumirá, ime-
diatamente, o exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses de prorrogação e 
aposentadoria. 

Parágrafo Único. O pedido deverá ser apresentado antes de findo 
o prazo de licença; se indeferido, contar-se-á como de licença o período em que 

236 Vide inciso IV, do Art. 21 da LOMAN: “Compete aos Tribunais, privativamente: IV - conceder 
licença e férias, nos termos da lei, aos seus membros o aos Juízes e serventuários que lhes são 
imediatamente subordinados”.



LU
C

IA
N

O
 B

E
Z
E

R
R

A
 F

U
R

TA
D

O

154  

o magistrado deixou de comparecer ao serviço por desconhecimento oficial ou 
despacho. 

Art. 260. A licença gozada dentro de sessenta (60) dias, contados 
do término da anterior, será considerada como prorrogação. 

Art. 261. O magistrado não poderá permanecer em licença por 
prazo superior a 24 meses, salvo nos casos de doença em pessoa da família, de 
tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia 
ou cardiopatia grave.

Art. 262. Expirado o prazo do artigo anterior, o Magistrado será 
submetido a novo exame médico e aposentado se for julgado inválido. 

Parágrafo Único. O tempo necessário ao exame médico será con-
siderado como de prorrogação. 

Art. 263. Será integral o vencimento do magistrado licenciado para 
tratamento de saúde, acidentado em serviço ou atacado das moléstias indicadas 
no art. 261 deste Código. 

Art. 264. O Magistrado, ao entrar em gozo de licença, comunicará 
à autoridade que a concedeu, o local onde pode ser encontrado. 

§ 1°. O Magistrado licenciado não pode exercer qualquer das suas 
funções jurisdicionais ou administrativas, nem exercitar qualquer função pública 
ou particular;

§ 2°. Salvo contraindicação médica, o magistrado licenciado poderá 
proferir decisões em processos que, antes da licença, lhe hajam sido conclusos 
para julgamento ou tenham recebido seu visto como relator ou revisor. 

•	 Vide art. 71, § 2°, da LOMAN.

Art. 265. A licença para tratamento de saúde será a pedido, ou de 
ofício. 

§ 1 °. Num e noutro caso, é indispensável o exame médico: 
a) pelo Instituto de Previdência do Estado do Ceará (IPEC), se o ma-

gistrado residir na Capital; 
b) pelo posto ou repartição de saúde do Estado, se existentes, ou por 

médicos oficiais, se o magistrado residir no interior. 
§ 2°. No interior do Estado, em não sendo possível atender ao 

disposto na letra "b" do parágrafo anterior, o exame poderá ser feito por Junta 
Médica particular reconhecidas as firmas do atestado; 

§ 3°. As licenças para tratamento de saúde, ou por motivo de doença 
em pessoa da família, desde que não excedentes de trinta (30) dias, serão 
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concedidas mediante apresentação de simples atestado médico particular, com 
firma reconhecida. 

Art. 266. As licenças para tratamento de saúde serão concedidas: 
a) pelo Tribunal de Justiça, ao seu Presidente; 
b) pelo Presidente do Tribunal de Justiça aos demais Desembargadores 

e Magistrados. 

SEÇÃO II 
DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

Art. 267. O Juiz poderá obter licença por motivo de doença em 
pessoa de ascendente e descendente, cônjuge ou companheira, irmão ou depen-
dente, na forma da Lei, provando ser indispensável sua assistência ao enfermo. 

Parágrafo Único. O Presidente do Tribunal de Justiça fará expedir 
o ato concessivo à vista do laudo de exame médico e das informações prestadas 
pelo Juiz. 

Art. 268. A licença por motivo de doença em pessoa da família será 
concedida com vencimentos integrais até dois anos. Depois desse prazo, não será 
pago vencimento. 

SEÇÃO III 
DA LICENÇA PARA O SERVIÇO MILITAR 

Art. 269. Ao Magistrado que for convocado para o serviço militar e 
outros encargos da segurança nacional, será concedida licença com vencimentos 
integrais. 

§ 1°. A licença será concedida à vista de documento oficial que prove 
a incorporação; 

§ 2°. Sem embargo da regra genérica da cabeça deste artigo, des-
contar-se-á dos vencimentos do magistrado incorporado a importância que vier 
a receber em razão da incorporação, salvo se optar pelas vantagens do serviço 
militar; 

§ 3°. Ao Magistrado desincorporado conceder-se-á prazo não excedente 
de 30 (trinta) dias para reassumir o exercício, sem perda dos vencimentos. 

Art. 270. Ao Magistrado, oficial da reserva das forças armadas, 
será também concedida licença com vencimentos integrais durante os estágios 
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previstos pelos regulamentos militares, quando pelo serviço militar não perceber 
qualquer vantagem pecuniária. 

Parágrafo Único. Quando o estágio for remunerado, assegurar-
se-á o direito de opção. 

SEÇÃO IV 
DA LICENÇA À GESTANTE 

Art. 271. A licença para repouso a magistrada-gestante ou em de-
corrência de adoção será concedida nos termos da legislação, pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias. 237 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

SEÇÃO V 
DA LICENÇA ESPECIAL 

Art. 272. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o magis-
trado fará jus a três (03) meses de licença especial, com a remuneração do cargo 
efetivo, observados os requisitos definidos em lei. 

SUBTÍTULO IV 
DA VACÂNCIA 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 273. A vacância do cargo de magistrado dar-se-á nos casos 
estabelecidos no art. 138 deste Código, observado o disposto nos artigos 93, 
VIII238e 95239, 

237 Texto anterior: “Art. 271. A licença para repouso à magistrada-gestante será concedida nos 
termos da legislação, pelo prazo de cento e vinte (120) dias”.

238 Dispositivo de referência: “VIII - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do 
magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do 
respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa”. (art. 93, VIII, 
da CF, com redação dada pela EC 45/04).

239 Texto constitucional de referência: “Art. 95 - Os juízes gozam das seguintes garantias: 
I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo 
a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos 
demais casos, de sentença judicial transitada em julgado; II - inamovibilidade, salvo por motivo 
de interesse público, na forma do art. 93, VIII”. (Art. 95 da CF.)
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I e II, da Constituição da República, e 96, X240, e 98241, I e II, da Constituição do 
Estado. 

Parágrafo Único.  A vacância nos casos de promoção, remoção 
e acesso observará o disposto no Livro II, Título III, Capítulos V, VI e VII, deste 
Código. 

CAPÍTULO II 
DA DISPONIBILIDADE

Art. 274. O Magistrado em disponibilidade será classificado em 
quadro especial, provendo-se imediatamente a vaga que ocorrer. 

Art. 275. A disponibilidade, em caso de mudança da sede do 
Juízo, por não haver o juiz aceito remoção para a mesma comarca ou outra de 
igual entrância, outorga ao magistrado a percepção de vencimentos integrais e 
contagem do tempo de serviço como se estivesse em exercício, e será declarada 
por ato do Presidente do Tribunal, independentemente de manifestação do 
Colegiado, assegurado o seu aproveitamento na forma do § 3° do art. 208 deste 
Código.

•	 Vide art. 21, inciso IV, alíneas c e g, do RITJ-CE. 

Parágrafo Único. Se o Magistrado dentro de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação do ato de mudança, não usar da faculdade de 
requerer remoção, será posto, de ofício, na disponibilidade de que trata este 
artigo. 

Art. 276. O Tribunal de Justiça poderá determinar, por motivo 
de interesse público e pelo voto de dois terços de seus membros efetivos, a 

240 Texto da Constituição Estadual de referencia: “X - o ato de remoção, disponibilidade e 
aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria 
absoluta do Tribunal de Justiça ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. 
(Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)”. (art. 96, inciso X, da CE)

241 Vide art. 98 da Constituição do Estado do Ceará: “Os juízes gozam das seguintes garantias -  I 
- vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo 
a perda do cargo, nesse período, de deliberação do Tribunal de Justiça e, nos demais casos, de 
sentença judicial transitada em julgado, assegurado em qualquer hipótese o direito a ampla 
defesa; 

  II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 96, inciso X, 
desta Constituição; (Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009) - III - irredutibilidade 
do subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, incisos X e XI, 39, § 4º, 150, inciso II, 153, 
inciso III e §2º, inciso I, da Constituição Federal”. ( Redação dada pela EC 63, de 02 de julho 
de 2009)
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disponibilidade de membro do próprio Tribunal ou de Juiz de 1° Grau, com ven-
cimentos proporcionais ao tempo de serviço.242

§ 1°. O quorum de dois terços243 de membros efetivos do Tribunal 
será apurado em relação ao número de Desembargadores em condições legais de 
votar, como tal se considerando os não atingidos por impedimentos ou suspeição 
e os não licenciados por motivo de saúde; 

§ 2°. O procedimento para decretação da disponibilidade de magis-
trados obedecerá ao disposto nos arts. 194 a 197 deste Código; 

§ 3°. A proporcionalidade dos vencimentos, com base no tempo de 
serviço, obedecerá sempre os seguintes percentuais: 

I - Até 10 anos de tempo de serviço, 50% (cinqüenta por cento); 
II - De 10 a 15 anos de tempo de serviço, 60% (sessenta por cento); 
III - De 15 a 20 anos de tempo de serviço, 70% (setenta por cento); 
IV - De 20 a 25 anos de tempo de serviço, 80% (oitenta por cento); 
V - De mais de 25 anos de tempo de serviço, 90% (noventa por 

cento). 
Art. 277. O Magistrado em disponibilidade continuará sujeito às 

vedações constitucionais. 
Art. 278. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, 

será computado integralmente para efeito de disponibilidade, na forma da lei.244 
Art. 279. O Desembargador que ao assumir as funções do seu cargo 

já encontrar, com assento no Tribunal, seu cônjuge ou parentes consanguíneos 
ou afins em linha reta, bem como na linha colateral até o 3° grau, não será posto 
em disponibilidade. 

Art. 280. Decretada a disponibilidade por motivo de interesse 
público, o Presidente do Tribunal de Justiça formalizará o ato de declaração da 
disponibilidade.

242 Vide o inciso VIII, do art. 93, da CF, que incluiu o Conselho Nacional de Justiça, como órgão 
com competência para remover, aposentar ou colocar em disponibilidade o magistrado bem 
como diminuiu o quorum para julgamento dessa matéria, in verbis: “VIII o ato de remoção, 
disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por 
voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada 
ampla defesa”. (art. 93, VIII, da CF/99, com redação dada pela EC 45/04).

243 Vide nota anterior.

244 Texto de referência: “§ 2º - O tempo de contribuição Federal, Estadual ou Municipal 
será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de 
disponibilidade, vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício”. (art. 
168, § 2° da CE, com redação dada pela EC 56/2004)
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•	 Vide Resolução nº 135, do CNJ245.

CAPÍTULO III
DA APOSENTADORIA 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 281. Com proventos integrais, a aposentadoria dos magistra-
dos vitalícios será compulsória, aos 70 (setenta) anos de idade, ou por invalidez 
comprovada, e facultativa, aos 30 (trinta) anos de serviço, após cinco (05) anos 
de exercício efetivo na judicatura.246

Art. 282. Para efeito de aposentadoria será computado integral-
mente o tempo de serviço de qualquer natureza em cargo ou em função federal, 
estadual e municipal, bem assim o prestado a entidades autárquicas, empresas 
ou instituições que tenham passado à responsabilidade do Estado, empresas 
públicas e privadas e sociedade de economia mista247. 

Art. 283. Ao advogado ou membro do Ministério Público nomeado 
Desembargador é exigida para aposentadoria voluntária, a efetividade mínima 
de cinco (05) anos, no Tribunal de Justiça. 

Art. 284. Os proventos da aposentadoria serão reajustados na 
mesma proporção dos aumentos dos vencimentos concedidos, a qualquer título, 
aos magistrados em atividade.

SEÇÃO II 
DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 

Art. 285. A aposentadoria compulsória dos magistrados, aos setenta 

245 Texto de referência: “Art. 6º - O magistrado será posto em disponibilidade com vencimentos 
proporcionais ao tempo de serviço, ou, se não for vitalício, demitido por interesse público, quando 
a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção compulsória”. 
(art. 6o. da Resolução n° 135, do CNJ)

246 Vide o inciso VI, do art. 93, da CF, in verbis: “art. 93, VI - a aposentadoria dos magistrados e a 
pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40”.

247 Texto de referência: “§2º - O tempo de contribuição Federal, Estadual ou Municipal será 
contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de 
disponibilidade, vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício”. (art. 
168, § 2° da CE, com redação dada pela EC Estadual n° 56/04)
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anos de idade, deverá ser declarada pelo Tribunal de Justiça, à vista dos seus 
assentamentos individuais, de ofício ou a requerimento do Procurador Geral da 
Justiça, consoante o estabelecido no Regimento Interno. 

§ 1°. À falta de requerimento do interessado, até 05 (cinco) dias 
antes da data em que o magistrado deverá completá-la, o Presidente do Tribunal 
baixará portaria para que se instaure o processo de ofício, fazendo-se a ne-
cessária comprovação da idade por meio da certidão de nascimento ou prova 
equivalente; 

§ 2°. É permitido ao interessado provar, através de documentos, 
defeitos ou inexatidões nos assentamentos individuais. 

SEÇÃO III 
DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

Art. 286. A aposentadoria compulsória dos magistrados, por 
invalidez, observará o que preceitua o Regimento Interno a respeito de verifica-
ção deste estado, com a observância dos seguintes requisitos: 

I - O processo terá início a requerimento do magistrado, por ordem 
do Presidente do Tribunal, de ofício ou em cumprimento de deliberação do 
plenário ou, ainda, por provocação da Corregedoria Geral da Justiça; 

II - Tratando-se de incapacidade mental, o Presidente do Tribunal 
nomeará curador ao paciente, sem prejuízo da defesa que este queira oferecer 
pessoalmente, ou por procurador que constituir; 

III - O paciente deverá ser afastado, desde logo do exercício do cargo, 
até final decisão, devendo ficar concluído o processo no prazo de sessenta (60) 
dias; 

IV - A recusa do paciente em submeter-se à perícia médica permitirá 
o julgamento baseado em quaisquer outras provas; 

V - O magistrado que, por 02 (dois) anos consecutivos, afastar-se ao 
todo, por 06 (seis) meses ou mais, para tratamento de saúde, deverá submeter-
se ao requerer nova licença para igual fim, dentro de 02 (dois) anos, a exame 
para verificação de invalidez; 

VI - Se o Tribunal concluir pela incapacidade do magistrado, comuni-
cará imediatamente a decisão ao Presidente, para os devidos fins. 

Art. 287. Ao magistrado cujo estado de saúde não lhe permitir o 
exercício do cargo sem agravação do seu mal, perigo de contaminação e prejuízo 
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do serviço, por efeito de enfermidade incurável e outras moléstias que a lei 
indicar, ou quando invalidado em conseqüência de acidente do trabalho, será 
concedida licença, se a inspeção médica a que for submetido não concluir pela 
necessidade imediata de aposentadoria. 

§ 1°. Efetivar-se-á a aposentadoria se dentro do prazo de dois (02) 
anos não houver expectativa razoável de cura; 

§ 2°. As inspeções de saúde serão feitas, obrigatoriamente, pela Junta 
Médica do Instituto de Previdência do Estado do Ceará (IPEC). 

§ 3°. Decretada a aposentadoria, o magistrado continuará a perceber, 
sem interrupção, como proventos provisórios, a importância que percebia na 
atividade, até que sejam fixados os proventos definitivos. 

CAPÍTULO IV 
DA EXONERAÇÃO 

Art. 288. A exoneração do magistrado dar-se-á a pedido ou de 
ofício. 

Parágrafo Único.  A exoneração de ofício dar-se-á: 
a) quando o Juiz Substituto não tomar posse ou não entrar no 

exercício do seu cargo; 
b) quando o Juiz Substituto não satisfizer as condições necessárias à 

aquisição da vitaliciedade248.
Art. 289. Na exoneração a pedido, o interessado se dirigirá ao 

Tribunal de Justiça, através de requerimento devidamente formalizado e com 
firma reconhecida. O Tribunal, depois de apreciada a solicitação, encaminhará 
ao Presidente para expedição do respectivo ato. 

Parágrafo Único. Ao magistrado sujeito a processo judicial não 
será concedida exoneração enquanto não for julgado e caso aplicada sanção que 
não importe em demissão, enquanto não a houver cumprido. 

CAPÍTULO V
DA DEMISSÃO

Art. 290. A pena de demissão será aplicada:

248 Vide art. 23, § 1º, da Resolução 135, do CNJ - “§ 1º A instauração do processo pelo Tribunal 
suspenderá o curso do prazo de vitaliciamento.”
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I - Aos magistrados quando decretada a perda do cargo em ação 
penal por crime comum ou de responsabilidade ou em procedimento adminis-
trativo nas seguintes hipóteses:

•	 Vide art. 23, § 3º, da Resolução n° 135 do CNJ.

a) exercício, ainda que em disponibilidade de qualquer outra função, 
salvo em cargo de magistério, público ou particular; 

b) recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de custas 
ou participação nos processos sujeitos a seu despacho e julgamento; 

c) exercício de atividade político-partidária; 
II - Aos Juízes nomeados mediante concurso de provas e títulos, 

enquanto não adquirirem a vitaliciedade, em caso de falta grave, inclusive nas 
seguintes hipóteses:249

a) quando manifestamente negligente no cumprimento dos deveres 
do cargo; 

b) quando de procedimento incompatível com a dignidade, a honra 
e decoro de suas funções; 

c) quando de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou cujo 
proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho das atividades do 
Poder Judiciário. 

§ 1°. O exercício de cargo do magistério, público ou particular, 
somente será permitido se houver compatibilidade de horário, vedado em 
qualquer hipótese, o desempenho de função administrativa ou técnica de esta-
belecimento de ensino; 

§ 2°. Não se considera exercício do cargo o desempenho de função 
docente em curso oficial de preparação para judicatura ou aperfeiçoamento de 
magistrado.

Art. 291. O procedimento para a decretação da perda do cargo terá 
início por determinação do Tribunal de Justiça, de ofício, ou mediante represen-
tação fundamentada do Poder Executivo ou Legislativo, do Ministério Público ou 
do Conselho Federal ou Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

249 Texto de referência: “§ 3º Ao juiz não-vitalício será aplicada pena de demissão em caso de: 
I – falta que derive da violação às proibições contidas na Constituição Federal e nas leis; II – 
manifesta negligência no cumprimento dos deveres do cargo; III – procedimento incompatível 
com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções; IV – escassa ou insuficiente capacidade 
de trabalho;V – proceder funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do 
Poder Judiciário.” ( art. 23, § 3º, Res. 135 – CNJ)
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•	 Vide Resolução n° 135, do CNJ.

§ 1 °. Em qualquer hipótese, a instauração do processo preceder-se-
á da defesa prévia do magistrado, no prazo de quinze (15) dias250, contados da 
entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes que lhe remeterá 
o Presidente do Tribunal de Justiça, mediante ofício, nas 48 (quarenta e oito) 
horas imediatamente seguidas à apresentação da acusação; 

§ 2°. Findo o prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o 
Presidente, no dia útil imediato, convocará o Tribunal Pleno para que, em sessão, 
decida sobre a instauração do processo, e caso determinada esta, no mesmo dia 
distribuirá o feito e fará entregá-lo ao Relator: 

§ 3°. O Tribunal, na sessão que ordenar a instauração do processo, 
bem assim no seu decorrer, poderá afastar o magistrado do exercício das suas 
funções sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens, até decisão final: 

§ 4°. As provas requeridas e deferidas, bem como as que o Relator 
determinar de ofício, serão produzidas no prazo de 20 (vinte) dias, cientes o 
Ministério Público, o magistrado ou seu procurador, a fim de que possam delas 
participar; 

§ 5°. Finda a instrução, o Ministério Público e o magistrado, ou seu 
procurador terão, sucessivamente, vista dos autos por dez (10) dias para razões; 

§ 6°. O julgamento será realizado em sessão pública do Tribunal, 
depois de relatório oral, e a decisão no sentido da penalização do magistrado só 
será tomada pelo voto de dois terços dos membros do Colegiado, em escrutínio 
reservado;251 

§ 7°. Da decisão publicar-se-á somente a conclusão; 
§ 8°. Se a decisão concluir pela perda do cargo, o Presidente do 

Tribunal providenciará a formalização do ato. 

250 Segue texto de referência da Resolução nº. 135, do CNJ: “Art. 14. Antes da decisão sobre a 
instauração do processo pelo colegiado respectivo, a autoridade responsável pela acusação 
concederá ao magistrado prazo de quinze dias para a defesa prévia, contado da data da 
entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes. (Art. 14, da Resolução nº. 135, 
do CNJ)

251 Texto de referência: “§ 5º Determinada a instauração do processo administrativo 
disciplinar, pela maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do respectivo Órgão Especial, 
o respectivo acórdão será acompanhado de portaria que conterá a imputação dos fatos e a 
delimitação do teor da acusação, assinada pelo Presidente do Órgão. (art. 14, § 5º, da Res. 
135 do CNJ).
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SUBTÍTULO V 
DAS INCOMPATIBILIDADES E SUSPEIÇÕES252 

•	 Vide art. 134 a 137, do CPC.

CAPÍTULO ÚNICO 
SEÇÃO I 

DAS INCOMPATIBILIDADES 

Art. 292. No Tribunal, não poderão ter assento na mesma Turma, 
Câmara ou grupo de Câmara, cônjuges e parentes consanguíneos ou afins em 
linha reta, bem como em linha colateral até o 3° grau. 

Parágrafo Único. Nas sessões do Tribunal Pleno, o primeiro dos 
membros mutuamente impedidos que votar, excluirá a participação do outro no 
julgamento. 

•	 Vide art. 62, do RITJ-CE.

Art. 293. No mesmo juízo não podem servir, conjuntamente como 
Juiz de Direito ou Substituto, parentes consanguíneos ou afins no grau indicado 
no artigo anterior. 

Art. 294. Não podem requerer nem funcionar como advogados da 
parte os que forem cônjuges, parentes consangüíneos ou afins do Juiz, em linha 
reta, ou na linha colateral até o segundo grau. 

§ 1°. Fica o Juiz impedido se a intervenção do advogado se der em 
virtude de distribuição obrigatória ou se houver sido constituído procurador do 
réu, salvo se a incompatibilidade for maliciosamente provocada; 

§ 2°. A incompatibilidade se resolverá contra o advogado, se este 
intervier no curso da causa, em primeiro ou segundo grau. 

Art. 295 São nulos os atos praticados pelo Juiz, depois de se tornar 
incompatível.

SEÇÃO II 
DA SUSPEIÇÃO

Art. 296. O juiz deve dar-se por suspeito e, se o não fizer, poderá 
como tal ser recusado por qualquer das partes, nos casos de lei.

252 Vide arts. 157 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Ceará.
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Art. 297. Também será impedido de funcionar: 
I - Se houver oficiado na causa como órgão do Ministério Público, 

advogado, árbitro ou perito ou nessa situação tiver parentes seus em grau 
proibido; 

II - Se houver funcionado na causa como Juiz de outro grau, pronun-
ciando-se, de fato ou de direito, sobre a mesma questão submetida a julgamento. 

Art. 298. Poderá o Juiz dar-se por suspeito se afirmar a existên-
cia do motivo de natureza íntima que, em consequência, o iniba de julgar quer 
com respeito à parte, quer ao seu procurador, comunicando ao Conselho da 
Magistratura os motivos da suspeição.

SUBTÍTULO VI 
DA INCAPACIDADE DOS MAGISTRADOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DA APURAÇÃO DA INCAPACIDADE 

Art. 299. O magistrado vitalício não será afastado do cargo senão 
mediante processo administrativo que se lhe apure a incapacidade física ou 
moral.

•	 Vide art. 76, da LOMAN.

Art. 300. O procedimento para a verificação da incapacidade dos 
magistrados será iniciado por determinação do Tribunal, de ofício, ou mediante 
representação fundamentada do Poder Executivo ou Legislativo, do Ministério 
Público, ou do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 1°. A instrução do processo correrá perante o Conselho da 
Magistratura, que concederá ao magistrado o prazo de quinze (15) dias para 
defesa prévia e nomeará, findo esse prazo, uma Junta Médica composta de três 
(03) especialistas, consoante hipótese clínica, a fim de proceder ao exame neces-
sário, ordenando as diligências que julgar convenientes à completa elucidação 
do caso; 

§ 2°. Desse prazo o paciente será intimado por ofício do Presidente, 
com a cópia da ordem inicial;

§ 3°. Tratando-se de incapacidade mental, o presidente nomeará, 
desde logo, um curador idôneo, que assista ou represente o paciente em todos 
os termos do processo;
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•	 Vide art. 76, inciso II, da LOMAN.

§ 4°. Quando se tratar de incapacidade mental, poderão os interes-
sados requerer audiência do médico assistente do paciente, se ele não houver 
funcionado como perito; 

§ 5°. O processo será secretariado pelo secretário do Conselho da 
Magistratura253.

Art. 301. Se o paciente estiver fora da Capital, os exames e diligên-
cias serão deprecados à autoridade judiciária local competente. 

Art. 302. Aos exames e outras diligências assistirão o Procurador 
Geral da Justiça, o paciente e o Curador, que poderão requerer o que for a bem 
da justiça.

Parágrafo Único. Em casos extraordinários, poderá o Procurador 
Geral delegar a Procuradoria de Justiça as funções que lhe competem.

Art. 303. Não comparecendo ou recusando o paciente a submeter-
se ao exame ordenado, será marcado novo dia. Se o fato se repetir, o julgamento 
basear-se-á em qualquer outra prova legal.

•	 Vide Art. 76, inciso IV, da LOMAN. 

Art. 304. Instruído o procedimento, poderá o paciente, ou seu 
Curador apresentar alegações no prazo de 10(dez) dias, ouvido a seguir o 
Procurador Geral, serão os autos distribuídos e julgados em sessão pública do 
Tribunal de Justiça. 

§ 1°. A decisão será adotada pelo voto de dois terços dos membros 
efetivos do Tribunal, cabendo ao Presidente o direito de voto; 

§ 2°. Concluindo o Tribunal pela incapacidade do magistrado, o 
Presidente expedirá, no prazo de trinta (30) dias, o ato de aposentadoria. 

Art. 305. Verificando-se, no curso do processo que o magistrado 
se acha incurso em alguma disposição de lei penal, determinará o acórdão a 
remessa de cópias das peças necessárias ao Procurador Geral da Justiça. 

Art. 306. Correrão por conta do Estado todas as despesas do 
processo, salvo as das diligências requeridas pelo paciente, se a decisão lhe for 
desfavorável.

253 O Secretário do Conselho é o Secretário Geral do Tribunal de Justiça.
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SUBTÍTULO VII 
DAS GARANTIAS E PRERROGATIVAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
SEÇÃO I 

DAS GARANTIAS

Art. 307. Os magistrados gozam das garantias de vitaliciedade, ina-
movibilidade e irredutibilidade de vencimentos, salvo as restrições expressas na 
Constituição Federal e Estadual. 

§ 1°. São vitalícios: 
a) a partir da posse, os Desembargadores nomeados pelo quinto 

constitucional;

•	 Vide art. 94, da CF.

b) após dois (02) anos de exercício, os Juízes nomeados em virtude 
de aprovação em concurso público de provas e títulos.

§ 2°. O Juiz não poderá ser removido ou promovido senão com seu 
assentimento manifestado na forma da lei, ressalvada a remoção compulsória.

§ 3°. Em caso de mudança da sede do Juízo, será facultado ao Juiz 
remover-se para ela ou para comarca de igual entrância, ou obter a disponibili-
dade com vencimentos integrais.

•	 Vide Lei Estadual n° 12.919/99.

§ 4°. Os vencimentos254 dos magistrados são irredutíveis, sujeitos, en-
tretanto, aos impostos gerais, inclusive o de renda e aos impostos extraordinários.

Art. 308. No caso de prisão em flagrante de qualquer autoridade ju-
diciária, os autos respectivos deverão ser encaminhados, dentro de 48 horas, ao 
Presidente do Tribunal de Justiça, que poderá proceder na forma prevista no art. 
310255 do Código de Processo Penal, ouvido em 24 horas, o Procurador Geral;

§ 1°. A autoridade judiciária que for detida em flagrante de crime 
inafiançável ficará, desde o momento da detenção sob custódia do Presidente do 
Tribunal de Justiça; 

254 Vide Lei Estadual n° 12.919/99 que instituiu o subsídio.

255 Texto de referência: “Art. 310. Quando o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante 
que o agente praticou o fato, nas condições do art. 23, I, II e III, do Código Penal, poderá, 
depois de ouvir o Ministério Público, conceder ao réu liberdade provisória, mediante termo de 
comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação”. (art. 310, do CPP).
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§ 2°. Se forem necessárias investigações ou diligências complemen-
tares, o Conselho da Magistratura providenciará a respeito; 

§ 3°. Os Juízes Substitutos gozarão das mesmas garantias e prerro-
gativas estabelecidas neste artigo, ressalvadas as restrições constitucionais e as 
exceções previstas neste Código.

SEÇÃO II 
DAS PRERROGATIVAS

Art. 309. São prerrogativas do magistrado: 
I - Não ser preso senão por ordem escrita do Tribunal ou órgão 

especial competente para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafian-
çável, caso em que a autoridade, sob pena de responsabilidade, fará imediata 
comunicação e apresentação do magistrado ao Presidente do referido Tribunal, 
a quem remeterá os autos. 

II - Ser recolhido a prisão especial, ou a sala especial de Estado Maior, 
por ordem e à disposição do Tribunal ou do órgão especial competente, quando 
sujeito à prisão antes do julgamento final; 

III - Ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente 
ajustados com a autoridade ou juiz de instância igual ou inferior; 

IV - Não estar sujeito a notificação ou a intimação, salvo se expedida 
por autoridade judiciária competente; 

V - Usar carteira funcional expedida pelo Tribunal de Justiça, com 
força de documento legal de identidade e de autorização para porte de arma de 
defesa pessoal. 

VI - Portar arma de defesa pessoal. 
Parágrafo Único. Quando, no curso da investigação houver 

indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil 
ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial compe-
tente, a fim de que prossiga a investigação. 

Art. 310. Os membros do Tribunal de Justiça têm o título de 
Desembargador, sendo o de Juiz, privativo dos integrantes da magistratura de 
primeiro grau.
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SUBTÍTULO VIII 
DOS DEVERES, RESPONSABILIDADES E PROIBIÇÕES 

CAPÍTULO ÚNICO 
SEÇÃO I 

DOS DEVERES 

Art. 311. São deveres do magistrado:
•	 Vide art. 35 da LOMAN. 

I - Praticar os atos de ofício, cumprir e fazer cumprir as disposições 
legais, com independência, serenidade e exatidão; 

II - Não exceder, sem justo motivo, os prazos para decidir ou 
despachar; 

III - Determinar as providências necessárias para que os atos proces-
suais se realizem nos prazos legais; 

IV - Tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério 
Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e 
atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quando se tratar de provi-
dência que reclame e possibilite solução de urgência; 

V - Residir na sede da comarca256;
•	 Ver Resolução nº 37/07, do CNJ. 

VI - Comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou 
sessão e não se ausentar injustificadamente antes do seu término; 

VII - Exercer permanente fiscalização sobre os servidores subor-
dinados especialmente no que se refere à cobrança de custas, emolumentos e 
despesas processuais, mesmo que não haja reclamação dos interessados; 

VIII - Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. 
IX - Zelar pelo prestígio da Justiça e pela dignidade de sua função; 
X - Não manifestar opinião, por qualquer meio de comunicação, 

sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo 
sobre despachos, votos ou decisões de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos 
autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério.

Art. 312. Os magistrados usarão vestes talares durante os julga-
mentos do Tribunal de Justiça, no Tribunal do Júri e nas audiências cíveis e 
criminais. 

256 Segue dispositivo de referência: “VII - o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo 
autorização do tribunal”. (Art. 93, VII, da CF/88, com redação dada Pela EC 45/04) 
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SEÇÃO II 
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 313. O magistrado responderá por perdas e danos quando: 
I - No exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;257

II - Recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que 
deva ordenar de ofício, ou a requerimento das partes.

Parágrafo Único. Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas 
no inciso II, somente depois que a parte, por intermédio do Diretor de Secretaria 
ou Escrivão, requerer, por escrito, ao magistrado que determine a providência, e 
este não lhe atender o pedido dentro de 10 (dez) dias. 

SEÇÃO III
DAS PROIBIÇÕES

Art. 314. É vedado aos Juízes e Tribunais: 

•	 Vide art. 95, parágrafo único da Constituição Federal.

a) avocar processo ou causa pendente de outra autoridade, cabendo-
lhes, entretanto, suscitar conflito de competência; 

b) abster-se de julgar a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, 
bem como de falta de provas, cumprindo-lhes, quando autorizados a decidir por 
eqüidade, aplicar a norma que estabeleceriam se fossem legisladores; 

c) advogar, aconselhar as partes ou dar-lhes parecer, mesmo quanto 
aos Juízes, nas causas em que forem suspeitos, ainda que se achem licenciados; 

d) recusar fé aos documentos públicos de natureza legislativa, 
executiva ou judiciária, da União, dos Estados, dos Municípios, de entidades 
autárquicas ou empresas públicas; 

e) interferir em questões submetidas a outros tribunais ou Juízes, 
bem como alterar, anular ou suspender sentenças com ordens deles emanadas; 

257 Texto de referência: “Art. 133. Responderá por perdas e danos o juiz, quando:  I - no 
exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;  II - recusar, omitir ou retardar, sem justo 
motivo, providência que deva ordenar de ofício, ou a requerimento da parte.  Parágrafo Único.  
Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no no II só depois que a parte, por intermédio do 
escrivão, requerer ao juiz que determine a providência e este não Ihe atender o pedido dentro de 
10 (dez) dias”. (art. 133, I, II e § único, do CPC).
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f) delegar a própria jurisdição, salvo nos casos previstos em lei. 
g) exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive 

de economia mista, exceto como acionista ou quotista; 
h) exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação 

ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe 
de magistrados e sem remuneração;

Art. 315. Ao magistrado também é vedado, sob pena de perda do 
cargo judiciário: 

•	 Vide art. 36, da LOMAN.

a) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função 
pública, salvo um cargo de magistério258, público ou particular, vedado, em 
qualquer hipótese, o desempenho de função administrativa ou técnica de esta-
belecimento de ensino; 

b) receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em 
processo. 

c) exercer atividade político-partidária. 

TÍTULO IV 
DA DISCIPLINA DOS MAGISTRADOS 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÔES GERAIS 

Art. 316. A administração e a disciplina no Judiciário são exercidas 
pelos seus vários órgãos competentes, na forma das leis e deste Código. 

Parágrafo Único. Os órgãos judiciários, quando for o caso, re-
presentarão ao Conselho da Magistratura, ao Ministério Público, à Defensoria 
Pública e à Ordem dos Advogados, bem assim ao Secretário de Polícia e Segurança 
Pública. 

Art. 317. A atividade censória do Tribunal de Justiça e do Conselho 
da Magistratura é exercida com o resguardo devido à dignidade e à independên-
cia do magistrado, a este sempre assegurada ampla defesa. 

258 Vide Resolução nº. 34, de 24 de abril de 2007, disciplinando o exercício de atividades do 
magistério pelos integrantes da magistratura nacional e Resolução nº. 10, de 19 de dezembro 
de 2005, veda o exercício pelos membros do Poder Judiciário de funções nos Tribunais de 
Justiça Desportiva e Comissões Disciplinares. (sitio CNJ: www.cnj.jus.br)
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Art. 318. O magistrado não poderá ser punido ou prejudicado 
apenas por suas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir 
em sentença.

CAPÍTULO II 
DAS SANÇÕES DISCIPLINARES E SUA APLICAÇÃO

Art. 319. As sanções aplicáveis aos magistrados são as seguintes: 
I - Advertência; 
II - Censura; 
III - Remoção compulsória; 
IV - Disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de 

serviço; 
V - Aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço; 
VI - Demissão. 
•	 Vide art. 42, da LOMAN.

•	 Vide Resolução no 135, do Conselho Nacional de Justiça.

Parágrafo Único. As sanções de advertência e de censura somente 
são aplicadas aos Juízes da primeira instância.259

Art. 320. A advertência aplicar-se-á reservadamente, por escrito, 
no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo. 

Art. 321. A sanção disciplinar de censura será aplicada reservada-
mente, por escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres 
do cargo, ou no de procedimento incorreto, se a infração não justificar punição 
mais grave. 

Art. 322. O Tribunal de Justiça poderá determinar, por motivo 
de interesse público, em sessão pública e pelo voto de dois terços260 de seus 
membros efetivos: 

259 Texto de referência: “Art. 3º São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados da Justiça 
Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça dos Estados 
e do Distrito Federal e Territórios: I – advertência; II – censura; III- remoção compulsória; 
IV – disponibilidade; V - aposentadoria compulsória; VI – demissão.”( § 3º, da Resolução nº 
135 - CNJ.)

260 Texto de referência: “X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em 
sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros”. 
(art. 93, X, da CF, com redação dada pela EC 45/04).
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I - A remoção compulsória de Juiz de instância inferior; 261 
II - A disponibilidade de membro do próprio Tribunal ou de Juiz de 

instância inferior, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. 
§ 1°. Na determinação do quorum de decisão aplicar-se-á o disposto 

no § 1°, do art. 276 deste Código. 
§ 2°. Obrigatoriamente incorrerá em sanção punível com o que 

preceitua o inciso I deste artigo, o magistrado que se manifestar ou tomar posição 
político-partidário na comarca de atuação. 

Art. 323. O procedimento para a decretação da remoção, ou dis-
ponibilidade de magistrado, obedecerá ao prescrito nos artigos 194 a 200 deste 
Código. 

Art. 324. A demissão será aplicada: 
I - Aos magistrados vitalícios nos casos previstos no art. 290, inciso I, 

letras a, b e c, deste Código; 
II - Aos Juízes nomeados mediante concurso de provas e títulos, 

enquanto não adquirirem a vitaliciedade, em caso de falta grave, inclusive nas 
hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do item II do artigo 290. 

Art. 325. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecerá o 
procedimento para a apuração de faltas puníveis com advertência ou censura.262 

Art. 326. São competentes para aplicação das sanções disciplinares: 
I - O Tribunal de Justiça, ao seu Presidente, aos Desembargadores, 

ao Corregedor Geral, aos Juízes de Direito e Juízes Substitutos nos casos dos 
incisos III, IV, V e VI do art. 319 deste Código, em virtude de processo judicial ou 
administrativo, conforme o caso; 

•	 Vide Resolução 135, do CNJ. 

II - O Presidente do Tribunal de Justiça, aos Juízes de Direito e Juízes 
Substitutos nos casos do inciso I do artigo 319, inclusive quando do julgamento 
de processo de sua competência. 

261 Texto de referência: “Art. 3° O magistrado será removido compulsoriamente, por interesse 
público, quando incompatibilizado para o exercício funcional em qualquer órgão fracionário, na 
seção, na turma, na câmara, na vara ou na comarca em que atue”. (Art. 3, da Resolução nº 30, 
de 07.03.07, do CNJ.)

262 Texto de referência: “Art. 27. O Conselho Superior da Magistratura é um órgão de 
fiscalização, de consulta e de julgamentos, tendo por competência precípua e exclusiva dirigir os 
procedimentos administrativos disciplinares que envolvam magistrados, quando estes consistirem 
em advertência e censura, proferindo decisão acerca da aplicação das sanções cabíveis.” (Redação 
do artigo 27, dada pelo Assento Regimental nº. 07, de 14.02.2002).
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III - O Conselho da Magistratura, aos Juízes de Direito e Juízes 
Substitutos, no caso do inciso II do artigo 319; 

IV - Os Juízes de Direito e Juízes Substitutos, em suas comarcas, 
aos servidores de justiça, serventuários de Justiça e Juízes de paz, nos casos dos 
incisos I e II do artigo 319; 

V - A Corregedoria Geral, nos casos previstos neste Código. 
Art. 327. A imposição de sanção disciplinar nos casos dos incisos I 

e II do art. 319 será sempre fundamentada, dela cabendo recurso voluntário, no 
prazo de 10 (dez) dias, para o Tribunal Pleno, se imposta pelo Presidente ou pelo 
Conselho da Magistratura. 

Parágrafo Único. O Presidente do Tribunal conhecerá do recurso 
interposto, no mesmo prazo deste artigo, das sanções impostas pelo Juiz de 
Direito ou Juiz Substituto, cabendo ao Tribunal Pleno apreciar o recurso inter-
posto, no mesmo prazo, contra a imposição de sanção por parte do Corregedor 
Geral.

CAPÍTULO III
DA AÇÃO DISCIPLINAR263

Art. 328. A Corregedoria Geral da Justiça, sempre que tiver co-
nhecimento de irregularidades ou faltas funcionais praticadas por magistrados, 
tomará as medidas necessárias, instaurando, se for o caso, o respectivo procedi-
mento de sindicância. (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

Art. 328. O Conselho da Magistratura, sempre que tiver conhe-
cimento de irregularidades ou faltas funcionais praticadas por magistrados, 
tomará as medidas necessárias a sua apuração. 

Art. 329. No caso dos incisos I, II e III do art. 319, quando confes-
sada, documentalmente provada, ou manifestamente evidente a falta, a penali-
dade poderá ser aplicada após sindicância, assegurada ao acusado ampla defesa. 

Art. 330. A sindicância também terá lugar, como preliminar do 
processo disciplinar, nos casos dos incisos IV, V e VI do artigo 319;

263 Texto de referência: “Art. 13. O processo administrativo disciplinar poderá ter início, em 
qualquer caso, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, acolhendo proposta do 
Corregedor Nacional ou deliberação do seu Plenário, ou por determinação do Pleno ou Órgão 
Especial, mediante proposta do Corregedor, no caso de magistrado, de primeiro grau, ou ainda por 
proposta do Presidente do Tribunal respectivo, nas demais ocorrências”. (Art. 13, da Resolução n° 
135, do CNJ).
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Parágrafo Único.  A sindicância será realizada pela Corregedoria 
Geral. 

Vide art. 63 a 68 do Regimento Interno da Corregedoria Geral da 
Justiça.

Art. 331. O processo disciplinar terá lugar, obrigatoriamente, 
quando a falta funcional ou disciplinar possa determinar a aplicação de qualquer 
das penalidades previstas no art. 319 desta Lei, aos magistrados. 264 (Redação 
dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

§ 1º - Quando o indiciado for juiz de 1ª instância, o processo será 
realizado pela Corregedoria Geral;

§ 2º Quando o indiciado for Desembargador, a apuração ficará a 
cargo do Presidente do Tribunal. 265 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 
04.12.08)

§ 3° Em caso de representação graciosa ou infundada, o órgão com-
petente, antes de determinar o arquivamento, mandará extrair cópias da repre-
sentação ou da decisão e enviará as peças ao Ministério Público, para a devida 
apreciação. (Parágrafo acrescido pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

Art. 332. O Corregedor Geral requisitará servidores de justiça para 
servir como secretário na tramitação do processo, podendo, se for necessário, 
tomar idêntica providência em relação à sindicância. 

Art. 333. Quando o fato contrário à disciplina constituir, em tese, 
violação à lei penal, o procedimento disciplinar será enviado ao Ministério 
Público, podendo o Juiz ser afastado preventivamente nos termos desta lei. 

Parágrafo Único. Arquivado o expediente, ou julgada improce-
dente a acusação por não constituir infração penal, o fato será administrativo e 
disciplinarmente apreciado. 

Art. 334. Qualquer pessoa ou autoridade poderá reclamar a 
apuração de responsabilidade de magistrado, mediante representação de plano, 
salvo se manifestamente graciosa. 

§ 1°. Quando não apresentada por autoridade, a representação deve 
ter a firma reconhecida; 

264 Texto anterior: “Art. 331. O processo disciplinar terá lugar obrigatoriamente, quando a 
falta funcional ou disciplinar possa determinar a aplicação de qualquer das penalidades previstas 
nos incisos V e VI do art. 319 aos Magistrados.”

265 Texto anterior: “§ 2°. Quando o indiciado for Desembargador, o processo será realizado pelo 
próprio Conselho da Magistratura”.
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§ 2°. O representante será admitido a provar o alegado;
§ 3°. Em caso de representação graciosa ou infundada, não apre-

sentada por autoridade, o Tribunal ou Conselho, antes de determinar arquiva-
mento, mandará extrair cópias da representação e do acórdão e enviar peças ao 
Ministério Público, para agir como de direito; 

§ 4°. Em caso de arquivamento que deverá ser sempre fundamenta-
do, o representante poderá obter certidão da decisão que o Conselho determinar; 

§ 5°. O andamento do expediente respectivo terá caráter reservado. 
Art. 335. Na sindicância, como no processo administrativo, poderá 

ser argüida suspeição, que se regerá pelas normas da legislação comum. 

CAPÍTULO IV
DA SINDICÂNCIA

Art. 336. A sindicância será iniciada pelo encaminhamento da re-
presentação, ou mediante expedição de portaria do Conselho da Magistratura à 
Corregedoria Geral, devendo correr em segredo de justiça, pela seguinte forma: 

•	 Vide Resolução no. 135, do Conselho Nacional de Justiça.

I - O Corregedor Geral da Justiça ouvirá o indiciado e a seguir, 
assinar-lhe-á o prazo de cinco (05) dias para produzir justificação ou defesa, 
podendo apresentar provas, arrolar testemunhas e juntar documentos; 

II - colhidas, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que entender ne-
cessárias, o Corregedor-Geral, no prazo de 10 (dez) dias, submeterá o relatório 
da sindicância ao Tribunal de Justiça; 266 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 
04.12.08)

III - verificada a hipótese de aplicação de penalidade, os autos 
deverão ser remetidos ao Tribunal de Justiça, para deliberação.267 (Redação dada 
pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

§ 1° A sindicância será regulada no Regimento Interno do Tribunal 

266 Texto anterior: “II - Colhidas as provas que entender necessárias, no prazo de cinco (05) 
dias, o Corregedor Geral, no prazo de dez (10) dias, submeterá o relatório da sindicância 
ao Conselho da Magistratura, que, dentro de dez (10) dias, prorrogáveis por igual prazo, 
proferirá o julgamento”. 

267 Texto anterior: “III - quando se tratar de falta punível com as sanções dos incisos I e II 
do art. 319, o Conselho da Magistratura decidirá desde logo sobre a punição ou devolverá o 
expediente para esse fim, ao órgão competente”.
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de Justiça.268 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)
§ 2°. A sindicância não deverá ultrapassar o prazo de trinta (30) 

dias; (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)
§ 3° Aplicam-se à sindicância as normas do processo administrativo 

que não forem incompatíveis com esse procedimento.269 (Redação dada pela Lei 
14.258/08, de 04.12.08)

CAPÍTULO V
DO PROCESSO DISCIPLINAR270

Art. 337. O processo administrativo disciplinar terá início por de-
terminação do Tribunal de Justiça, encaminhado pelo Corregedor-Geral, no caso 
de magistrados de primeiro grau, ou pelo Presidente do Tribunal, tratando-se de 
Desembargador.271(Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

§ 1° Mediante requerimento motivado do Corregedor, ou eventual-
mente, de qualquer outra autoridade processante, o prazo para conclusão do 
processo poderá ser prorrogado por mais sessenta (60) dias; 

§ 2° Findo o prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada, 
o Presidente, no dia útil imediato, convocará o Tribunal de Justiça para que, 
em sessão, decida sobre a instauração do processo.272 (Redação dada pela Lei 
14.258/08, de 04.12.08)

§ 3º O Corregedor-Geral relatará a acusação perante o Tribunal de 
Justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, e o Presidente do Tribunal 
em se tratando de Desembargador. (Parágrafo acrescido pela Lei 14.258/08, de 
04.12.08)

268 Texto anterior: “§ 1°. A sindicância contra Desembargador será regulada no Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça”.

269 Texto anterior: “§ 3°. Aplicam-se à sindicância as normas do processo administrativo que não 
forem incompatíveis com esse procedimento”. 

270 Texto de referência: “§ 5º - O processo administrativo terá o prazo de noventa dias para ser 
concluído, prorrogável até o dobro ou mais, quando a delonga decorrer do exercício do direito de 
defesa.” (Parágrafo 5º, do art. 7o, da Resolução nº 30, de 07.03.07, do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ.)

271 Texto anterior: “Art. 337. O processo disciplinar será instaurado por determinação 
do Tribunal Pleno ou do Conselho da Magistratura, e deverá ser iniciado dentro do prazo 
improrrogável de dez (10) dias, após a expedição da portaria respectiva, com a designação da 
autoridade processante, e concluído dentro de sessenta (60) dias a partir da citação do indiciado”.

272 Texto anterior: “§ 2°. Somente em casos especiais, poderá ser autorizada nova prorrogação”. 
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Art. 338. Determinada a instauração do processo, o respectivo 
acórdão conterá a imputação dos fatos e a delimitação do teor da acusação, 
devendo o Presidente do Tribunal de Justiça, no mesmo dia, determinar a distri-
buição do feito com a sua entrega ao relator, sem revisão.273 (Redação dada pela 
Lei 14.258/08, de 04.12.08)

Parágrafo Único.  O processo administrativo terá o prazo de 
90 (noventa) dias para ser concluído, prorrogável por igual período quando 
a delonga decorrer do exercício do direito de defesa. (Redação dada pela Lei 
14.258/08, de 04.12.08)

Art. 339. O Tribunal de Justiça, na sessão que ordenar a instaura-
ção do processo274, bem assim no seu decorrer, decidirá se afasta o magistrado do 
exercício de suas funções, assegurando-lhe a percepção do subsídio integral até a 
decisão final.275 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

Art. 340. O relator determinará a citação do magistrado, para o fim 
de apresentar defesa em 5 (cinco) dias, encaminhando-lhe cópia do acórdão do 
Tribunal de Justiça, observando que:276 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 

273 Texto anterior: “Art. 338. A instrução do procedimento guardará forma processual própria, 
resumidos, quanto possível, os termos lavrados pelo Secretário.   Parágrafo Único. A juntada de 
peças aos autos far-se-á na ordem cronológica de apresentação, as quais serão rubricadas, como 
as demais folhas que os constituem”.

274 Texto de referência: “Art. 8º. O Tribunal Pleno ou o Órgão Especial decidirá, na oportunidade 
em que determinar a instauração do processo, sobre o afastamento ou não do magistrado de suas 
funções, assegurados os subsídios integrais até a decisão final”. (Art. 8o da Resolução n° 30, de 
07.03.07, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.)

275 Texto anterior: “Art. 339. Nos casos omissos, a juízo da autoridade processante, serão 
aplicáveis ao processo disciplinar as regras do Código de Processo Penal”.

276 Texto anterior: “Art. 340. Autuada a portaria ou o ato ordenatório da instauração do 
processo, com as peças que os acompanharem, serão designados dia e hora para a audiência 
inicial, citado o indiciado e intimado o denunciante, se for o caso, a pessoa ofendida, se houver, 
e as testemunhas. 

  § 1°. A citação será feita pessoalmente com o prazo mínimo de 24 horas sendo acompanhada 
de extrato da portaria ou ato ordenatório, de modo que permita ao citado conhecer o motivo 
do processo. 

  § 2°. Achando-se o indiciado ausente do lugar em que se realiza o processo, será ele citado 
pelo meio mais rápido, juntando-se aos autos o comprovante da citação; 

  § 3°. Não sendo encontrado o indiciado, ou ignorando-se o seu paradeiro, a citação far-se-á 
por edital, com o prazo de quinze (15) dias, publicado por três vezes seguidas, no Diário da 
Justiça; 

  § 4°. O prazo a que se refere o parágrafo anterior, será contado da primeira publicação, 
certificando o secretário, no processo, as datas em que as publicações foram feitas; 

  § 5°. O indiciado; depois de citado, não poderá, sob pena de prosseguir o processo à revelia, 
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04.12.08)
I - havendo 2 (dois) ou mais magistrados, o prazo para defesa será 

comum e de 10 (dez) dias; (Incisos acrescidos pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)
II - o magistrado que mudar de residência está obrigado a comunicar 

ao Relator, ao Corregedor ou ao Presidente do Tribunal de Justiça o endereço em 
que receberá citações, notificações ou intimações;

III - estando o magistrado em lugar incerto ou não sabido, será citado 
por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação, uma só vez, no 
Diário da Justiça;

IV - considerar-se-á revel o magistrado que, regularmente citado, 
não apresentar defesa no prazo assinado;

V - declarada a revelia, o relator designar-lhe-á defensor dativo, con-
cedendo-lhe igual prazo para a apresentação de defesa. 

§ 1º Decorrido o prazo para a defesa, decidirá o Relator sobre a 
produção de provas requeridas pelo acusado e determinará as que de ofício 
entender necessárias, podendo delegar poderes, para colhê-las, a magistrado de 
categoria superior à do acusado, quando magistrado de primeiro grau. (Redação 
dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

§ 2º O magistrado e seu defensor serão intimados de todos os atos.
§ 3º (Parágrafo excluído pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)
§ 4º (Parágrafo excluído pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)
§ 5º (Parágrafo excluído pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)
Art. 341. O Relator poderá interrogar o acusado sobre os fatos 

imputados, designando dia, hora e local, e determinar a intimação deste e de 
seu defensor.277 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

§ 1º (Parágrafo excluído pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)
§ 2º (Parágrafo excluído pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)
Art. 342. O Relator tomará depoimentos das testemunhas, fará as 

mudar de residência ou dela ausentar-se por mais de dez (10) dias, sem comunicar à 
autoridade processante o lugar onde poderá ser encontrado”. 

277 Texto anterior: “Art. 341. Feita a citação, sem que compareça o indiciado, prosseguir-se-á 
no processo, à sua revelia, dando-se-lhe defensor; 

  § 1°. O indiciado tem o direito de, pessoalmente ou por intermédio de advogado, assistir aos 
atos probatórios que se realizarem perante a autoridade processante, requerendo o que julgar 
conveniente à sua defesa; 

  § 2º - A autoridade processante, com a ciência do indiciado, poderá indeferir requerimento 
evidentemente protelatório, ou de nenhum interesse para o esclarecimento do fato”.
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acareações e determinará as provas periciais e técnicas que entender pertinentes 
para a elucidação dos fatos, aplicando-se subsidiariamente as normas do Código 
de Processo Penal, da legislação processual penal extravagante e do Código de 
Processo Civil, nessa ordem.278 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

§ 1° As testemunhas residentes em outras localidades poderão ser 
ouvidas em seus domicílios, por autoridade judiciária, mediante delegação, 
se assim for entendido conveniente. (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 
04.12.08)

§ 2º Serão ouvidas no máximo 8 (oito) testemunhas. (Redação dada 
pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

§ 3º Finda a instrução, o Ministério Público e o magistrado acusado 
ou seu defensor terão vista dos autos, por 10 (dez) dias, para razões finais. 
(Parágrafo acrescido pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

Art. 343. Elaborado o relatório, serão remetidas aos membros do 
Tribunal de Justiça cópias do acórdão referente à instauração do processo admi-
nistrativo, da defesa e das razões finais do magistrado, além de outras peças con-
sideradas essenciais para o julgamento.279 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 
04.12.08)

§ 1°. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo 
o caso de proibição legal, nos termos do art. 207280 do Código de Processo Penal, 
ou quando se tratar das pessoas mencionadas no art. 206281 do mesmo diploma; 

§ 2°. Se arrolados como testemunhas, o Chefe do Poder Executivo, 
os Secretários de Estado, os Magistrados, os Deputados, os Prefeitos ou pessoas 

278 Texto anterior: “Art. 342. No dia designado, serão ouvidos o representante e a vítima, se 
existente, seguindo-se o interrogatório do indiciado. 

 § 1 °. A todo o tempo, novo interrogatório poderá ser efetuado; 
 § 2°. É defeso ao defensor do indiciado interferir ou influir, de qualquer modo, no 

interrogatório”.

279 Texto anterior: “Art. 343. Em prosseguimento, serão inquiridas as testemunhas arroladas 
pela autoridade processante ou pelo representante, podendo a defesa requerer perguntas”.

280 Texto de referência: “Art. 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, 
ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte 
interessada, quiserem dar o seu testemunho”. (art. 207, do Código de Processo Penal)

281 Texto de referência: “Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. 
Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o 
cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo 
quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas 
circunstâncias”. (art. 206, do Código de Processo Penal)
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indicadas no art. 221282 do Código de Processo Penal, serão eles ouvidos no local, 
dia e hora previamente ajustados com a autoridade processante; 

§ 3°. Aos respectivos chefes serão requisitados os servidores públicos 
civis ou militares arrolados como testemunhas; 

§ 4°. Tratando-se de militar, o seu comparecimento será requisitado 
ao respectivo comando, com as indicações necessárias; 

§ 5°. As testemunhas residentes em outras localidades poderão ser 
ouvidas em seus domicílios, por autoridade judiciária, mediante delegação, se 
assim for entendido conveniente. 

Art. 344. O julgamento será realizado em sessão pública do Tribunal 
de Justiça, iniciando-se com a leitura do relatório e a sustentação oral, seguida 
do voto do Relator e da colheita dos votos. 283 (Redação dada pela Lei 14.258/08, 
de 04.12.08)

§ 1º. A punição a magistrado somente será imposta pelo voto da 
maioria absoluta dos membros do Tribunal de Justiça, cabendo ao Presidente o 
direito de voto. (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

§ 2º. Da decisão somente será publicada a conclusão. (Redação dada 
pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

Art. 345. Entendendo o Tribunal de Justiça existir indícios de crime 
de ação pública, o Presidente do Tribunal remeterá ao Ministério Público cópia 
dos autos. 284 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

Parágrafo Único.  Se a decisão concluir pela perda do cargo, o 

282 Texto de referência: “Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e 
deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários 
de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembléias 
Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de 
Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão 
inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz”. (art. 221, do Código 
de Processo Penal)

283 Texto anterior: “Art. 344. O indiciado, dentro do prazo de cinco (05) dias, após o 
interrogatório, poderá produzir prova documental, requerer diligência e arrolar testemunhas, 
até o máximo de oito (08), as quais serão notificadas. 

 § 1°. Havendo mais de um indiciado no processo, o número de testemunhas de cada um não 
excederá de cinco (O5); 

 § 2°. Se as testemunhas de defesa não forem encontradas, e o indiciado, dentro de três (03) dias, 
não indicar outras em substituição, prosseguir-se-á nos demais termos do processo”.

284 Texto anterior: “Art. 345. Durante o processo, poderá a autoridade processante ordenar 
toda e qualquer diligência que seja requerida ou se afigure necessária ao esclarecimento do fato. 

 Parágrafo Único. No caso em que se faça mister o concurso de técnicos ou peritos oficiais, a 
autoridade processante os requisitará a quem de direito”.
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Presidente do Tribunal providenciará a formalização do ato. (Redação dada pela 
Lei 14.258/08, de 04.12.08)

Art. 346. É permitido à autoridade processante tomar conhecimen-
to de argüições novas que surgirem contra o indiciado, caso em que este poderá 
produzir outras provas em sua defesa. 

Art. 347. O extrato da ficha funcional do indiciado constará sempre 
dos autos do processo. 

Art. 348. Encerrada a instrução, o indiciado, dentro de dois (02) 
dias, terá vista dos autos, em mãos do Secretário, para apresentar razões no 
prazo de cinco (05) dias. 

§ 1°. No relatório a ser apresentado no prazo de oito (08) dias, a au-
toridade processante apreciará as irregularidades, as faltas funcionais imputadas 
ao indiciado, as provas colhidas e as razões de defesa propondo a absolvição ou 
a punição, e indicando, neste caso, a sanção a ser aplicada; 

§ 2°. É facultado à autoridade processante sugerir quaisquer outras 
providências que lhe parecerem necessárias. 

Art. 349. Recebendo o processo, o Conselho da Magistratura 
proferirá julgamento, dentro do prazo de quinze (15) dias, prorrogável por igual 
período. 

§ 1°. O Conselho poderá determinar a realização de diligências, a 
serem cumpridas pela autoridade processante, dentro do prazo mencionado 
neste artigo; 

§ 2°. Quando a imposição da penalidade escapar à sua alçada, o 
Conselho encaminhará o processo a quem de direito; 

§ 3°. O Tribunal Pleno, à vista do processo administrativo revelador 
de fato que, se apurado em processo judicial, autorizaria a condenação do ma-
gistrado à perda do cargo, abrirá vista dos autos ao Procurador Geral da Justiça, 
para fins de direito. 

Art. 350. A autoridade que presidir ao julgamento promoverá a 
expedição dos atos decorrentes da decisão e as providências necessárias à sua 
execução. 

§ 1º. Deverão constar do assentamento individual dos Juízes as 
sanções que lhes forem impostas, vedada a sua publicação nos casos previstos 
nos números IV, V e VI do art. 319, de cuja decisão publicar-se-á somente a 
conclusão;

•	 Vide arts. 52 a 55, do Regimento Interno do Conselho da Magistratura. 
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§ 2° Nos casos omissos, a juízo da autoridade processante, serão 
aplicáveis ao processo disciplinar as regras do Código de Processo Penal. 285 
(Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

CAPÍTULO VI
DO PROCESSO POR ABANDONO DE CARGO

Art. 351. No caso de abandono de cargo, instaurado o processo e 
feita a citação na forma do § 1°, do art. 340, serão tomadas as declarações do 
indiciado, marcando-se-lhe, após, o prazo de cinco (05) dias para a produção de 
provas em sua defesa. 

§ 1°. Observar-se-á, no que couber, o disposto no § 5° do artigo 340 
e artigos 345 a 350; 

§ 2°. No caso de revelia, serão aplicadas as disposições do art. 341 e 
seus parágrafos 1° e 2°.

•	 Vide arts. 82 a 86, do Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça do 
Ceará.

CAPÍTULO VII 
DO PROCESSO POR ACUMULAÇÃO PROIBIDA 

Art. 352. No caso de acumulação não permitida (Art. 95, parágrafo 
único, inciso I286, da Constituição Federal), instaurado o processo, proceder-se-á 
na forma do art. 340 e seguintes deste Código. 

Art. 353. Verificada a acumulação proibida, e provada a boa-fé, o 
Juiz optará por um dos cargos. 

§ 1°. Provada a má fé, será o juiz não vitalício demitido de todos os 
cargos e funções, devolvendo o que indebitamente houver recebido; 

§ 2°. Em se tratando de Juiz vitalício, proceder-se-á na forma do art. 
291. 

285 Texto anterior: “§ 2°. Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as decisões serão 
publicadas no Diário da Justiça, dentro do prazo de oito (O8) dias, delas cabendo recurso, no 
prazo de dez (10) dias.”

286 Texto de referência: “Parágrafo Único. Aos juízes é vedado: I - exercer, ainda que em 
disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério”. (art. 95, § único, e inciso I, 
da CF/88) 
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CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS DAS SANÇÕES DISCIPLINARES

Art. 354. Da aplicação de sanção disciplinar caberá recurso, sem 
efeito suspensivo, à autoridade imediatamente superior a que impôs a sanção. 

Art. 355. O prazo de interposição do recurso é de dez (10) dias, a 
contar da data em que o interessado tiver conhecimento da imposição da pena-
lidade disciplinar. 

•	 Vide art. 71 e 72, do Regimento Interno do Conselho da Magistratura do Ceará

Art. 356. O recurso será interposto mediante petição fundamenta-
da dirigida à autoridade julgadora que, se mantiver a decisão, encaminha-lo-á ao 
órgão julgador de segundo grau, e onde a decisão final será proferida no prazo 
de trinta (30) dias. 

Art. 357. Quando a sanção disciplinar for aplicada pelo Tribunal 
Pleno, o interessado poderá pedir reconsideração, dentro de dez (10) dias. 

Art. 358. Da deliberação do Conselho da Magistratura, que concluiu 
pela demissão do Juiz não vitalício, caberá recurso para o Tribunal Pleno dentro 
do prazo de dez (10) dias. 

CAPÍTULO IX 
DA REVISÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR 

Art. 359. A revisão do processo findo será admitida até seis (06) 
meses após a punição do magistrado: 

I - quando a decisão for contrária ao texto expresso da lei ou à 
evidencia dos autos; 

II - quando a decisão se fundar em depoimento, exames ou docu-
mentos falsos ou viciados; 

III - quando, após a decisão, se descobrirem novas provas de inocência 
do interessado, ou de circunstâncias que autorizem diminuição de penalidades 
disciplinares. 

Parágrafo Único. Os pedidos que não se fundarem nos casos enu-
merados neste artigo serão indeferidos liminarmente. 

Art. 360. Da revisão não poderá resultar agravação de penalidade. 
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Art. 361. A revisão poderá ser pedida pelo próprio interessado ou 
seu procurador, e, quando falecido, pelo cônjuge, descendente, ascendente ou 
irmão.

Parágrafo Único.  O requerimento será dirigido ao Tribunal de 
Justiça, que a processará como disposto nesta Lei.287 (Redação dada pela Lei 
14.258/08, de 04.12.08)

Art. 362. O requerimento será apenso ao processo, marcando o 
Presidente o prazo de dez (10) dias para que o requerente junte as provas docu-
mentais de suas alegações. 

Art. 363. Concluída a instrução do processo, dar-se-á vista dos 
autos ao requerente, pelo prazo de 10 (dez) dias, para razões finais. 288 (Redação 
dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

Art. 364. Decorrido esse prazo sem razões finais, ser-lhe-á nomeado 
defensor para apresentá-las, incluindo-se logo em seguida o processo em pauta 
para julgamento.289 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 04.12.08)

Parágrafo Único. Quando não for de sua alçada a penalida-
de aplicada, o Conselho remeterá o processo, com seu parecer, à autoridade 
competente. 

Art. 365. Julgada procedente a revisão, a autoridade revisora 
cancelará ou modificará a penalidade imposta se não for o caso de anular o 
processo. 

§ 1°. Aplica-se o disposto acerca da reintegração do magistrado, se a 
pena for a de demissão; 

§ 2°. Nos demais casos de procedência da revisão, o requerente será 
indenizado dos danos funcionais que tenha sofrido, com o ressarcimento de 
outros prejuízos que forem apurados.

287 Texto anterior: “Parágrafo Único. O requerimento será dirigido ao Conselho da Magistratura, 
que processará a revisão, como dispuser o seu Regimento Interno”.

288 Texto anterior: “Art. 363. Concluída a instrução do processo, dar-se-á vista dos autos ao 
requerente, em mãos do Secretário, pelo prazo de dez (10) dias, para razões finais”.

289 Texto anterior: “Art. 364. Decorrido esse prazo, com as razões ou sem elas, o processo 
entrará em pauta do Conselho, para seu relatório e decisão ou parecer, conforme o caso, dentro 
dos quinze (15) dias seguintes”.
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CAPÍTULO X 
DO DIREITO DE PETIÇÃO E DO RECURSO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 
SEÇÃO I 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

Art. 366. É assegurado ao magistrado requerer, representar, 
reclamar e recorrer, desde que se dirija em termos à autoridade competente. 

Parágrafo Único. Sempre que esse direito for exercido fora do 
Judiciário, o autor enviará cópia de sua petição ao Conselho da Magistratura. 

SEÇÃO II 
DOS RECURSOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 367. Cabe recurso de reconsideração: 
I - ao Tribunal de Justiça: 290 (Redação dada pela Lei 14.258/08, de 

04.12.08)
a) da classificação de candidatos aprovados no concurso de ingresso 

na magistratura, com prazo de 10 (dez) dias após publicação da decisão;
b) da declaração de incapacidade de magistrado; 
c) da decisão sobre remoção compulsória de magistrado; 
d) do pedido de reexame da lista de antiguidade no prazo de 30 

(trinta) dias da publicação no Diário da Justiça. ( Alínea acrescida pela Lei 
14.258/08, de 04.12.08)

II - Ao Presidente do Tribunal de Justiça do indeferimento de licença 
para tratamento de saúde ou por motivo de doença em pessoa da família, quando 
de sua alçada. 

Art. 368. O recurso previsto no artigo anterior não tem efeito sus-
pensivo e, salvo disposições em contrário, será interposto no prazo de dez (10) 
dias, contados da ciência da decisão pelo interessado ou da publicação do ato 
administrativo no Diário da Justiça. 

Art. 369. Para o Tribunal Pleno, no prazo de trinta (30) dias da pu-
blicação no Diário da Justiça, caberá pedido de reexame da lista de antiguidade. 

290 Texto anterior: “I - Ao Tribunal Pleno: a) da classificação de candidatos aprovados no 
concurso de ingresso na magistratura; b) da declaração de incapacidade do magistrado; c) da 
decisão sobre remoção compulsória de magistrado.” 
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Art. 370. Da decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, nos casos 
do artigo 53, IV, deste Código, cabe recurso para o Tribunal Pleno, sem efeito sus-
pensivo e no prazo de dez (10) dias, contados da ciência do ato. 

Art. 371. O direito de pleitear se exaure, na esfera administrativa, 
com o provimento dos recursos previstos neste Código e a decisão das revisões291.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E DISCIPLINA 

DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO PODER JUDICIÁRIO 
SUBTÍTULO I 

DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA DE SEGUNDO GRAU 

Art. 372. O Tribunal de Justiça terá os seguintes órgãos auxiliares: 
I - de controle interno da função administrativa: a Auditoria 

Administrativa de Controle Interno. 

•	 Vide art. 9º da Lei Estadual nº 12.483/95.

II - de direção e gerenciamento: Secretaria Geral do Tribunal de 
Justiça, desdobrando-se em:

•	 Vide art. 11 da Lei Estadual nº 12.483/95. 

II – de direção e gerenciamento: Secretaria Geral do Tribunal de 
Justiça, desdobrando-se em:

a) Secretaria da Administração;
b) Secretaria de Finanças; 
c) Secretaria de Tecnologia da Informação;
d) Secretaria Judiciária;
e) Secretaria de Gestão de Pessoas;292

III - de direção e assessoramento superior: Diretorias de Departamento 
e Unidades Equivalentes.

•	 Vide art. 17 da Lei Estadual n° 12.483/95. 

IV - de execução: Divisões, Serviços e Seções ou Unidades a esses 
níveis equivalentes. 

291 O processo administrativo se exaure no âmbito do órgão, no caso em exame o ultimo recurso 
é para o pleno ou órgão especial do Tribunal de Justiça.

292 Vide Lei nº. 14.916/11, que modificou o inciso V, do § 1º, do art. 11,  a Lei 12.483/95,in 
verbis: “V - Secretaria de Gestão de Pessoas.”
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§ 1 °. Os órgãos acima terão a composição e funções definidas na Lei 
Orgânica da Administração do Poder Judiciário293. 

§ 2°. O quadro de pessoal do Poder Judiciário é fixado em lei especial, 
mediante proposta de seu Presidente. 

§ 3°. O Regulamento das Secretarias disciplinará, dentre outros 
assuntos:

a) a distribuição dos serviços administrativos e judiciários do Tribunal 
pelas diversas secretarias, departamentos, divisões, serviços e setores;

b) a competência das secretarias e dos seus órgãos;
c) as atribuições do Secretário Geral, dos Secretários, dos ocupantes 

de cargos de direção e assessoramento e dos servidores em geral;
d) o provimento de cargos;
§ 4°. Os servidores lotados nas Secretarias do Tribunal de Justiça 

tomarão posse perante o Chefe do Poder Judiciário.
§ 5°. A matrícula dos servidores é feita de acordo com as normas 

previstas na legislação estatutária dos servidores públicos civis do Estado.

•	 Vide Lei Estadual nº 9.826, de 14 de maio de 1974.

SUBTÍTULO II 
DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA DE 

PRIMEIRO GRAU DA COMARCA DE FORTALEZA 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 373. A Diretoria do Foro terá seus serviços auxiliares, de 
natureza administrativa e judicial, organizados conforme dispuser este Código e 
a Lei Orgânica da Administração do Poder Judiciário.

•	 Vide Lei Estadual nº 12.483/94.

Art. 374. Os servidores da Diretoria do Fórum serão admitidos de 
conformidade com os preceitos da legislação em vigor, e terão as atribuições que 
lhes forem conferidas pelo respectivo Regulamento. 

§ 1°. Os servidores cujos cargos forem lotados na Diretoria do Fórum 
de Fortaleza tomarão posse perante o seu Diretor. 

293 Vide Lei Estadual n° 12.483/95 que trata da Organização da Administração do Poder 
Judiciário.
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§ 2°. A matrícula desses servidores é feita na Secretaria de 
Administração e Finanças do Tribunal de Justiça, e observará as prescrições da 
legislação estatutária dos servidores públicos civis do Estado. 

§ 3°. Caberá ao Diretor do Fórum à designação de servidores, prefe-
rencialmente do quadro permanente, para o exercício dos cargos referentes aos 
serviços compreendidos no artigo anterior. 

§ 4°. A Diretoria do Foro estabelecerá rotinas racionalizadas para o 
fiel cumprimento das tarefas e atividades de cada um dos seus Serviços. 

CAPÍTULO II
DOS SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

Art. 375. Na estrutura administrativa do Fórum Clóvis Beviláqua 
haverá Divisões, Serviços e Seções relacionados com as atividades de Pessoal, 
Contabilidade, Material e Patrimônio, Conservação e Transportes e outros que 
vierem a ser adotados para sua dinamização, conforme dispuser a Lei Orgânica 
da Administração do Poder Judiciário. 

CAPÍTULO III 
DOS SERVIÇOS AUXILIARES JUDICIAIS 

Art. 376. Compreendem-se como serviços auxiliares judiciais: 
a) Portaria dos feitos judiciais;

•	 Vide art. 377 deste código.

b) Distribuição dos feitos judiciais;

•	 Vide art. 378 deste código.

c) Contadoria;

•	 Vide art. 383 deste código.

d) Partilhas e Leilões; e

•	 Vide art. 384 deste código.

e) Depósito Público de Bens Apreendidos.

•	 Vide art. 385 deste código.

Parágrafo Único. O Diretor do Foro poderá localizar extensões 
dos serviços das letras a, b, c e d nos anexos do Fórum Clóvis Beviláqua, descen-
tralizando-os, por motivo de interesse público. 
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SEÇÃO I
DO SERVIÇO DE PORTARIA DOS FEITOS JUDICIAIS

Art. 377. Para recebimento dos feitos judiciais haverá um Serviço 
de Portaria, desdobrado em três (03) Seções: 

a) Seção de recebimento das ações e procedimentos de natureza 
cível; 

b) seção de recebimento das ações e procedimentos de natureza 
penal; 

c) Seção de recebimento de ações de execução fiscal e demais delas 
decorrentes. 

§ 1°. Compete a cada uma dessas seções receber as petições iniciais 
e documentos da matéria de sua atribuição, conferindo-os e protocolando-os. 

§ 2°. O protocolo consistirá na anotação, em livro próprio, do número 
de ordem, data e hora do recebimento, natureza da ação ou do procedimento, 
nome das partes, espaço para o destinatário apor sua rubrica, data e carimbo 
com seu nome e matrícula. 

§ 3°. O encarregado do protocolo fornecerá recibo ao interessado, o 
qual constará o número do protocolo, a data e hora do recebimento, a assinatu-
ra e carimbo com o nome e matrícula do recebedor, em modelo fornecido pelo 
Serviço ou na segunda via da petição inicial, cotejando esta com o original. 

§ 4°. A Seção transcreverá as anotações do número, data e hora da 
entrada da inicial, no dorso da primeira folha da petição a fim de que reste 
íntegro o espaço reservado ao despacho judicial. 

§ 5°. Em seguida, encaminhará a inicial com os documentos ao 
destinatário. 

§ 6°. Sem prejuízo dos aspectos materiais e finalísticos, os serviços 
descritos nos parágrafos 1°, 2°, 3° e 4° deste artigo deverão ser modernizados 
pela adoção de sistema informatizado de protocolo e controle dos feitos judiciais. 

§ 7°. A Diretoria do Foro, através do serviço de portaria entregará aos 
interessados os formulários oficiais da Guia de Recolhimento do Fundo Especial 
de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário (FERMOJU), referente 
à Taxa Judiciária e Custas Processuais, bem como das Guias de Recolhimento da 
Taxa destinada à Caixa de Assistência aos Advogados e à Associação Cearense 
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do Ministério Público294. As guias poderão ser preenchidas pelas próprias partes 
e recolhidas ao Banco do Estado do Ceará (BEC). Uma via, devidamente quitada 
será necessariamente juntada aos autos para permitir a efetiva fiscalização por 
parte do Magistrado. Se a operacionalização o permitir, poderá ser adotada Guia 
única, englobando todos esses recolhimentos, hipótese em que o BEC deverá 
fazer os lançamentos dos créditos conforme os destinatários, avisando-os. 

SEÇÃO II 
DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO 

Art. 378. Haverá um Serviço de Distribuição do Foro Judicial, com 
três (03) Seções especializadas: uma, para os feitos cíveis; uma, para os feitos 
de natureza penal; e uma, para as execuções fiscais e ações delas decorrentes. 

Art. 379. Além do disposto no art. 254295 do Código de Processo 
Civil, antes de proceder a distribuição dos feitos, a Seção tomará as seguintes 
providências: 

I) Verificará, através de seus arquivos ou sistema computadorizado, 
da existência: 

a) de prevenção; 
b) de dependência; 
II) Verificará, mediante consulta aos seus arquivos, se: 
a) há juiz impedido ou suspeito consoante comunicação deste, por 

ofício, e arquivado na distribuição. 
b) o advogado está suspenso de suas atividades, consoante comuni-

cação, por ofício, da Ordem dos Advogados do Brasil ou, se inscrito noutra Secção 
da OAB, não anexou ele prova de haver participado sua advocacia eventual à 
Secção local da mesma Instituição;

c) o advogado é Defensor Público ou Promotor de Justiça, consoante 
relação trimestralmente fornecida pela Defensoria Pública e Ministério Público 
respectivamente. 

§ 1°. Constatada as circunstâncias apontadas nos incisos I, letras 
a, b e c, e II, letra a, a Seção procederá como de direito fazendo oportuna 

294 Vide nota ao art. 102, § 4º, inciso II, deste código.

295 Texto de referência: “Art. 254. É defeso distribuir a petição não acompanhada do instrumento 
do mandato, salvo: I - se o requerente postular em causa própria; II - se a procuração estiver 
junta aos autos principais; III - no caso previsto no art. 37”. (Art. 254 e seus incisos do CPC)
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compensação. 
§ 2º - Se ocorrer as hipóteses das letras b e c, do inciso II, a seção 

certificará a ocorrência, mediante aposição de um carimbo no dorso da primeira 
folha da petição inicial, devendo o encarregado datar e assinar a certidão. 

§ 3°. Compete ao Serviço de Distribuição: 
a) distribuir, em audiência pública, em dia e hora certa, na presença 

do Diretor do Foro ou do Juiz por este indicado, bem como de representante da 
OAB e Ministério Público, os feitos judiciais entre os diversos Juízes da Capital, 
observando-se o disposto no § 1°; 

b) mediante requerimento em formulário próprio, autenticado pelo 
BEC296 expedir certidão única, negativa ou positiva de processos distribuídos em 
andamento; 

c) encaminhar, imediatamente os feitos distribuídos as Varas através 
das respectivas Secretarias. 

d) dar baixa nos autos, para esse fim a ela encaminhados pelas 
Secretarias das Varas por força de despacho judicial. 

§ 4°. A Seção de Distribuição não poderá reter quaisquer processos e 
atos destinados à distribuição, tão logo seja procedida esta, em ordem rigorosa-
mente sucessiva, à proporção que lhe forem apresentados, observado o disposto 
na letra a, do parágrafo terceiro. 

§ 5°. Distribuir-se-ão por dependência os feitos de qualquer natureza 
que se relacionarem com outros já distribuídos e ajuizados. 

§ 6°. Os atos e processos que não estiverem sujeitos à distribuição, 
por não pertencerem à competência de dois ou mais Juízes, serão, não obstante, 
prévia e obrigatoriamente, registrados pelo distribuidor, em livros especiais. 

§ 7°. O Serviço de Distribuição será informatizado, mantendo banco 
de todos os dados dos processos, para possibilitar a sua distribuição automática 
e a expedição de certidões negativas ou positivas em, no máximo, 48 horas. 

Art. 380. Todos os processos findos serão, por despacho judicial, 
objeto de baixa na Distribuição, antes de serem arquivados. 

Parágrafo Único.  A Distribuição procederá a baixa no prazo 
máximo de cinco (05) dias, certificando-a nos autos, devolvendo-os à Secretaria 
da Vara de origem. 

Art. 381. A Diretoria do Foro expedirá Portaria disciplinando a clas-
sificação dos feitos para fins de distribuição, observando-se os processos de cada 

296 Esse banco foi privatizado.
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uma das varas ou grupos de varas de que trata o artigo 106. 
Art. 382. As guias de recolhimento do Fundo Especial de Reforma 

e Modernização do Poder Judiciário (FERMOJU), da Caixa de Assistência aos 
Advogados, da Associação Cearense do Ministério Público e das custas proces-
suais, desde que corretamente preenchidas e autenticadas, poderão ser, desde 
logo, juntadas à petição inicial e documentos que a instruem. 

Parágrafo Único. Salvo os casos de obtenção de gratuidade de 
justiça, quando não juntada a guia de recolhimento aos autos o juiz determinará 
a intimação da parte autora para que efetive o recolhimento no prazo de trinta 
(30) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

SEÇÃO III 
DO SERVIÇO DE CONTADORIA 

Art. 383. O Serviço de Contadoria terá o número de servidores 
necessário ao desempenho de suas atividades regulares. Os servidores que 
exercerão a função de contador serão submetidos a curso regular e de contínuo 
aperfeiçoamento e atualização ministrado sob os auspícios da Escola Superior 
da Magistratura. 

Parágrafo Único. Compete à Contadoria: 
a) elaborar cálculos determinados pelo Juiz em processos em 

andamento ou em fase de liquidação de sentença; 
b) proceder a contagem do principal e juros, nas ações referentes 

a dívida de quantia certa e nos cálculos aritméticos que se fizerem necessários, 
sobre quaisquer direito ou obrigação; 

c) cumprir qualquer outra determinação judicial. 

SEÇÃO IV 
DO SERVIÇO DE PARTILHAS E LEILÕES 

Art. 384. O Serviço de Partilhas e Leilões tem a incumbência de 
realizar as atividades de sua denominação e terá o número de funcionários ne-
cessários ao regular desempenho de suas atividades, observando-se, quanto ao 
treinamento, o disposto no caput do artigo anterior. 

Parágrafo Único. O Serviço terá duas (02) Seções Especializadas: 
Seção de Partilhas e Seção de leilões. 
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SEÇÃO V 
DO SERVIÇO DE DEPÓSITO PÚBLICO DE BENS APREENDIDOS 

Art. 385. Incumbe ao Serviço de Depósito de Bens Apreendidos 
receber os bens apreendidos por determinação judicial, fornecendo recibo, em 
modelo próprio, em quatro (4) vias, contendo os dados do processo e identifi-
cação pormenorizada dos bens apreendidos. A primeira via ficará arquivada no 
serviço, a segunda será destinada aos autos do processo a terceira e quarta vias 
serão entregues respectivamente ao autor e réu da ação. 

Parágrafo Único. O Serviço deverá ter sob sua guarda direta e 
inteira segurança os bens, zelando-os e comunicando, de imediato, ao Diretor do 
Foro e ao Juiz ordenador da apreensão, qualquer irregularidade para a adoção 
das providências cabíveis. 

Art. 386. As vendas dos bens entregues à guarda do Serviço, não 
podem ser efetuadas sem prévia autorização judicial. 

§ 1°. O Chefe do Serviço, quando se tratar de bem imprestável ou 
sem valor apreciável, dar-lhe-á o destino adequado, mediante autorização do 
Juiz do processo, ou, se for o caso, pelo Diretor do Foro. 

§ 2°. Procederá de igual modo quando se tratar de bens perecíveis. 
Nessa hipótese, o Chefe do Serviço comunicará essa circunstância ao Juiz do 
processo ou ao Diretor do Foro, quando for o caso, publicando-se edital, com 
prazo de trinta (30) dias, para conhecimento dos interessados a fim de requere-
rem o que for de sua conveniência. 

§ 3°. Os bens de que trata o parágrafo anterior serão vendidos em 
hasta pública, observadas as prescrições da lei, e o produto das alienações será 
aplicado em investimentos reprodutíveis no Banco do Estado do Ceará, em conta 
com rendimento diário.

CAPÍTULO IV 
DAS SECRETARIAS DE VARAS

Art. 387. Cada Vara da Comarca de Fortaleza terá sua Secretaria, 
supervisionada pelo Juiz Titular e dirigida por um Diretor de Secretaria, DNS-3, 
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nomeado em comissão297 pelo Presidente do Tribunal de Justiça após livre 
indicação por escrito do respectivo Juiz Titular da Vara, dentre Bacharéis em 
Direito, Administração, Ciências Contábeis, Economia e Ciências Sociais. O Juiz 
fará a indicação do nomeando, acompanhado do diploma de conclusão do curso 
superior. 

•	 Vide Resolução nº 58, do CNJ.

Art. 388. As Secretarias de Varas deverão registrar os feitos no Livro 
de Registro de Processos (Livro de Tombo) e autuá-los. Todos os feitos distribu-
ídos serão registrados e autuados, inclusive, no caso das Secretarias das Varas 
criminais, os inquéritos policiais e outros procedimentos de natureza criminal 
como pedidos de fiança quando não haja ainda chegado os autos do inquérito a 
juízo. 

Parágrafo Único.  A Secretaria da Vara, enquanto não dispuser 
de sistema computadorizado para acompanhamento da tramitação dos feitos, 
deverá elaborar, para cada processo, uma ficha, segundo modelo aprovado pela 
Diretoria do Foro para cada grupo de varas, destinada ao acompanhamento da 
tramitação dos autos respectivos. 

Art. 389. Ao Diretor de Secretaria compete: 
a) receber da Seção de Distribuição as petições iniciais, inquéritos 

policiais e outras manifestações. Em seguida, procederá o registro (tombamen-
to) e autuação, colocando capa e anotando em ficha ou sistema computadoriza-
do os dados do novo processo; certificará o registro e a autuação e fará conclusão 
dos autos ao Juiz da Vara; 

b) proceder as anotações sobre o andamento dos feitos em fichas 
próprias ou mediante digitação em sistema de computação; 

c) preparar o expediente para despachos e audiências; 
d) exibir os processos para consulta pelos advogados e prestar infor-

mações sobre os feitos e seu andamento; 
e) expedir certidões extraídas de autos, livros, fichas e demais papéis 

sob sua guarda; 
f) elaborar o Boletim contendo os despachos e demais atos judiciais 

para publicação oficial e intimação das partes, encaminhando-o a Secretaria 
Geral do Fórum para a devida remessa à Imprensa Oficial298;

297 Vide Resolução n°. 07 do CNJ, que trata do nepotismo no âmbito do Poder Judiciário.

298 Vide Resoluções nº. 12, de 2008 e  02, de 2009, ambas do Tribunal de Justiça.
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g) elaborar editais para publicação oficial e em jornal local; 
h) expedir mandados, ofícios, cartas precatórias, cartas rogatórias e 

outros expedientes determinados pelo Juiz da Vara; 
i) realizar diligências determinadas pelo Juiz da Vara, Diretor do 

Foro ou Corregedor Geral da Justiça; 
j) lavrar os termos de audiência em duas vias, juntando a via original 

no Livro de Registro de Termos de Audiência, de folhas soltas, registrando-a 
mediante anotação do número da folha e tomada da rubrica do Juiz da Vara. A 
2ª via deverá ser junta aos autos respectivos. Os termos de audiência deverão ser 
enumerados; 

I) registrar as sentenças no Livro de Registro de Sentenças. O registro 
será feito juntando a 2ª via da sentença ou sua fotocópia autenticada pelo Diretor 
de Secretaria da Vara, enumerando-se a folha e, tomando-se a rubrica do Juiz; 

m) encaminhar autos à Contadoria; 
n) quando determinado pelo Juiz, abrir vista dos autos aos advogados, 

aos Defensores Públicos e ao representante do Ministério Público, fazendo confe-
rência das folhas, certificando essa circunstância nos autos e anotando na ficha 
respectiva. A entrega será feita após a anotação respectiva na ficha do processo 
e no Livro de Carga de Autos, tomando neste a assinatura do recebedor. No 
processo, antes da entrega, será certificada a intimação do destinatário, tomada 
sua rubrica e lavrada o termo de vista dos autos; 

o) certificar nos autos os atos praticados; 
p) prestar ao Juiz informações por escrito nos autos; 
q) quando da devolução dos autos à secretaria proceder a conferên-

cia das folhas, certificando a devolução e a conferência, mediante termo de data; 
r) remeter à Instância Superior, no prazo máximo de dez (10) dias, 

contados do despacho de remessa, os processos em grau de recurso; 
s) através da Subdiretoria do Foro, encaminhar os autos para baixa 

na distribuição e arquivo, quando determinado pelo Juiz; 
t) informar ao Juiz, por escrito, em formulário próprio, sobre os autos 

cujo prazo de “vista” estejam excedidos, para a adoção das providências cabíveis; 
u) informar ao Juiz sobre autos irregularmente parados na Secretaria; 
v) requisitar ao arquivo, quando determinado pelo Juiz, a apresen-

tação de autos de processo; 
x) executar quaisquer atos determinados pelo Conselho da 

Magistratura, Corregedor geral, Diretor do Foro ou Juiz da Vara. 



D
IV

IS
Ã

O
 E

 O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 J
U

D
IC

IÁ
R

IA
L
E

I 
N

º 
1
2
.3

4
2
, 
D

E
 2

8
 D

E
 J

U
L
H

O
 D

E
 1

9
9
4

197  

z) verificará, salvo quando se tratar de advogado em causa própria 
ou quando haja protesto pela apresentação da procuração no prazo legal, se a 
inicial vem acompanhada de procuração assinada e com firma reconhecida e se 
os documento apresentados por fotocópias estão autenticados. 

Art. 390. 299 REVOGADO (Revogado pela Lei 14.128/08)
Parágrafo Único300 - REVOGADO (Revogado pela Lei 14.128/08)
Art. 391. As Secretarias das Varas adotarão os seguintes livros, de 

acordo com a necessidade de seus serviços:

•	 Vide art. 33, do Provimento 01/2007, da Corregedoria Geral da Justiça.

I - Livro de Registro de Processos (Livro de Tombo), com espaço para 
anotar, quando for o caso, a baixa na distribuição e o arquivamento dos autos; 

II - Livro de Registro de Termos de Audiência;
III - Livro de Registro de Sentenças;
IV - Livro de Carga de Autos para Advogados, Defensores Públicos e 

Promotores de Justiça, podendo ser desdobrado um para cada rol de profissionais; 
V - Livro de Entrega de Autos às Partes, sem traslado, nos casos em 

lei permitidos; 
VI - Livro para devolução de Cartas Precatórias, com espaço para 

anexação dos avisos de recepção; 
VII - Livro de Entrega e Devolução de Mandados; 
VIII - Livro de Entrega de Alvarás; 
IX - Livro de Correições realizadas nas Varas, nele lavrando-se os 

termos de abertura, as ocorrências e provimentos baixados, bem como os termos 
de encerramento; 

X - Livro "Rol dos Culpados"; 
XI - Livro de Registro de Armas, com espaço para anotação do destino 

final; 
XII - Livro de Atas do Tribunal do Júri; 
XIII - Livro para Lavratura de Termos de Reclamação Verbal e provi-

dências adotadas pelo Juiz da Vara; 

299 Texto anterior: “Art. 390. Além do Diretor, cada Secretaria de Vara contará com, pelo menos, 
1 (um) Analista Judiciário, 3 (três) Analistas Judiciários Adjuntos, 2 (dois) Técnicos Judiciários 
e 2 (dois) Oficiais de Justiça Avaliadores”. (Redação dada pelo art. 5o. da Lei nº 13.551/04)( 
Revogada pela Lei 14.128/08)

300 Texto anterior: “Parágrafo único– A lotação nominal inicial será estabelecida pelo Diretor do 
Foro, ouvido previamente o juiz da Vara, podendo ser revista anualmente ou quando o interesse 
da Justiça o exigir”. (art. 390)
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XIV - Livro de remessa de autos para a contadoria: 
XV - Outros Livros previstos em lei ou que venham a ser adotados 

pela Diretoria do Foro mediante ato. 
§ 1°. Os Livros serão abertos e encerrados mediante termo com a 

data da abertura e do encerramento sendo que, no caso de livro de folhas soltas, 
assim expresso no termo de abertura, a data de encerramento será a do último 
ato registrado. Os livros serão, também, enumerados em ordem crescente e 
terão todas as suas folhas numeradas e rubricadas pelo Juiz de Direito da Vara, 
constando da capa o fim a que se destina e, da lombada, o número de ordem. 

§ 2°. Quando do encerramento do expediente, os Livros de "vista" 
de autos serão diariamente encerrados pelo Diretor de Secretaria através da 
aposição de carimbo com o Termo de Encerramento, para fins de servir de prova 
de contagem de prazo. 

§ 3°. Os Livros poderão ser de folhas soltas, sem prejuízo das forma-
lidades previstas no parágrafo primeiro301.

Art. 392. Poderá o Juiz da Vara adotar pastas ou colecionadores 
para arquivamento de segundas-vias de ofícios expedidos e que não devam ser 
juntadas aos autos e, ainda, sobre outros expedientes. 

Art. 393. A Secretaria manterá um fichário onde será anotado o 
andamento dos processos, até que venha a ser instituído sistema computadoriza-
do para digitação e consulta dos dados armazenados. 

Art. 394. A citação pelos correios, bem como as demais correspon-
dências oficiais expedidas pelas Secretarias das Varas, juntamente com os recibos 
de postagem e/ou avisos de recebimento serão entregues na Subdiretoria para 
selagem e remessa aos Correios.

CAPÍTULO V
DOS AUXILIARES DAS SECRETARIAS DAS VARAS
•	 Revogado pela Lei 14.128/08302

301 Texto de referência: “§ 3º. Os livros poderão ser de folhas soltas, sem prejuízo das formalidades 
previstas no parágrafo primeiro, devendo o Diretor de Secretaria mantê-lo em local adequado e 
seguro, devidamente ordenados, bem como os demais documentos da serventia, respondendo por 
sua guarda e conservação”. (art. 33, § 3º, do Provimento 01/2007, da Corregedoria Geral da 
Justiça)

302 Texto anterior: 
 “DOS AUXILIARES DAS SECRETARIAS DAS VARAS
 SEÇÃO I - DOS TÉCNICOS JUDICIÁRIOS. 
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•	 Vide Lei Estadual nº 14.786, de 2010. (PCCV)

 Art. 395. O cargo de Analista Judiciário é privativo de bacharel em Direito, cujo titular exercerá 
atividades judiciárias complexas e pouco repetitivas, em assistência aos Magistrados, relacionadas 
com a elaboração de textos de natureza jurídica e judiciária, pesquisas legislativas, doutrinárias e 
jurisprudências, além da supervisão e execução dos atos formais da prática da Secretaria de Vara. 
(Redação dada pelo art. 5o. da Lei nº 13.551/04)

 SEÇÃO II - DOS AUXILIARES JUDICIÁRIOS 
 Art. 396. O cargo de Analista Judiciário Adjunto, integrante do Grupo Ocupacional de Atividades 

Judiciárias - AJ, de natureza técnica, privativo de graduados em curso superior de duração 
plena, compreende a execução de atividades judiciárias de natureza processual e administrativa. 
(Redação dada Pelo art. 6o. da Lei nº 13.771/06)

 § 1°. (Revogado pela Lei nº 13.551/2004)
 § 2°. VETADO
 § 3°. (Revogado pela Lei nº 13.551/2004)
 § 4°. (Revogado pela Lei nº 13.551/2004)
 SEÇÃO III - OS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES
 Art. 397. O cargo de Oficial de Justiça Avaliador é privativo de nível superior de duração plena, 

de natureza técnica, compreendendo a execução de atividades previstas em Lei. (Redação dada 
pelo art. 7o. da Lei nº 13.551/04) 

 Art. 398. Ao Oficial de Justiça Avaliador incumbe, de modo específico: I - cumprir os mandados, 
fazendo citações, intimações, notificações e outras diligências emanadas do Juiz; II - fazer avaliação 
de bens, inventários e lavrar termos de penhora; III - lavrar autos e certidões referentes aos atos 
que praticarem; IV - convocar pessoas idôneas que testemunhem atos de sua função, quando a 
lei exigir, anotando, obrigatoriamente, os respectivos nomes, número da carteira de identidade 
ou outro documento e endereço; V - exercer, cumulativamente, quaisquer outras funções previstas 
neste Estatuto e dar cumprimento às ordens emanadas do Juiz, pertinentes ao serviço judiciário; 
§ 1°. Nenhum Oficial de Justiça Avaliador poderá cumprir o mandado por outrem sem que antes 
seja substituído expressamente pelo Juiz da Vara a que estiver vinculado, mediante despacho nos 
autos. Em caso de transgressão o Juiz mandará instaurar sindicância e o consequente processo 
disciplinar. § 2°. Os meirinhos somente entrarão em gozo de férias estando os mandados aos 
mesmos distribuídos devidamente cumpridos ou devolvidos à Secretaria da Vara, cabendo a esta 
expedir certidão negativa destinada à Diretoria do Foro. § 3°. No cumprimento das diligências do 
seu ofício, o oficial de justiça avaliador, obrigatoriamente, deverá exibir sua cédula de identidade 
funcional, não podendo proceder com desvio de poder. § 4°. Nas certidões que lavrar, o meirinho, 
após subscrevê-las e datá-las, aporá um carimbo com seu nome completo e matrícula. 

 Art. 399. Os atuais cargos de Oficial de Justiça passam a denominar-se de Oficial de Justiça 
Avaliador e serão dispostos nas diversas classes da carreira mediante ato do Tribunal de Justiça.

 SEÇÃO IV - DOS ATENDENTES JUDICIÁRIOS 
 Art. 400. O cargo de Técnico Judiciário, integrante do Grupo Ocupacional de Atividades 

Judiciárias - AJ, de natureza técnica, privativo de detentores de nível médio, compreende a 
execução de atividades de natureza processual e administrativa relacionadas com o atendimento 
aos Juízes, à Diretoria do Fórum, à Secretaria do Tribunal de Justiça, aos gabinetes e salas 
de audiências, à tramitação dos feitos, realização dos pregões de abertura e encerramento das 
audiências, chamadas das partes, advogados, testemunhas, guarda e conservação de bens e 
processos judiciais.” (Redação dada pelo art. 8o. da Lei nº 13.837/06.) 

 Parágrafo Único. (Revogado pelo art. 16 da Lei nº 13.551/04).
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SUBTÍTULO III
DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DA COMARCA 
DE FORTALEZA, EXERCIDOS EM CARÁTER PRIVADO, POR 

DELEGAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 
CEARÁ E SOB SUA FISCALIZACÃO

•	 Vide Lei Federal nº 8.935, de 1994.

CAPÍTULO I
DO OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÂO303

Art. 401. Haverá, na Comarca de Fortaleza, 1 (um) Ofício de Registro 
de Distribuição de Protestos. (Redação dada pela Lei 14.706, de 14.05.10)304

Art. 402. Ao Ofício de Registro de Distribuição de Protestos, 
observado o disposto no art. 13 da Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 
1994, compete privativamente: (Redação dada pela Lei 14.706, de 14.05.10)305

•	 Vide Lei Estadual nº 13.522/04.306

•	 Vide Lei Federal nº 8.935/94.307

•	 Vide Lei Federal nº 10.169/00.308

303 Vide Lei nº. 14.706, de 2010 que extinguiu dois cartórios de distribuição de Fortaleza, in 
verbis: “Art. 1º Ficam extintos, no momento da vacância de sua titularidade, 2 (dois) Ofícios de 
Registro de Distribuição de Protestos da Comarca de Fortaleza, criados pela Lei nº 12.673, de 31 
de dezembro de 1996.”

 Vide o art. 3º, da citada Lei onde afirma que, in verbis: “Enquanto não ocorrer a vacância de 2 
(dois) dos ofícios de distribuição de protestos da Comarca de Fortaleza, os mesmos permanecerão 
com as suas competências plenas.”

 E continua o seu art. 4º, que revoga os seguintes dispositivos: “Art. 4º. Ficam revogados 
especialmente o parágrafo único do art. 402, da Lei nº 12.342, de 28 de julho de 1994, o art. 
1º. e seu parágrafo único, da Lei 12.673, de 31 de dezembro de 1996, e demais disposições em 
contrário”. 

304 Texto anterior: “Art. 401. Haverá na Comarca de Fortaleza três (3) Ofícios de Registro de 
Distribuição de Protestos, com as denominações de Primeiro, Segundo e Terceiro.

305 Texto anterior: Art. 402. Aos 1º, 2º e 3º Ofícios de Registro de Distribuição de Protestos, 
observados o disposto no Art. 13 da Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, compete 
privativamente: (Redação dada pela Lei 12.673/96).

306 Fixa normas referentes à cobrança de Emolumentos dos Serviços Notariais e de Registro no 
Estado do Ceará.

307 Regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de 
registro.

308 Regula o § 2º do artigo 236 da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas 
gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e 
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I - distribuir obrigatória e equitativamente, entre os ofícios da mesma 
natureza, os pedidos de protestos de títulos cambiários e cambiariformes, ob-
servando a ordem cronológica de apresentação e fornecendo comprovante aos 
apresentantes;

II - registrar os atos de última vontade, tais como testamentos, 
codicilos privados ou públicos, bem como os respectivos atos revogatórios;

III - efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência; 
IV - registrar obrigatoriamente e antecedente ao registro imobiliário, 

os atos notariais lavrados fora da Comarca de Fortaleza, devendo constar do ato 
o endereço completo, residência, sede ou domicílio das partes; 

V - expedir certidões de atos e documentos que constem de seus 
registros e papéis. (Redação dada pela Lei 12.673/96)

Parágrafo Único309 - Para a distribuição e registro de que tratam 
os incisos I, II e IV deste artigo, é livre a escolha de Ofício de Registro de 
Distribuição de Protestos na Comarca de Fortaleza. (Parágrafo incluído pela Lei 
Estadual 12.673/96.)

CAPÍTULO II 
DOS SERVIÇOS DE TABELIONATO (DE NOTAS E DE PROTESTOS 

DE TÍTULOS), DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, E DO 
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 

Art. 403. Haverá na Comarca de Fortaleza dez (10) Notariados 
com as denominações de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 
sétimo, oitavo, nono e décimo, competindo privativamente ao 1°, 2°, 5°, 7° e 8°, 
a lavratura e o protesto de títulos; ao 3°, 4° e 6°, as funções privativas do Registro 
de Títulos e Documentos e do Registro Civil das Pessoas Jurídicas; e ao 9º e 10º, 
as atribuições concernentes ao Ofício de Notas. 

CAPÍTULO III 
DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

•	 Vide arts. 29 a 113, da Lei Federal nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos)

•	 Vide Lei Estadual 12.887/99.

de registro.

309 Vide nota ao Capitulo I, do Subtítulo III, deste Código.



LU
C

IA
N

O
 B

E
Z
E

R
R

A
 F

U
R

TA
D

O

202  

Art. 404. Haverá no Distrito sede da Comarca de Fortaleza cinco 
(05) Ofícios do Registro Civil das Pessoas Naturais, servindo cada um deles nos 
limites de suas zonas, com as denominações de primeiro, segundo, terceiro, 
quarto e quinto. 

§ 1°. Para os serviços do Registro Civil das Pessoas Naturais, a cidade 
de Fortaleza se divide em cinco (05) zonas, observando-se os limites abaixo 
descritos, respeitada a jurisdição territorial dos distritos de Antônio Bezerra, 
Messejana, Mondubim, Parangaba e Mucuripe. 

PRIMEIRA ZONA - Começa na orla marítima, na Avenida 
Desembargador Moreira, lado do poente, e por esta segue até encontrar a 
Avenida Desembargador Pontes Vieira, lado do norte, pela qual prossegue até 
chegar à Avenida Treze de Maio, pela qual continua até atingir a Rua Senador 
Pompeu; daí segue por esta Rua, no rumo do norte, lado do nascente, até chegar 
novamente à orla marítima; 

SEGUNDA ZONA - Tem início na Avenida Desembargador Moreira, 
no seu começo, pelo lado do nascente, seguindo por esta Rua até encontrar 
a Avenida Desembargador Pontes Vieira, lado sul, por onde prossegue, alcan-
çando a Avenida 13 de Maio, por onde continua até encontrar a Rua Senador 
Pompeu; parte nesse ponto na direção do sul pela Avenida dos Expedicionários, 
lado nascente, até atingir os limites do sudoeste dos distritos de Parangaba e 
Messejana; daí, ao atingir a Estrada que liga a Capital ao Distrito de Messejana, 
retornar pelo lado poente até atingir a Estrada de Ferro que liga Parangaba a 
Mucuripe, prosseguindo por esta via férrea pelos lados norte e poente até a orla 
marítima; 

TERCEIRA ZONA - Inicia-se na Rua Senador Pompeu, na orla 
marítima, lado do poente, até chegar na Rua Dr. Meton de Alencar, por onde 
prossegue, na sua parte norte, até chegar na Avenida Bezerra de Menezes, pela 
qual continua até encontrar o limite noroeste do Distrito de Antônio Bezerra; 

QUARTA ZONA - Começa na confluência da Rua Senador Pompeu 
com a Rua Meton de Alencar, seguindo por esta até encontrar a Avenida dos 
Expedicionários, no rumo do sul; prosseguindo por esta Avenida, do seu lado 
poente, até encontrar os limites do distrito de Parangaba; 

QUINTA ZONA - Tem início na orla marítima, seguindo pela Estrada 
de Ferro que liga Parangaba ao Mucuripe, lados nascente e sul, até encontrar a 
Estrada que liga a Capital ao distrito de Messejana; por esta Estrada, lado do 
nascente, prossegue até alcançar os limites do sudoeste do distrito de Messejana. 

§ 2°. Para a execução dos mencionados serviços, serão ainda obser-
vadas as seguintes normas: 
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a) são da competência do 1° Ofício os serviços do Registro Civil es-
pecificados nos artigos 89310, 92311 e 94312 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973; 

b) são da competência do 2° Ofício os serviços do Registro Civil es-
pecificados nos artigos 84313, 88314 e seu parágrafo único, da Lei N° 6.015, de 31 
de dezembro de 1 973; 

c) são da competência do 3° Ofício os serviços do Registro Civil 

310 Texto de referência: “Art. 89. No cartório do 1° Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária de cada 
comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de emancipação, bem como os atos dos 
pais que a concederem, em relação aos menores nela domiciliados”. (Art. 89 da Lei nº 6.015/73)

311 Texto de referência: “Art. 92. As interdições serão registradas no mesmo cartório e no 
mesmo livro de que trata o artigo 89, salvo a hipótese prevista na parte final do Parágrafo Único 
do artigo 33, declarando-se:

 1º) data do registro;
 2º) nome, prenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do 

interdito, data e cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, bem como o 
nome do cônjuge, se for casado;

 3º) data da sentença, nome e vara do Juiz que a proferiu;
 4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do curador;
 5º) nome do requerente da interdição e causa desta;
 6º) limites da curadoria, quando for parcial a interdição;
 7º) lugar onde está internado o interdito”. (Art. 92 da Lei nº 6.015/73)

312 Texto de referência: “Art. 94. O registro das sentenças declaratórias de ausência, que 
nomearem curador, será feita no cartório do domicílio anterior do ausente, com as mesmas 
cautelas e efeitos do registro de interdição, declarando-se:

 1º) data do registro;
 2º) nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior do ausente, data e cartório em que 

foram registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge, se for casado;
 3º) tempo de ausência até a data da sentença;
 4°) nome do promotor do processo;
 5º) data da sentença, nome e vara do Juiz que a proferiu;
 6º) nome, estado, profissão, domicílio e residência do curador e os limites da curatela”. (Art. 94 

da Lei nº 6.015/73)

313 Texto de referência: “Art. 84. Os assentos de óbitos de pessoas falecidas a bordo de navio 
brasileiro serão lavrados de acordo com as regras estabelecidas para os nascimentos, no que lhes 
for aplicável, com as referências constantes do artigo 80, salvo se o enterro for no porto, onde será 
tomado o assento”. (Art. 84 da Lei nº 6.015/73)

314 Texto de referência: “Art. 88. Poderão os Juízes togados admitir justificação para o assento 
de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer 
outra catástrofe, quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível 
encontrar-se o cadáver para exame.

 Parágrafo Único. Será também admitida a justificação no caso de desaparecimento em campanha, 
provados a impossibilidade de ter sido feito o registro nos termos do artigo 85 e os fatos que 
convençam da ocorrência do óbito”. (Art. 88 e parágrafo único da Lei nº 6.015/73)
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especificados nos artigos 66315, 85316 e 87317 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973; 

d) são da competência do 4º Ofício os serviços do Registro Civil es-
pecificados nos artigos 51318, 62319 e 65320 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973. 

§ 3°. Os Oficiais do Registro Civil da sede e dos distritos da comarca da 

315 Texto de referência: “Art. 66. Pode ser tomado assento de nascimento de filho de militar 
ou assemelhado em livro criado pela administração militar mediante declaração feita pelo 
interessado ou remetido pelo comandante da unidade, quando em campanha. Esse assento será 
publicado em boletim da unidade e, logo que possível, trasladado por cópia autenticada, ex officio 
ou a requerimento do interessado, para o cartório de registro civil a que competir ou para o do 1° 
Ofício do Distrito Federal, quando não puder ser conhecida a residência do pai”. (Art. 66 da Lei 
nº 6.015/73)

316 Texto de referência: “Art. 85. Os óbitos, verificados em campanha, serão registrados em 
livro próprio, para esse fim designado, nas formações sanitárias e corpos de tropas, pelos oficiais 
da corporação militar correspondente, autenticado cada assento com a rubrica do respectivo 
médico chefe, ficando a cargo da unidade que proceder ao sepultamento o registro, nas condições 
especificadas, dos óbitos que se derem no próprio local de combate”. (Art. 85 da Lei nº 6.015/73)

317 Texto de referência: “Art. 87. O assentamento de óbito ocorrido em hospital, prisão ou 
outro qualquer estabelecimento público será feito, em falta de declaração de parentes, segundo 
a da respectiva administração, observadas as disposições dos artigos 80 a 83; e o relativo a 
pessoa encontrada acidental ou violentamente morta, segundo a comunicação, ex oficio, das 
autoridades policiais, às quais incumbe fazê-la logo que tenham conhecimento do fato”. (Art. 87 
da Lei nº 6.015/73)

318 Texto de referência: “Art. 51. Os nascimentos ocorridos a bordo, quando não registrados 
nos termos do artigo 65, deverão ser declarados dentro de cinco (5) dias, a contar da chegada do 
navio ou aeronave ao local do destino, no respectivo cartório ou consulado”. (Art. 51 da Lei nº 
6.015/73)

319 Texto de referência: “Art. 62. O registro do nascimento do menor abandonado, sob jurisdição 
do Juiz de Menores, poderá fazer-se por iniciativa deste, à vista dos elementos de que dispuser 
e com observância, no que for aplicável, do que preceitua o artigo anterior”. (Art. 62 da Lei nº 
6.015/73)

320 Texto de referência: “Art. 65. No primeiro porto a que se chegar, o comandante depositará 
imediatamente, na capitania do porto, ou em sua falta, na estação fiscal, ou ainda, no consulado, 
em se tratando de porto estrangeiro, duas cópias autenticadas dos assentos referidos no artigo 
anterior, uma das quais será remetida, por intermédio do Ministério da Justiça, ao oficial do 
registro, para o registro, no lugar de residência dos pais ou, se não for possível descobri-lo, no 1º 
Ofício do Distrito Federal. Uma terceira cópia será entregue pelo comandante ao interessado que, 
após conferência na capitania do porto, por ela poderá, também, promover o registro no cartório 
competente.

 Parágrafo Único. Os nascimentos ocorridos a bordo de quaisquer aeronaves, ou de navio 
estrangeiro, poderão ser dados a registro pelos pais brasileiros no cartório ou consulado do local 
do desembarque”. (Art. 65 da Lei nº 6.015/73)



D
IV

IS
Ã

O
 E

 O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 J
U

D
IC

IÁ
R

IA
L
E

I 
N

º 
1
2
.3

4
2
, 
D

E
 2

8
 D

E
 J

U
L
H

O
 D

E
 1

9
9
4

205  

Capital, bem como das sedes das comarcas da Região Metropolitana de Fortaleza 
poderão também realizar os serviços de reconhecimento de firmas, autenticação 
de documentos e procurações, mencionados no art. 541 da presente Lei.

CAPÍTULO IV 
DO REGISTRO DE IMÓVEIS

•	 Vide arts. 167 a 288 da Lei de Registros Públicos - Lei Federal nº 6.015/73.

Art. 405. Haverá na Comarca de Fortaleza seis (06) Ofícios de 
Registro de Imóveis, com as denominações de primeiro, segundo, terceiro, 
quarto, quinto e sexto. 

Parágrafo Único. Os Oficiais de Registro de Imóveis exercerão 
suas funções dentro dos limites de suas respectivas zonas, as quais possuem as 
seguintes delimitações: 

a) Primeira Zona - Constitui parte do Leste da cidade de Fortaleza, 
iniciando na Foz do Rio Cocó, seguindo por esse rio lados nascente e sul até 
encontrar a BR 116. Prossegue por essa BR na direção Sul até alcançar o limite 
de Fortaleza, seguindo essa linha divisória até a barra do Rio Pacotí; 

b) Segunda Zona - Tem início no Norte da cidade à partir da orla 
marítima, seguindo pela Avenida Barão de Studart, lado poente até encontrar 
a Rua Coronel Alves Teixeira, segue por essa rua no sentido oeste até a Avenida 
Visconde do Rio Branco e por essa avenida lado do poente prossegue até alcançar 
a BR 116, dobrando à direita no trevo que dá acesso à Avenida Paulino Rocha; 
Segue pelas Avenidas Paulino Rocha, Dedé Brasil e Rua Carlos Amora, dobrando à 
direita na Rua 7 de Setembro seguindo pelas Avenidas João Pessoa, Universidade 
e Rua General Sampaio lado leste até encontrar a orla marítima; 

c) Terceira Zona - Constitui parte do poente da cidade de Fortaleza, 
começando na orla marítima seguindo pela Rua General Sampaio, Avenida da 
Universidade, Avenida João Pessoa e Rua 7 de Setembro, lado oeste até à Rua 
Gomes Brasil, dobrando nessa rua no sentido oeste até encontrar a Av. José 
Bastos (Av. Augusto dos Anjos), por onde segue numa reta até encontrar o limite 
sul da cidade; 

d) Quarta Zona - Inicia na orla marítima seguindo pela Av. Barão 
de Studart, lado do nascente até encontrar a rua Coronel Alves Teixeira; Segue 
por essa rua na direção oeste até a Avenida Visconde do Rio Branco e por essa 
Avenida lado do nascente até encontrar a estrada de Ferro que liga Parangaba 
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ao Porto do Mucuripe, seguindo por essa via férrea lados norte e oeste até a orla 
marítima; 

e) Quinta Zona - Tem início na Foz do Rio Cocó seguindo esse rio 
lados oeste e norte até encontrar a BR 116; Segue pela BR 116 na direção norte, 
seguindo pela Avenida Visconde do Rio Branco lado leste até encontrar a Estrada 
de Ferro Parangaba-Porto do Mucuripe, seguindo por essa via férrea lados sul e 
leste até a orla marítima: 

f) Sexta Zona - Inicia no limite sul de Fortaleza seguindo pela BR 116 
lado oeste até o trevo que dá acesso à Avenida Paulino Rocha; Segue por essa 
Avenida e pela Avenida Dedé Brasil e Rua Carlos Amora lado sul até a Rua 7 de 
Setembro, dobrando nessa rua na direção sul até a rua Gomes Brasil, por onde 
segue dobrando nessa rua até encontrar a Avenida José Bastos (Avenida Augusto 
dos Anjos) lado leste, por onde segue até encontrar o limite sul da cidade.

SUBTÍTULO IV 
DOS SERVIÇOS AUXILIARES DAS 

COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO 
CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 406. Em cada comarca do interior do Estado haverá um cargo 
de Distribuidor-Contador-Partidor-Leiloeiro-Depositário Público, não remu-
nerado pelos cofres públicos, com as atribuições de proceder a distribuição321 
dos processos entre Juízes e escrivães; elaborar as contas antes da sentença ou 
decisão interlocutória, bem como cálculos determinados pelo juiz; elaborar as 
partilhas judiciais; realizar os leilões determinados pela autoridade judiciária e 
ter, sob sua guarda direta e inteira segurança, com obrigação legal de restituir 
na oportunidade própria, os bens corpóreos apreendidos judicialmente, salvo os 
que forem confiados a depositários particulares. 

Parágrafo Único. À medida que o cargo constante do caput deste 
artigo for vagando, nas comarcas onde houver servidor de justiça o juiz a estes 
confiará aquelas funções. Os Juízes poderão também valer-se de pessoa idônea, 
nomeando-a ad hoc para elaboração de cálculos especializados e realização de 
partilhas judiciais.

321 Vide art. 544, com a redação dada pela Lei 12.779, de 1997, que traz a competência de 
distribuição extrajudicial ao Cartório do Primeiro Ofício da Comarca. Destaque que essa 
modificação revoga o disposto nos art. 406, e art. 407, § 5º, no que tange a competência para 
proceder a distribuição extrajudicial.
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Art. 407. Haverá na sede de cada comarca do interior do Estado, 
pelo menos, dois Cartórios de Notas, com a designação de Primeiro (1°) e Segundo 
(2°), com as funções acumulativas, exercidas por distribuição, de Escrivania do 
crime e do cível. 

§ 1°. Nas comarcas do interior do Estado, o Primeiro Escrivão e 
Tabelião exercerá as funções de Oficial de Registro Civil e o Segundo Escrivão 
e Tabelião as funções de Oficial do Registro de Imóveis, ressalvados os direitos 
adquiridos dos atuais serventuários. 

§ 2°. Os Notários do interior do Estado têm, igualmente, as funções 
cumulativas do Registro de Títulos e Documentos e Oficial de Protestos, respei-
tados eventuais direitos adquiridos. 

§ 3°. Além dos Ofícios mencionados no caput, haverá nas comarcas 
de Canindé, Limoeiro do Norte, Maranguape e Tauá respectivamente, uma 
Escrivania de Assistência Judiciária aos Necessitados322, com a atribuição de 
realizar o expediente judicial de todos os processos cíveis nos quais o promoven-
te haja requerido e obtido a gratuidade de justiça. 

§ 4°. As Comarcas mencionadas no parágrafo anterior contarão, 
também, com uma Escrivania Privativa do Crime323. 

§ 5°. Os protestos de títulos serão obrigatório e eqüitativamente dis-
tribuídos entre os ofícios de notas da Comarca do interior pelo servidor mencio-
nado no art. 406, competindo a ele as mesmas funções cometidas ao distribuidor 
extrajudicial da Comarca de Fortaleza.324

Art. 408.325 (Revogada pela Lei 14.128/08)

322 Com a criação das Secretarias de Vara, pela Lei nº. 12.394/94, as escrivanias foram extintas, 
passando os escrivães para disponibilidade remunerada, ou transformados seus cargos em 
auxiliar judiciário, depois analista judiciário adjunto, hoje em extinção na medida que em 
vagarem.

323 Idem a nota do parágrafo anterior.

324 Vide art. 544, com a redação dada pela Lei 12.779, de 1997, no se refere a competência de 
distribuição extrajudicial ao Cartório do Primeiro Ofício da Comarca.

325 Texto anterior: “Art. 408. Haverá, por igual, em cada comarca, dois Oficiais de Justiça 
Avaliadores, salvo naquelas onde exista mais de uma vara quando, então, haverá um meirinho 
para cada vara.

 Parágrafo Único. Os oficiais de justiça avaliadores do interior, além das atribuições definidas 
no art. 398 deste Código, procederão às avaliações judiciais, fixando em laudo o valor do que 
for objeto do respectivo mandado e, ainda, poderão fazer, mediante designação específica do 
Juiz Diretor do Foro, pregões de abertura e encerramento de audiências, chamada das partes, 
procuradores e testemunhas”.
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Art. 409.326 (Revogada pela Lei 14.128/08)

SUBTÍTULO V 
DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 

DOS TERMOS JUDICIÁRIOS 
CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 410. Todo Termo Judiciário327 terá, pelo menos, dois Cartórios 
de Notas, Protestos e Registros, denominados Primeiro e Segundo Ofício de 
Notas, Protestos e Registros, respectivamente. Ambos acumularão o registro civil 
de pessoas jurídicas e o registro de títulos e documentos. O Primeiro terá a seu 
encargo o registro civil de pessoas naturais. O Segundo o registro de imóveis. 

Parágrafo Único. Os cargos serão preenchidos por concurso 
público e seus ocupantes receberão emolumentos fixados no Regimento de 
Custas do Estado.

SUBTÍTULO VI 
DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DOS DISTRITOS JUDICIÁRIOS

Art. 411. Na forma definida no artigo 16 deste Código, cada Distrito 
Judiciário terá um Ofício único de Registro Civil das Pessoas Naturais, com as 
atribuições definidas no art. 29328 da Lei de Registros Públicos. 

326 Texto anterior: “Art. 409. A comarca de Iguatu contará com três (03) Auxiliares Judiciários 
de 3ª entrância. As Comarcas de Caucaia, Crato, Juazeiro do Norte, Maranguape e Sobral, 
contarão, cada uma, com seis (06).”

327 A Lei Estadual nº 12.776/97 transformou todos os Termos Judiciário do Estado em Comarcas 
Vinculadas.

328 Segue texto de referencia “Art. 29. Serão registrados no registro civil de pessoas naturais:   
I - os nascimentos;  II - os casamentos;  III - os óbitos;  IV - as emancipações;  V - as 
interdições;  VI - as sentenças declaratórias de ausência; VII - as opções de nacionalidade;  VIII - 
as sentenças que deferirem a legitimação adotiva.  

 § 1º Serão averbados: a) as sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o 
desquite e o restabelecimento da sociedade conjugal; b) as sentenças que julgarem ilegítimos 
os filhos concebidos na constância do casamento e as que declararem a filiação legítima; c) os 
casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente; d) os 
atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos; e) as escrituras de adoção 
e os atos que a dissolverem; f) as alterações ou abreviaturas de nomes.

  § 2º É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório da residência do optante, 
ou de seus pais. Se forem residentes no estrangeiro, far-se-á o registro no Distrito Federal”. (Art. 
29 da Lei nº 6.015/73)
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Parágrafo Único. Quanto aos cargos, aplicam-se as normas 
definidas no Parágrafo Único do artigo anterior. 

SUBTÍTULO VII 
DOS SERVIDORES DE JUSTIÇA E SERVENTUÁRIOS 

CAPÍTULO I 
DOS SERVIDORES DE JUSTIÇA 

Art. 412. Os deveres e sanções atinentes aos servidores de Justiça, 
são regulados pelas normas constantes deste Código, pelos Regimentos Internos 
da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua e, 
subsidiariamente pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.

•	 Vide art. 458, deste código.

CAPÍTULO II 
DOS SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA

Art. 413. Aos titulares incumbe a chefia dos respectivos ofícios e a 
livre indicação dos seus Escreventes Substitutos. 

§ 1°. O titular de serventia, não remunerado pelos cofres públicos, 
poderá admitir tantos empregados quantos forem necessários aos serviços do 
seu ofício, subordinando-se as relações empregatícias à legislação regida pela 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

§ 2°. Aos Escrivães, em geral, compete a prática junto às respecti-
vas autoridades judiciárias, de todos os atos privativos em lei, de acordo com 
preceitos estabelecidos e nas formas, usos, estilos e costumes seguidos no Foro;

§ 3°. É permitido, aos escrivães, notários e registradores, quando for 
o caso: 

I - A utilização de microfilmagem nos registros e arquivamento 
de Atos Notariais ou Registros de Protesto, Títulos e Documentos ou Pessoas 
Jurídicas de Direito Privado; 

II - A utilização, nos Ofícios de Notas da Capital, de livros de 
folhas soltas, cujos modelos, encadernações, usos e números de páginas serão 
aprovados pela Diretoria do Fórum, nos Ofícios de Notas da Capital, e pelos 
Juízes de Direito, nos Ofícios de Notas das comarcas do interior, inclusive para 
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testamentos, observado o disposto no inciso I, do art. 1632329, do Código Civil; 
III - O uso de máquina datilográfica gelatinosa, nos atos de Ofícios de 

Notas ou quando o uso assim o permitir, como nos traslados de escrituras e pro-
curações, com a impressão no livro de Notas e Registros, por processo mecânico 
dispensando-se, neste caso, a lavratura do ato em manuscrito; 

IV - O uso, pelos notários, de livros necessários ao serviço do cartório, 
além dos obrigatórios, mediante autorização da autoridade judiciária a que 
estejam subordinados, até o máximo de três (03), para uso simultâneo, apondo-
se, aos números respectivos as letras alfabéticas A - B - C; 

V - Utilizar cópia a carbono do original datilografado, bem como a 
obtida em máquina copiadora ou fotocópia, como traslado, quando devidamente 
assinada e conferida sua autenticidade pelo titular do ofício; 

Art. 414. Os escreventes dividem-se em duas categorias: 
a) substitutos; 
b) compromissados. 
§ 1°. Compete ao Escrevente Substituto substituir o serventuário nas 

suas licenças, férias e impedimentos. 
§ 2°. A substituição será determinada pelo Juiz de Direito, mediante 

Portaria, sem implicar em direito à qualquer titularidade do ofício respectivo. 
Art. 415. Aos registradores do Registro Civil das Pessoas Naturais, 

do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do Registro de Títulos e Documentos e 
do Registro de Imóveis incumbe as atribuições inerentes aos respectivos ofícios, 
segundo as disposições legais, especialmente as contidas nos Títulos II, III, IV 
e V da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei dos Registros Públicos), 
observados quanto ao primeiro e quanto ao último, os limites circunscricionais.

329 Vide  Lei Federal nº 10.406/02,(Novo Código Civil de 2002), o artigo em referencia é o art. 
1864, in verbis:

 “Art. 1.864. São requisitos essenciais do testamento público:
 I - ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as 

declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos;
 II - lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, 

a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial;
 III - ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo 

tabelião.
 Parágrafo Único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, 

bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de 
notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma”. (CC 2002, art. 
1864, seus incisos e parágrafo único)
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CAPÍTULO III 
DOS CONCURSOS, NOMEAÇÕES, REMOÇÕES E PERMUTAS 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 416. Os serventuários e servidores de Justiça serão nomeados 
com absoluta observância das formalidades e exigências estabelecidas na 
Constituição da República, na Constituição do Estado e neste Código. 

Art. 417. Para a inscrição em concurso a qualquer dos cargos de 
serventuários e servidores de Justiça, deve o candidato provar: 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) quitação ou isenção do serviço militar; 
c) idoneidade moral; 
d) gozo dos direitos políticos; 
e) isenção de culpa ou pena, por meio de folha corrida; 
f) ausência de moléstia infecto-contagiosa ou de doença provada 

com exame médico oficial; 
g) ser eleitor; 
h) condição de idade e demais requisitos especiais, que a lei 

prescrever; 
Art. 418. Os Ofícios de Justiça são acessíveis aos brasileiros, maiores 

de vinte e um (21) anos, que se habilitarem em concurso330. 
Art. 419. O Ofício de Justiça não fica sujeito à desanexação 

enquanto não ocorrer vacância. 
§ 1°. Não se considera desanexação para efeito do disposto neste 

artigo, a criação de ofício idêntico, destinado a ser exercido por outro serventu-
ário, quando o exigir o interesse da coletividade, mediante proposta do Tribunal 
de Justiça;

§ 2°. Aos titulares de Ofícios de Justiça não remunerados pelos 
cofres públicos, além das garantias conferidas neste artigo, serão assegurados 

330 Texto de referência: “Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de 
registro depende dos seguintes requisitos: I - habilitação em concurso público de provas e títulos; 
II - nacionalidade brasileira; III - capacidade civil; IV - quitação com as obrigações eleitorais 
e militares; V - diploma de bacharel em direito; VI - verificação de conduta condigna para o 
exercício da profissão”. (art. 14, da Lei Federal nº 8.935/94)
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os direitos atribuídos pelo Instituto de Previdência do Estado, fixando-se em lei 
especial os proventos da aposentadoria, a forma de pagamento das contribui-
ções, e os recursos destinados a esse cargo. 331

§ 3°. Os atuais escreventes contribuirão para o INSS ou o órgão previ-
denciário de direito, e não mais para o IPEC, ficando assegurado o direito de apro-
veitamento do tempo de contribuição para o IPEC, para fins de aposentadoria.

SEÇÃO II 
DOS CONCURSOS332 

Art. 420. Os concursos para os cargos de serventuário333 e servido-
res de Justiça serão de provas334, na conformidade deste Código.

•	 Vide art. 14, inciso I, da Lei Federal 8.935/94. 

Art. 421. Os concursos serão anunciados por edital publicado no 
Diário da Justiça, com prazo entre quinze (15) a trinta (30) dias, a critério do 
Presidente do Tribunal. 

Art. 422. Fixado o prazo do limite do artigo anterior, poderá ser 
prorrogado uma vez, a critério do Presidente do Tribunal, considerando o número 
de vagas a preencher e o de candidatos inscritos no prazo inicial. 

Art. 423335 REVOGADO (Revogada pela Lei 14.128/08)

331 Texto de referência: “Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são 
vinculados à previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de 
tempo de serviço em sistemas diversos.  Parágrafo Único.     Ficam assegurados, aos notários, 
oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até 
a data da publicação desta lei”. (art. 40, da Lei Federal nº 8.935/94)

332 Texto de referência: “Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças 
partes por concurso público de provas e títulos e uma terça parte por meio de remoção, mediante 
concurso de títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga, 
sem abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção, por mais de seis meses”. (Art. 16, 
da Lei Federal 8.935/94, com redação dada pela Lei nº 10.506/02). 

333 Hoje o termo serventuário é utilizado somente para sinônimos dos titulares de serventias 
extrajudiciais.

334 Vide Lei Lei 14.786/10, que diz que o concurso para servidores do Poder Judiciário será de 
provas ou de provas e títulos, na forma do “Art. 3º. Para os efeitos desta Lei considera-se:  I 
- …..  a) Cargo de Provimento Efetivo: aquele que depende de prévia habilitação em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, obedecidas a ordem de classificação e prazo de validade;”

335 Texto anterior: “Art. 423. No caso de concursos para preenchimento de vagas em comarcas 
do interior do Estado, compete ao Juiz determinar a afixação de editais nos cartórios da sede do 
Juízo”. 
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Art. 424. O Tribunal de Justiça fará aprovar regulamentos disci-
plinando as condições para realização dos concursos de que trata este capítulo.

SEÇÃO III 
DAS NOMEAÇÕES 

Art. 425. Os servidores da Secretaria Geral do Tribunal de Justiça e 
da Diretoria do Fórum de Fortaleza serão nomeados pelo Presidente do Tribunal, 
após aprovação do Tribunal de Justiça. 

Art. 426. Os cargos de Secretário Geral e de Secretário de 
Administração e Finanças e Secretário Judiciário do Tribunal de Justiça, serão 
de livre nomeação e exoneração, dando-se o seu provimento em comissão dentre 
Doutores ou Bacharéis em Direito, com (2) anos pelo menos, de prática forense 
como magistrado, membro do Ministério Público ou advogado bem como por 
funcionário de Justiça, com mais de dez (10) anos de serviço depois de aprovada 
a indicação pelo Tribunal Pleno.336 

Art. 427. Os Oficiais do Registro Civil de Nascimentos, Casamentos 
e óbitos dos distritos que não forem sede de comarca serão nomeados depois de 
aprovados em concurso público de provas, regulamentado, em provimento pelo 
Tribunal de Justiça. 

SEÇÃO IV
DAS REMOÇÕES E PERMUTAS

Art. 428. Os titulares de ofício de justiça poderão ser removidos 
para ofícios de igual natureza, da mesma ou de outra comarca, mediante reque-
rimento ao Tribunal de Justiça, ouvido o Conselho da Magistratura.

•	 Vide Resolução no. 81, de 2009 do CNJ337.

336 Vide Lei 14.309/09 que modificou o art. 11, da Lei 12.483/95, conforme segue: “Art. 11. 
... § 4º O cargo de Secretário Geral do Tribunal de Justiça, de recrutamento amplo e livre 
nomeação e exoneração pelo Presidente do Tribunal de Justiça, será de profissional 
com formação superior, preferencialmente de bacharel em Direito, de reconhecida competência 
técnica e ilibada reputação, conforme o disposto no Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará". (NR).

337 Vide art. 3º, da resolução nº 81, do Conselho Nacional de Justiça, in verbis: “Artigo 3º.O 
preenchimento de 2/3 (dois terços) das delegações vagas far-se-á por concurso público, de 
provas e títulos, destinado à admissão dos candidatos que preencherem os requisitos legais 
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§ 1°. Vago o ofício, o Juiz de Direito comunicará o fato ao Presidente 
do Tribunal de Justiça que determinará à Secretaria a expedição de edital, con-
vocando os interessados à remoção pelo prazo de quinze (15) dias contados a 
partir da primeira publicação do edital; 

§ 2°. Os pedidos deverão dar entrada na Secretaria do Tribunal de 
Justiça no prazo previsto no parágrafo anterior e reunidos em uma só autuação 
serão encaminhados ao Conselho da Magistratura para apreciação. 

Art. 429. A permuta será processada na forma do caput do artigo 
anterior, cabendo ao Tribunal de Justiça concedê-la ou não. 

Parágrafo Único.  A remoção ou permuta só poderá ser pleiteada 
após dois (02) anos de efetivo exercício como titular do ofício. 

Art. 429-A. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou 
de ofício, no âmbito do quadro permanente do Poder Judiciário, com ou sem 
mudança de sede ou comarca e independentemente de entrância.338 (Artigo 
inserido pela Lei 14.064/08)

•	 Vide Resolução nº. 08/08.

§ 1º A remoção dar-se-á:
I - de ofício, no interesse da Administração, caso inexista voluntá-

rio, de acordo com os critérios a serem definidos em Resolução do Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará;

II - a pedido do servidor, a critério da Administração, mediante 
permuta ou para preenchimento de vaga na lotação;

III - a pedido do servidor, para outra localidade, independentemente 
de vaga e do interesse da Administração, nos seguintes casos:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro ou por motivo de 
saúde do requerente, do seu cônjuge, companheiro ou dependente, neste último 
caso comprovado o motivo;

b) em virtude de processo seletivo, promovido na hipótese de 
o número de vagas oferecidas ser menor que os servidores interessados na 

previstos no artigo 14 da Lei Federal nº 8.935/94; e o preenchimento de 1/3 (um terço) das 
delegações vagas far-se-á por concurso de provas e títulos de remoção, com a participação 
exclusiva daqueles que já estiverem exercendo a titularidade de outra delegação, de notas ou 
de registro, em qualquer localidade da unidade da federação que realizará o concurso, por 
mais de dois anos, na forma do artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94, na data da publicação 
do primeiro edital de abertura do concurso.”

338 Vide Resolução nº 08, de 2008, do Pleno do Tribunal de Justiça, que regulamentou o instituto 
da Remoção para servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará.
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remoção, de acordo com os critérios a serem definidos em Resolução do Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará.

§ 2º A remoção de ofício é o deslocamento de servidor entre órgãos e 
unidades administrativas do Poder Judiciário, realizada a critério e no interesse 
da Administração, condicionado à existência de vaga na lotação de destino e à 
constatação da inexistência de interessado.

§ 3º A Resolução de que trata o inciso I e alínea “b” do § 1º deste 
artigo será editada no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da vigência 
desta Lei.

§ 4º O processo seletivo, de que trata a alínea “b” do § 1º deste artigo, 
precederá o certame para preenchimento de cargos por concurso público.” 

CAPÍTULO IV 
DO COMPROMISSO, POSSE, EXERCÍCIO E MATRÍCULA 

Art. 430. Os serventuários e servidores da Justiça somente entrarão 
no exercício de seus cargos, exibindo o título de sua nomeação, devidamente 
anotado na Secretaria de Administração e Finanças do Tribunal339, à autoridade 
competente para lhes dar posse. 

§ 1°. Precederá à posse o compromisso que prestará o nomeado, de 
desempenhar com honra e lealdade as funções do cargo; 

§ 2°. O compromisso poderá ser prestado por procurador, com 
poderes especiais, mas, em qualquer hipótese, a posse somente se completará 
com o exercício das respectivas funções; 

§ 3°. Anotado o compromisso prestado no título de nomeação, será 
este registrado na Secretaria de Administração e Finanças do Tribunal de Justiça; 

§ 4°. Não haverá novo compromisso nos casos de promoção, de de-
signação de função gratificada, de remoção ou de permuta. 

Art. 431. A autoridade que der posse deve examinar, sob pena de 
responsabilidade, se foram atendidas as condições consignadas na lei ou regula-
mento para investidura no cargo ou função, inclusive declaração de bens e idade 
limite. 

§ 1°. O compromisso e a posse no cargo deverão efetuar-se no prazo 
de trinta (30) dias, contados da data em que ocorreu a publicação do ato de 
nomeação. 

339 A Secretaria de Administração e Finanças foi desmembrada em Secretaria de Finanças e 
Secretaria de Administração. 
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§ 2°. Provando o nomeado impedimento legítimo, antes da expiração 
do prazo ser-lhe-á, pela autoridade que expediu o título, concedida prorrogação, 
por tempo igual ao fixado neste artigo. 

§ 3°. Perderá o direito ao cargo, que será declarado vago, aquele que 
não prestar o compromisso e não entrar em exercício dentro do prazo acima 
estabelecido. 

Art. 432. Os servidores e serventuários de Justiça são obrigados a 
residir na cidade onde servirem, não podendo ausentar-se, nos dias úteis, sem 
prévia autorização da autoridade competente, nem exceder o tempo de licença 
ou de férias. 

Art. 433. O início, a interrupção e o reinício do exercício do cargo 
serão registrados no assentamento individual do serventuário ou servidor de 
Justiça. 

Parágrafo Único. O início e as alterações de exercício dos ser-
ventuários de Justiça devem ser comunicados, imediatamente, à Presidência do 
Tribunal de Justiça pelo Juiz da respectiva comarca e, na Capital, pelo Diretor 
do Fórum. 

Art. 434. Será declarado vago o cargo se o nomeado não entrar 
em exercício no prazo da lei, e no caso de remoção, será lavrada a demissão do 
removido, após a feitura do processo de abandono. 

Art. 435. A posse dos serventuários de Justiça é dada na Capital 
pelo Diretor do Fórum e no interior, pelo Juiz da Comarca. 

Parágrafo Único.  A matrícula dos escreventes deve ser promovida, 
também, em livro próprio, nos respectivos cartórios. 

Art. 436. Para entrar em exercício, além dos requisitos enumera-
dos atrás, devem os notários e registradores provar perante quem lhe der posse, 
conforme o caso: 

a) achar-se o prédio do cartório em condição de oferecer segurança à 
guarda e conservação dos livros, autos e papéis que lhe forem entregues, ou que 
possua por dever de ofício; 

b) haver lançado em livro especial, rubricado, encerrado e guardado 
pela autoridade que lhe der posse, a sua assinatura e o sinal público de que 
fará uso, nas funções de notário e depositado o sinal público na Secretaria de 
Administração e Finanças do Tribunal de Justiça; 

c) haver providenciado o registro de seu título de nomeação na 
Secretaria de Administração e Finanças do Tribunal. 
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Art. 437. Antes de assumir o exercício, aquele que assumir as 
funções de depositário público deve apresentar fiança ou seguro de fidelidade, 
cujo limite será arbitrado pela autoridade competente para dar-lhe posse.

CAPÍTULO V 
DOS VENCIMENTOS E CUSTAS

 
Art. 438. Os vencimentos dos servidores da Justiça, remunerados 

pelos cofres públicos, não poderão ultrapassar o que percebe um Desembargador 
à título de vencimento e representação. 

Art. 439. O oficial de justiça avaliador que, no interior acumular as 
funções de porteiro de auditório, perceberá uma gratificação de função, equiva-
lente a um terço de seus vencimentos.340 

•	 Ver art. 48, da Lei 14.786/10, que extinguiu referida gratificação.

Art. 440. O auxiliar judiciário tem vencimentos fixados nas leis em 
vigor. 

Art. 441. Os vencimentos são pagos, mensalmente, mediante folhas 
organizadas pela Secretaria Geral do Tribunal e pela Diretoria do Foro, com o 
"pague-se" de autoridade competente, em relação: 

a) ao pessoal lotado no Tribunal de Justiça; 
b) aos servidores de Justiça. 
§ 1°. O pagamento a que se refere este artigo é feito na pagadoria do 

Tribunal de Justiça, salvo outro critério a ser adotado pelo órgão competente. 
§ 2°. Os vencimentos dos servidores de Justiça no interior serão 

pagos mediante distribuição de crédito à Coletoria Estadual da comarca em que 
servirem, ou agências do Banco do Estado do Ceará. 

Art. 442. Mediante folha, também visada pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça, serão pagas as gratificações a servidores de Justiça. 

Art. 443. Ressalvadas as disposições da justiça gratuita, as despesas 
dos feitos judiciais serão adiantadas pelas partes, na forma prevista no Código de 
Processo Civil e no Regimento de Custas e Emolumentos.

•	 Vide Lei Estadual nº 12.381/94. 

§ 1°. Nenhum servidor da justiça receberá custas diretamente das 
partes, sujeitando-se os infratores às penalidades previstas neste Código ou no 

340 Vide Lei 14.786/10 ( PCCR), que declarou extinta referida Gratificação 
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Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado e, ainda, a ser processado 
criminalmente, se for o caso. 

§ 2°. As despesas processuais terão limites mínimo e máximo previstos 
no Regimento de Custas. 

§ 3°. Cada feito judicial terá uma conta bancária própria, com rendi-
mento diário, aberta e movimentada por ordem exclusiva do juiz da causa. 

§ 4°. Todos os valores referentes à ação, custas e honorários do perito, 
honorários de advogados, serão depositados mediante guia expedida pela secre-
taria da vara e assinada pelo Juiz do feito. 

§ 5°. As custas processuais serão recolhidas ao FERMOJU nas 
comarcas onde estão implantadas as secretarias de varas. 

§ 6°. Os notários e registradores perceberão emolumentos fixados no 
Regimento de Emolumentos. 

CAPÍTULO VI 
DAS LICENÇAS E FÉRIAS 

Art. 444. As licenças até três (03) meses para tratamento de saúde 
serão concedidas: 

a) pelo Presidente do Tribunal de Justiça, aos serventuários de 
Justiça do interior e aos servidores de Justiça lotados no Tribunal; 

b) pelo Diretor do Fórum, aos serventuários, servidores de Justiça 
lotados na Diretoria do Foro e nas secretarias de varas. 

Parágrafo Único. Excedendo esse prazo, as licenças aos serven-
tuários e funcionários de Justiça acima especificados, serão concedidas pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça.

Art. 445. As licenças para tratamento de saúde até trinta (30) dias, 
serão concedidas mediante simples atestado médico e as que ultrapassarem esse 
prazo, após inspeção de saúde pelo órgão competente. 

Parágrafo Único. No interior do Estado, a inspeção será feita por 
repartição de saúde do Estado, onde houver, ou por médicos oficiais, ou, em caso 
excepcional, por médico particular.

Art. 446. As licenças dos auxiliares judiciários serão concedidas 
pela autoridade judiciária sob cuja jurisdição servirem e, na Capital, pelo Diretor 
do Fórum.

Art. 447. Aplicam-se aos servidores de justiça e, no que couber, aos 
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serventuários de justiça, quanto às outras modalidades de licenças, as normas da 
legislação estatutária do regime jurídico único dos servidores do Estado. 

§ 1°. Os servidores e serventuários de justiça têm direito à licença 
especial prevista no art. 167, XII341, da Constituição Estadual, a qual somente 
será concedida mediante comprovação de contar o requerente 05 (cinco) anos 
de serviço, sem interrupção, e de não haver gozado licença além de três (03) 
meses, para tratamento de saúde, durante o qüinqüênio; 

§ 2º - A licença especial poderá ser gozada, a pedido do servidor e 
do serventuário, de uma só vez ou em duas, sendo irretratável sua desistência; 

§ 3°. A licença para tratar de interesse particular, após dois anos de 
exercício, e sem vencimentos, somente poderá ser concedida por um período não 
superior a quatro (04) anos; sua renovação só poderá ocorrer após a decorrência 
de cinco (05) anos da última concessão. 

§ 4°. Não será considerado afastamento de suas funções a licença de 
serventuário para cursar mestrado ou doutorado, mesmo em comarca diferente 
da sua. 

Art. 448. As férias dos serventuários e servidores de Justiça serão 
concedidas depois de um (01) ano de efetivo exercício e de acordo com as 
seguintes normas: 

I - terão direito, em cada ano civil, a trinta (30) dias consecutivos de 
férias individuais; 

II - é vedada a acumulação de férias que, não gozadas por motivo de 
interesse do serviço, poderão ser ressalvadas e contadas em dobro para todos os 
efeitos. 

Art. 449. As férias serão concedidas: 
a) aos servidores e serventuários de Justiça, pelo Juiz sob cuja juris-

dição servirem, sendo essa atribuição na Capital, conferida ao Diretor do Fórum 
Clóvis Beviláqua; 

b) ao pessoal lotado no Tribunal de Justiça, pelo seu Presidente, 
ou por delegação deste, ao Secretário Geral ou Secretário perante o qual tiver 
exercício o servidor, ouvida a chefia imediata; 

c) aos servidores lotados e em exercício na Diretoria do Fórum, pelo 
seu Diretor, permitida a delegação. 

341 Texto de referência: “XII - licença especial de três meses, após a implementação de cada cinco 
anos de efetivo exercício”. (Art. 167, XII da CE, suspenso por medida cautelar deferida pelo 
STF na ADIn nº 145-1 - aguardando julgamento do mérito).
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Art. 450. As autoridades competentes, antes do início do ano civil, 
organizarão a escala das férias atendendo, quanto possível, à solicitação de pre-
ferência do período, sem prejuízo da conveniência do serviço público. Na Capital, 
os Juízes encaminharão ao Diretor do Fórum os pedidos de férias dos servidores 
lotados em suas respectivas varas. 

Art. 451. A escala não impedirá a renúncia às férias ou a permuta dos 
períodos fixados, mediante requerimento endereçado à autoridade competente. 

§ 1°. Nesses casos, e quando não especificados na tabela de férias, o 
servidor aguardará em exercício a solução; 

§ 2°. O servidor promovido ou removido no gozo de férias não as 
interromperá se assim entender. 

Art. 452. Não poderão gozar férias simultaneamente o titular da 
serventia de Justiça e seu substituto legal.342

Parágrafo Único. Na Capital, o Diretor de Secretaria das Varas do 
Júri e no interior, o Escrivão do Júri não entrarão em gozo de férias individuais 
quando convocada a reunião do Tribunal do Júri a que tenha de servir. 

Art. 453. Em casos excepcionais, a autoridade que conceder as 
férias poderá determinar o retorno do beneficiário ao serviço, assegurando-lhe o 
direito de gozá-las noutra oportunidade. 

Art. 454. Quem entrar em gozo de férias deve comunicar o fato ao 
seu substituto legal e à autoridade que as concedeu.

CAPÍTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

SEÇÃO I
DOS SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA343

Art. 455. (Revogado pela Lei Estadual n° 12.394/94).
§ 1º - (Revogado pela Lei Estadual n° 12.394/94).

342 Vide Lei 12.394/94 que criou as Secretarias de Vara e extinguiu as serventias de justiça do 
interior do Estado.

343 Os Serventuários eram os titulares das serventias de justiça, que atuavam nas tramitação 
dos processos cíveis e criminais nas Unidades Judiciárias, antes da criação das Secretarias de 
Vara. Com a edição desta Lei e da Lei 12.394/94, todas as serventias foram extintas. 

 Vide art. 3º, da Lei Federal 8.935: “Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são 
profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial 
e de registro”.
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§ 2°. (Revogado pela Lei nº 13.551/2004)344

Art. 456. (Revogado pela Lei Estadual n° 12.394/94).
Art. 457. (Revogado pela Lei n° 8.935, de 78. 11.94).

SEÇÃO II
DOS SERVIDORES DE JUSTIÇA

Art. 458. O pessoal da Secretaria Geral do Tribunal de Justiça será 
substituído na forma indicada no seu Regulamento. 

Parágrafo Único. As substituições dos demais servidores de Justiça 
serão processadas na conformidade da legislação específica. 

CAPÍTULO VIII
DAS INCOMPATIBILIDADES E SUSPEIÇÕES

Art. 459. As incompatibilidades dos servidores de Justiça regulam-
se pelo disposto no presente Código quanto aos Juízes, no que couber.345

Art. 460. Ficam por motivo de suspeição, impedidos de servir con-
juntamente, no mesmo Juízo, dois escrivães, notários e registradores quando 
entre eles haja o seguinte parentesco:

I - Pai ou filho;
II - Sogro ou genro;
III - Irmão ou cunhado, durante o cunhadio;
IV - Tio ou sobrinho;
V - Cônjuge ou companheiro.
Parágrafo Único. Se o motivo de impedimento for anterior 

à nomeação, será tornado sem efeito o provimento do último nomeado; se 
posterior, daquele que deu causa à incompatibilidade; se esta for imputável a 
ambos, do mais novo no cargo.

Art. 461. Aos servidores e serventuários de Justiça serão extensivas 

344 Redação anterior: “§ 2º - Na comarca da Capital, o diretor de secretaria de Vara será 
substituído pelo técnico judiciário ou auxiliar judiciário designado pelo respectivo juiz, fazendo 
jus à gratificação de um terço sobre os vencimentos caso a substituição seja por período igual ou 
superior a trinta dias.”

345 Texto de referência: “138. Aplicam-se também os motivos de impedimento e de suspeição: 
II - ao serventuário de justiça”. (art. 138, inciso II, do CPC).
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as prescrições sobre suspeição do Juiz, não sendo aplicáveis, contudo, aos servi-
dores, os impedimentos relativos a nomeação.

Art. 462. Quando impedidos ou incompatíveis, deverão os serven-
tuários de Justiça declarar os motivos nos autos.

CAPÍTULO IX 
DOS DIREITOS E GARANTIAS 

Art. 463. Os direitos e garantias dos serventuários de Justiça e dos 
servidores de Justiça são os constantes da Constituição da República Federativa 
do Brasil, da Constituição do Estado do Ceará e do Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado, no que lhes for aplicável.

CAPÍTULO X 
DOS DEVERES E SANÇÕES 

SEÇÃO I 
DOS SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA346 

Art. 464. Devem os serventuários de Justiça exercer com dignidade 
e compostura seus ofícios obedecendo às ordens dos seus superiores, cumprindo 
as disposições legais e provimentos baixados pelo Tribunal de Justiça e observan-
do fielmente o Regimento de Custas. 

Art. 465. Pelos ilícitos cometidos no exercício de suas funções, os 
serventuários ficarão sujeitos, conforme a sua gravidade, às seguintes sanções 
disciplinares, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal: 

I - Repreensão; 
II - Censura; 
III - Suspensão até sessenta (60) dias, com perda total das vantagens 

do cargo; 
IV - Multa, até o valor de um salário mínimo vigente da região: 
V - Demissão. 
VI - Perda da delegação para os notários e os registradores, através 

de sentença judicial transitada em julgado ou de decisão decorrente de processo 
administrativo instaurado pelo juízo competente de primeiro ou segundo grau, 
assegurado amplo direito de defesa. 

346 Vide nota ao Capítulo VII - Das substituições, Seção I, Dos serventuários de Justiça, arts. 455 
a 457, desta Lei de Organização Judiciária
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Parágrafo Único. As sanções disciplinares serão impostas pelo 
Corregedor Geral, pelos Juízes e pelo Diretor do Foro. 

Art. 466. As penas do artigo anterior são aplicadas: 
I - A de repreensão, nos casos de negligência; 
II - A de censura, na falta de cumprimento dos deveres, em virtude 

de atos reiterados de negligência ou procedimento público incorreto ou indeco-
roso, desde que a infração não seja punida com pena mais grave; 

III - A de suspensão, quando a falta for de natureza grave e nos 
casos de reincidência já punidos com censura ou quando a lei, taxativamente, a 
determinar; 

IV - A de multa, nos casos previstos nos Códigos de Processo Civil e 
de Processo Penal, além de casos determinados em outras leis; 

V - A de demissão, nos casos de: 
a) crime contra a Administração Pública; 
b) crime comum praticado em detrimento de dever inerente ao 

cargo, quando de natureza grave, a critério da autoridade competente; 
c) abandono do cargo, considerando-se como tal a deliberada 

ausência do serviço, sem justa causa, por 30 (trinta) dias consecutivos ou 60 
(sessenta) dias, interpoladamente, durante doze meses; 

d) incontinência pública e escandalosa e prática de jogos proibidos; 
e) insubordinação grave em serviço; 
f) ofensa física ou moral em serviço contra as partes e terceiros; 
g) aplicação irregular dos dinheiros públicos que resultem em lesão 

para o Erário Estadual ou dilapidação de seu patrimônio; 
h) quebra do dever de sigilo funcional; 
i) corrupção passiva nos termos da lei penal; 
j) desídia funcional e descumprimento de dever especial inerente ao 

cargo. 
VI - A de demissão a bem do serviço público, nos casos de: 
a) procedimento irregular, falta grave ou defeito moral que incompa-

tibilize o serventuário com o desempenho do cargo; 
b) incontinência pública escandalosa, vícios de jogos proibidos ou de 

embriaguez habitual; 
c) condenação definitiva por crime a que sejam cominadas as penas 

de detenção, por mais de quatro (4) anos, ou de reclusão, por mais de dois (2). 
§ 1°. A pena de demissão só será aplicada ao serventuário nos casos 
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de perda do cargo em virtude de sentença judiciária ou de decisão em processo 
administrativo, na conformidade da lei; 

§ 2°. A pena de demissão será aplicada ao serventuário titular de 
ofício de justiça, quando apurada a falta mediante inquérito administrativo, pelo 
Tribunal Pleno; 

§ 3°. Aos demais serventuários será competente o Conselho da 
Magistratura para aplicar a pena de demissão; 

§ 4°. Deverão constar dos assentamentos individuais dos serventuá-
rios as penas que lhes forem impostas. 

Art. 467. Concluído o inquérito administrativo, e havendo responsa-
bilidade criminal que apurar, serão remetidas as peças necessárias ao Ministério 
Público, para o processo respectivo. 

Art. 468. O serventuário de justiça preso preventivamente, pronun-
ciado por crime comum, por crime funcional ou, ainda, por crime inafiançável 
será afastado do exercício do cargo até decisão final transitada em julgado. 

Art. 469. As penas disciplinares, quando impostas pelos Juízes, 
devem ser comunicadas ao Tribunal de Justiça, para os fins regulares. 

Art. 470. Os escreventes serão civil e criminalmente responsáveis 
pelos atos que praticarem no exercício de suas funções, sem prejuízo de respon-
sabilidade concorrente do serventuário perante quem servirem, quando for o 
caso. 

Art. 471. A autoridade que tiver ciência de irregularidade é obrigada 
a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo adminis-
trativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. 

Art. 472. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de 
apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e 
sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. 

Parágrafo Único. Quanto o fato narrado não configurar evidente 
infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de 
objeto.

Art. 473. Da sindicância poderá resultar (a) o arquivamento do 
processo; (b) a aplicação de penalidade de repreensão ou censura; e (c) instau-
ração de processo disciplinar. 

Parágrafo Único. Nos demais casos será obrigatória a instauração 
de processo disciplinar.



D
IV

IS
Ã

O
 E

 O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 J
U

D
IC

IÁ
R

IA
L
E

I 
N

º 
1
2
.3

4
2
, 
D

E
 2

8
 D

E
 J

U
L
H

O
 D

E
 1

9
9
4

225  

SEÇÃO II 
DOS SERVIDORES DE JUSTIÇA 

Art. 474. Os direitos, deveres, responsabilidades, sanções e proibi-
ções referentes aos servidores de justiça são os estabelecidos no Regulamento da 
Secretaria Geral do Tribunal de Justiça e na legislação administrativa, estatutá-
ria, relativa ao regime jurídico único dos servidores públicos do Estado. 

CAPÍTULO XI 
DA APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE 

SEÇÃO I 
DOS SERVENTUARIOS DE JUSTIÇA347

Art. 475. A aposentadoria dos serventuários que não recebem re-
muneração dos cofres públicos obedecerá às disposições da legislação especial348. 

•	 Vide Lei nº 12.062, de 12 de janeiro de 1993.

•	 Vide Dec. 25.821, de 22 de março de 2000.

Art. 476. Em caso de invalidez comprovada, a aposentadoria de 
serventuário de Justiça far-se-á a qualquer tempo. 

§ 1°. O Tribunal de Justiça, uma vez demonstrada a incapacidade do 
serventuário mediante inspeção médica, encaminhará o processo ao Chefe do 
Poder Judiciário para efeito de expedição do ato de aposentadoria. 

§ 2°. Ter-se-á como demonstrada a invalidez no caso de escusar-se o 
serventuário à inspeção de saúde, oficialmente imposta: 

§ 3°. Ao serventuário de Justiça, cujo estado de saúde não lhe 
permita o exercício do cargo, sem agravamento do seu mal, risco de contami-
nação ou prejuízo do serviço público, por efeito de enfermidade incurável, será 
concedida licença com vencimentos integrais, quando a inspeção médica a que 
for submetido não concluir, de logo, pela necessidade de aposentadoria; 

347 Vide nota ao Capítulo VII - Das substituições, Seção I - Dos serventuários de Justiça, arts. 455 
a 457, desta Lei de Organização.

348 Texto de referência: “Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são 
vinculados à previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de 
tempo de serviço em sistemas diversos”. (art. 40, da Lei Federal nº 8.935/94)

 Paragrafo único - Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares os 
direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação desta lei”. (Parágrafo 
Único do art. 40, da Lei Federal nº 8.935/94)
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§ 4°. Efetivar-se-á esta se, dentro de um (01) ano, não houver possi-
bilidade de cura. 

Art. 477. A aposentadoria dos serventuários de Justiça, facultativa 
ou compulsória, precederá, obrigatoriamente, liquidação de tempo de serviço 
pelo Tribunal de Justiça, mediante solicitação do interessado ou de terceiros, no 
caso de aposentadoria por limite de idade. 

Parágrafo Único. Não se admitirá pedido conjunto de liquida-
ção de tempo de serviço e de aposentadoria, devendo o interessado instruir o 
segundo pedido com a certidão referente àquele ato.

SEÇÃO II 
DOS SERVIDORES DE JUSTIÇA 

Art. 478. A aposentadoria e a disponibilidade dos servidores de 
Justiça, da competência do Presidente do Tribunal de Justiça, são reguladas pelo 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado ou leis especiais, respeitadas 
as normas do capítulo anterior.

•	 Vide Lei Estadual nº 9.826/74. 

Parágrafo Único.  A aposentadoria ou a disponibilidade dos servi-
dores de Justiça será da competência do Presidente do Tribunal de Justiça, após 
decisão do Tribunal Pleno, e será processada pela Secretaria Geral do Tribunal 
de Justiça, que remeterá o processo, devidamente instruído, à autoridade com-
petente para a decisão final e expedição dos respectivos decretos. 

CAPÍTULO XII 
DA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

SEÇÃO I 
DOS SERVENTUARIOS DE JUSTIÇA349 

Art. 479. Sempre que a autoridade judiciária receber representação 
sobre faltas cometidas por quem esteja sob sua jurisdição, mandará autuá-la, 
ouvindo sobre a mesma, o acusado, no prazo de quinze (15) dias, e, em seguida, 
o Ministério Público. Nessa hipótese a sindicância, como medida preliminar 
do inquérito administrativo, somente será determinada se a defesa liminar do 
acusado não demonstrar, de logo, sua inocência. 

349  Vide nota ao Capítulo VII - Das substituições, Seção I - Dos serventuários de Justiça, arts. 455 
a 457, desta Lei de Organização.
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Parágrafo Único. Se a autoridade judiciária a que alude este artigo, 
for o Presidente do Tribunal de Justiça, mandará este remeter a representação à 
Corregedoria Geral da Justiça, para o competente procedimento disciplinar. 

Art. 480. Aplicar-se-ão aos serventuários de justiça as normas sobre 
sindicância e inquérito administrativo constante do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado.

Art. 481. Das penas aplicadas e da revisão do procedimento disci-
plinar, cabem os recursos estabelecidos neste Código. 

SEÇÃO II 
DOS SERVIDORES DE JUSTIÇA 

Art. 482. Os processos administrativos referentes aos servidores da 
Secretaria do Tribunal de Justiça e da Diretoria do Fórum de Fortaleza, reger-
se-ão, também, pelas normas do citado Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
do Estado, no que não colidirem com os preceitos do Regimento Interno da 
Secretaria do Tribunal de Justiça. 

§ 1°. Cabe ao Presidente do Tribunal, ou ao Diretor do Fórum, 
conforme se trate de servidor da Secretaria do Tribunal ou da Diretoria do 
Fórum, a nomeação da competente comissão; 

§ 2°. Independentemente da responsabilidade criminal do acusado, 
se provada a falta, deverá ser imposta sanção administrativa prevista, inclusive 
demissão.

CAPÍTULO XIII 
DO REGIME FUNCIONAL DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 

(DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL, NOTARIADOS E REGISTROS)

Art. 483. A Distribuição Extrajudicial, os Notariados e os Registros 
(Civil e de Imóveis), além do titular, será composto pelo substituto, aqui deno-
minado de oficial, bem como pelos escreventes, substitutos ou compromissados, 
e os auxiliares. 

§ 1º - Compete ao Titular as atribuições de seu ofício. 
§ 2º - Compete ao oficial substituir o Titular da serventia nas suas 

ausências e impedimentos, podendo praticar, simultaneamente com o titular, os 
atos que lhe forem atribuídos. 
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§ 3º - Cabe ao Corregedor Geral da Justiça fixar a lotação de 
cada ofício extrajudicial, nomear o oficial substituto, dentre os escreventes da 
serventia, dispor sobre os atos que possam ser praticados pelo oficial substitu-
to e zelar pela observância da legislação relativa ao pessoal. Nas comarcas do 
interior, o Corregedor poderá delegar essas atribuições ao Juiz Diretor do Foro. 
A nomeação do oficial será objeto de registro na Corregedoria.

•	  Vide Lei Federal n° 8.935/94. 

Art. 484. A habilitação dos escreventes, de caráter público, na 
Comarca da Capital, dar-se-á perante comissão organizada e presidida pelo Juiz 
de Direito indicado pelo Corregedor Geral da Justiça, dentre os Juízes auxiliares 
da Corregedoria; nas comarcas do interior, perante comissão presidida pelo Juiz 
Diretor do Foro. A habilitação será objeto de registro na Corregedoria Geral. 

§ 1º - A inscrição para o exame será requerida pelo serventuário, 
conjuntamente com o candidato, observados os requisitos legais. 

§ 2º - O exame constará de duas provas: uma, manuscrita e outra, 
datilografada. Ambas versarão sobre matéria atinente aos serviços da serventia 
para a qual a habilitação está ocorrendo. No julgamento, a comissão, além dos 
conhecimentos do candidato, a comissão apreciará a caligrafia, redação e apre-
sentação do trabalho.

§ 3º - A comissão deverá declarar inabilitado o candidato se este não 
atender o requisito da ilibada conduta. 

§ 4º - Uma vez habilitado o candidato prestará compromisso. Na 
Capital, perante o Juiz indicado pelo Diretor do Foro; nas comarcas do interior, 
perante o Juiz Diretor do Foro.

•	 Vide Lei Federal n° 8.935/94). 

Art. 485. Os auxiliares serão admitidos pelos titulares, com aprovação 
dos Juízes indicados no caput do artigo anterior.  

§ 1º - A exoneração dar-se-á à pedido e será publicada portaria de 
qualquer das autoridades mencionadas neste artigo. 

§ 2º - Na demissão será observada a legislação trabalhista”. 
•	 Vide Lei Federal n° 8.935/94.

Art. 486. Em relação ao regime disciplinar, aplicar-se-á ao pessoal 
das serventias extrajudiciais o disposto neste Código

•	 Vide Lei Federal n° 8.935/94

Art. 487. Os salários do oficial substituto, dos escreventes e dos au-
xiliares serão ajustados com o titular da serventia, cabendo sua homologação ao 
Corregedor Geral ou ao Juiz de Direito Diretor do Foro para fins de verificação 
do atendimento da legislação trabalhista.

•	 Vide  Lei Federal n° 8.935/94.
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LIVRO III 
TÍTULO ÚNICO 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇOES FINAIS 
SEÇÃO I 

DA AUTONOMIA FINANCEIRA 

Art. 488. Ao Poder Judiciário é assegurada, além da autonomia 
administrativa, a autonomia financeira. 

Art. 489. VETADO 
§ 1°. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, des-

tinadas ao Poder Judiciário, serão entregues até o dia vinte de cada mês, em 
importância nunca inferior ao duodécimo. 

§ 2°. A entrega do numerário correspondente aos créditos adicionais 
autorizados por lei deverão ser entregues, no máximo, quinze (15) dias após a 
sanção ou promulgação e respectiva publicação. 

§ 3°. Essas verbas ficarão à ordem do Presidente do Tribunal, a 
quem caberá a apreciação da prestação de contas referente à sua aplicação, para 
posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas; 

§ 4°. Quando o regular exercício das funções do Poder Judiciário 
for impedido ou dificultado por falta de recursos decorrentes de injustificada 
redução de sua proposta orçamentária, ou pela não satisfação oportuna das 
dotações que lhe correspondam, caberá ao Tribunal de Justiça, pela maioria 
absoluta de seus membros, solicitar ao Supremo Tribunal Federal a intervenção 
da União no Estado.

SEÇÃO II 
DOS PAGAMENTOS DEVIDOS EM RAZÃO 

DE CONDENAÇÃO JUDICIAL350

Art. 490. A proposta anual orçamentária do Tribunal de Justiça 

350 Texto de referência: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, 
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente 
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, 
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 
adicionais abertos para este fim”. (Art. 100, da CF/88)
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incluirá na rubrica "Sentenças Judiciárias" a quantia correspondente ao total das 
condenações impostas à Fazenda do Estado e cujos precatórios tenham entrado 
e sido processados na Secretaria do Tribunal até primeiro de junho, data em que 
seus valores serão atualizados, sem prejuízo de outras atualizações que sejam 
necessárias em virtude da desvalorização da moeda, fazendo-se o pagamento até 
o final do exercício seguinte. 

§ 1°. No orçamento de cada Município deverá ser consignada dotação 
destinada ao pagamento de débitos oriundos de condenações judiciais que lhe 
sejam impostos. 

§ 2°. A não inclusão no orçamento da dotação a que se refere o 
parágrafo anterior, obrigará a Prefeitura a solicitar abertura de crédito especial 
para atender o pagamento dos débitos, sob pena de ser requerida a intervenção 
no Município. 

Art. 491. Os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou 
Municipal, em virtude de condenação judicial, serão feitos exclusivamente na 
ordem cronológica da apresentação dos precatórios e da conta dos respectivos 
créditos, proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias 
e nos créditos adicionais abertos para este fim, à exceção daqueles de natureza 
alimentar. 

Parágrafo Único. Os recursos para atender as despesas de que trata 
este artigo serão requisitados mensalmente à Secretaria da Fazenda, cabendo ao 
Presidente do Tribunal de Justiça expedir, diretamente, as ordens de pagamento.

SEÇÃO III 
DO ÓRGÃO OFICIAL DO PODER JUDICIÁRIO 

Art. 492. O Estado editará o Diário do Poder Judiciário em publica-
ção autônoma, observando o disposto no parágrafo único deste artigo. (Artigo 
com redação dada pela Lei nº 12.779/97)

Parágrafo Único. O Diário do Poder Judiciário poderá, porem, 
ser editado pelo próprio Tribunal de Justiça, se assim decidir por resolução. 
(Parágrafo único incluído pela Lei nº 12.779/97)

Art. 493. São órgãos oficiais das publicações do Poder Judiciário o 
"Diário da Justiça", a "Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará 
e outros repertórios autorizados pelo Tribunal de Justiça". 
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Parágrafo Único. As publicações de qualquer natureza, inclusive 
editais e atos administrativos, oriundos do Tribunal de Justiça e dos Juízes de 
primeiro grau, em órgão oficial do Estado, serão isentas de pagamento ou outro 
ônus. 

Art. 494. A Imprensa Oficial do Estado (IOCE)351 encaminhará, gra-
tuitamente, ao Tribunal de Justiça e à Diretoria do Foro da Capital exemplares 
do Diário da Justiça do Estado em número suficiente as necessidades de seus 
serviços e a cada secretaria de vara da Capital, dois (02) exemplares do Diário 
da Justiça e um (01) exemplar do Diário Oficial e, a cada vara ou comarca do 
interior, dois (02) exemplares do Diário da Justiça e um (O1) do Diário Oficial 
do Estado.

SEÇÃO IV
DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SECRETARIAS DE VARAS

Art. 495. A partir da data da vigência desta Lei, nos serviços 
judiciais da Comarca de Fortaleza, fica, automaticamente, instituído o Sistema 
de Secretaria de Varas, com as atribuições definidas nos artigos 388 e 389 deste 
Código. 

§ 1°. A Diretoria do Foro adotará as providências cabíveis para a im-
plantação racional do sistema de Secretarias de Varas, de modo a não prejudicar 
o andamento dos feitos, nem causar prejuízo aos direitos dos litigantes. 

§ 2°. Provimento do Tribunal de Justiça estabelecerá as rotinas dos 
serviços forenses. 

Art. 496. O Cartório de Distribuição judicial, as serventias judiciais 
ou escrivanias, inclusive as da Assistência Judiciária aos Necessitados, bem como 
as atividades próprias de escrivanias anexadas aos atuais cartórios extrajudiciais 
do registro civil da comarca de Fortaleza, à partir da data da vigência desta lei, 
ficam, automaticamente, desativadas. 

§ 1°. Naquela data, a distribuição dos feitos judiciais passará a ser 
realizada pelos serviços próprios definidos no art. 378, com observância dos 
artigos 379 a 382 deste Código e os processos distribuídos serão diretamente 
encaminhados às secretarias de varas. 

351 Vide Lei Estadual nº 12.779/97. Hoje o Diário é divulgado pela internet, com a publicação 
dos expedientes de todas as Comarcas. 
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§ 2°. Os livros da Distribuição serão encerrados pelo Diretor do Foro 
e passarão, juntamente com as fichas e demais papéis para os novos serviços. 

§ 3°. As Escrivanias desativadas, no prazo de vinte (20) dias, contados 
da data da vigência desta Lei, encaminharão todos os Livros ao Diretor do Foro 
para lavratura do termo de encerramento, bem como pastas, papéis e outros 
documentos, salvo os que digam respeito diretamente a uma única vara quando, 
então, para estas serão encaminhados. Outrossim, mediante relação em duas 
vias, encaminharão às respectivas secretarias os autos dos processos em trami-
tação, acompanhados das respectivas fichas, devendo o encarregado do recebi-
mento passar recibo. 

§ 4°. As Escrivanias entregarão ao Diretor do Foro uma relação dos 
autos arquivados de cada vara que atendiam. 

§ 5°. Os titulares das Escrivanias Extrajudiciais anexadas aos atuais 
Cartórios de Registro Civil da Comarca de Fortaleza, que serão desativadas, 
ficarão em disponibilidade remunerada pelos cofres públicos, com remuneração 
equivalente ao que perceber os Diretores de Secretarias de Varas, continuando a 
exercer, entretanto, a titularidade de Oficial do Registro Civil respectivo. 

Art. 497. Recebidos os autos com as relações dos processos, cada 
Secretaria de Vara fará a devida conferência e dará recibo. Constatando discor-
dância entre a relação de processos recebidos e a efetiva entrega dos autos, o 
Juiz de Direito, de plano, tomará as providências cabíveis. 

Art. 498. Recebidos os autos e conferidos, a Secretaria os ordenará 
em ordem cronológica e providenciará o registro dos mesmos no Livro de Tombo 
N° 01 da Vara, com nova numeração e autuação, colocando uma pro-capa, em 
modelo mandado confeccionar pela Diretoria do Foro, que, para tanto, requisi-
tará do Presidente do Tribunal de Justiça verba do Fundo de Reaparelhamento 
e Modernização do Poder Judiciário (FERMOJU), instituído pela Lei Estadual n° 
11.891, de 20 de dezembro de 1991.

•	 Vide Lei nº 14.605, de 2010, revogou a Lei 11.891, de 1991.

Art. 499. Os titulares das escrivanias judiciais desativadas da 
comarca de Fortaleza, que foram legalmente investidos por concurso público, 
integrarão quadro em extinção, podendo ser aproveitados em funções outras 
pelo Tribunal de Justiça, Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua ou Secretarias de 
Varas, bem como, ainda, se aposentar com vencimentos proporcionais ao tempo 
de serviço ou ficar em disponibilidade remunerada. 
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§ 1 °. VETADO 
§ 2°. VETADO 
§ 3°. Os titulares das escrivanias da Assistência Judiciária aos 

Necessitados e das escrivanias do crime das comarcas de Caucaia, Iguatu, 
Juazeiro do Norte e Sobral, legalmente investidos, integrarão quadro em 
extinção, podendo ser aproveitados em funções outras pelo Tribunal de Justiça 
ou Secretaria de Vara. 

Art. 500. O Diretor do Foro providenciará a designação dos locais 
para funcionamento das Secretarias, as quais serão localizadas, de preferência, 
em sala anexa ao Gabinete do Juiz. 

Art. 501. O Diretor do Foro, no prazo de vinte (20) dias contados 
da vigência desta Lei, prorrogáveis por sessenta (60) dias, ouvidos os Juízes 
de Direito, redistribuirá, entre as diversas Secretarias de Varas, os funcionários 
lotados nas escrivanias desativadas, salvo os que não percebiam pelos cofres 
públicos. 

Art. 502. A Diretoria do Foro, de imediato, realizará concurso para 
preenchimento dos cargos de Técnico Judiciário, Auxiliar Judiciário, Atendente 
Judiciário e Oficial de Justiça Avaliador para preenchimento das vagas que 
sobejarem. 

Art. 503. Os processos já arquivados pelas escrivanias judiciais de-
sativadas em decorrência desta Lei, passarão para o arquivo do Fórum, sendo 
catalogados por vara e em ordem cronológica. 

Art. 504. A partir da data da vigência desta lei, as custas judiciais 
serão recolhidas em favor do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do 
Poder Judiciário (FERMOJU), na forma do Regimento de Custas.

•	 Vide Lei 12.381/94, que trata sobre Regimento de Custas.

Art. 505. A Diretoria do Foro mandará confeccionar carimbos, for-
mulários, capas de processo e demais papéis necessários para o funcionamento 
das Secretarias de Varas. 

Art. 506. Quando da implantação do sistema de secretarias, os 
casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Foro, podendo este declarar cinco 
dias úteis como feriados forenses, assegurando-se a devolução de prazo às partes 
e funcionamento de órgãos judiciários para atendimento a casos de urgência. 
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SEÇÃO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS DIVERSAS 

Art. 507. As cópias das petições destinadas à citação, fornecidas 
pelas partes, datilografadas, em xerox, ou fotocópias autenticadas podem ser 
utilizadas como parte integrante do mandado e como contrafé, sem prejuízo do 
que estabelece o art. 225352 do Código de Processo Civil. 

Art. 508. Os Juízes, advogados, jurados, serventuários, servidores 
de justiça e representantes do Ministério Público devem usar vestes talares nas 
sessões do Tribunal do Júri e, facultativamente, nas audiências do juízo. 

Art. 509. Nos casos omissos, aplicam-se aos magistrados, sub-
sidiariamente, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça e o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado. 

Art. 510. O provimento inicial ou em face de vacância dos cargos da 
atividade notarial e de registro dar-se-á somente por meio de concurso público 
de provas e títulos a ser obrigatoriamente realizado no prazo de três (03) meses. 

Art. 511. Todos os direitos e vantagens previstos neste Código, no 
que couber, serão extensivos aos servidores e serventuários da Justiça Militar do 
Estado. 

Art. 512. Ressalvados os atuais ocupantes, não poderá ser nomeado 
para cargo em comissão o cônjuge e os parentes até o terceiro (3°) grau de 
qualquer membro do Poder Judiciário.

•	 Vide ADI 3094, de 2003.

CAPÍTULO II

•	 Capítulo acrescido pela Lei 14.407, de 15.07.09, pub. em 16.07.09.

352 Texto de referência: “Art. 225. O mandado, que o oficial de justiça tiver de cumprir, deverá 
conter: I - os nomes do autor e do réu, bem como os respectivos domicílios ou residências; II - o 
fim da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a advertência 
a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis; III - a 
cominação, se houver; IV - o dia, hora e lugar do comparecimento; V - a cópia do despacho; VI - 
o prazo para defesa; VII - a assinatura do escrivão e a declaração de que o subscreve por ordem 
do juiz. Parágrafo Único. O mandado poderá ser em breve relatório, quando o integrante do 
mandado”.(Art. 225, do CPC).
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SEÇÃO I
DA TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU 

Art. 513-A. Em decorrência da alteração da classificação das ent-
râncias no Estado do Ceará, ficam transformados os respectivos cargos de Juiz 
Substituto e Juiz de Direito de 1ª. e 2ª. entrâncias em cargos de Juiz Substituto 
e Juiz de Direito de entrância inicial, os cargos de Juiz de Direito de 3ª entrância 
ficam transformados em cargos de Juiz de Direito de entrância intermediária, 
exceto os titulares das Comarcas de Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do 
Norte, que ficam transformados em Juiz de Direito de entrância final, e os cargos 
de Juiz de Direito da Comarca de Fortaleza em cargos de Juiz de Direito de 
entrância final, tudo na forma do anexo I desta Lei, assegurada aos atuais Juízes 
Substitutos e os Juízes de Direito, a permanência no cargo em exercício, até que 
sejam removidos ou promovidos.

Parágrafo Único.  Ficam transformados os respectivos cargos de 
Juiz de Direito Auxiliar das Comarcas de Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro 
do Norte em cargos de Juiz de Direito de entrância final, na forma do anexo II 
desta Lei, assegurada aos atuais Juízes de Direito Auxiliar, a permanência no 
cargo em exercício, até que sejam removidos ou promovidos.

Art. 513-B. Para efeito de promoção, será observada a nova clas-
sificação das entrâncias, conservando cada Magistrado a ordem de colocação 
constante da lista de antiguidade em vigor na data da publicação da presente lei.

Parágrafo Único.  Não integrarão a lista de merecimento para 
promoção à entrância intermediária, os Juízes integrantes da atual primeira 
entrância, enquanto existirem, em número suficiente para formá-la, os Juízes 
integrantes da atual segunda entrância, salvo recusa.

SEÇÃO II
DA CRIAÇÃO DAS UNIDADES JURISDICIONAIS

SUBSEÇÃO I
DA CRIAÇÃO DAS UNIDADES JURISDICIONAIS EM COMARCAS DE 

ENTRÂNCIA FINAL, INTERMEDIÁRIA E INICIAL

Art. 513-C. Ficam criadas a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª. e 10ª., Varas da Comarca 
de Caucaia, a 6ª. e 7ª. Varas de Juazeiro do Norte, 5ª., 6ª. e 7ª. Varas da Comarca 
de Maracanaú, 6ª. e 7ª. Varas da Comarca de Sobral, todas de entrância final; 
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ficam criadas a 3ª Vara da Comarca de Aracati, a 2ª. Vara da Comarca de Boa 
Viagem, a 3ª. Vara da Comarca de Barbalha, a 3ª. Vara da Comarca de Crateús, 
a 5ª. Vara da Comarca de Crato, a 3ª. Vara da Comarca de Eusébio, a 3ª. Vara da 
Comarca de Iguatu, a 3ª. Vara da Comarca de Itapipoca, a 3ª. Vara da Comarca 
de Limoeiro do Norte, a 3ª. Vara da Comarca de Maranguape, a 2ª. Vara da 
Comarca de Massapê, a 2ª. Vara da Comarca de Mombaça, a 3ª. Vara da Comarca 
de Morada Nova, a 3ª. Vara da Comarca de Quixadá, a 3ª. Vara da Comarca 
de Tianguá, a 3ª. Vara da Comarca de Tauá e a 2ª. Vara da Comarca de Várzea 
Alegre, de entrância intermediária. 

§ 1º Ficam transformadas em 1ª. Vara a Vara Única das Comarcas de 
Boa Viagem,Massapé, Mombaça e Várzea Alegre.

§ 2º O Tribunal de Justiça disciplinará, por Resolução, a forma de 
implantação e as competências de cada uma das unidades jurisdicionais criadas 
no caput deste artigo, observado o limite de despesa do Poder Judiciário deter-
minado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

SUBSEÇÃO II 
DA CRIAÇÃO DAS VARAS NA COMARCA DE FORTALEZA 

Art. 513-D. Ficam criadas 40 (quarenta) Unidades Jurisdicionais 
na Comarca de Fortaleza.

Parágrafo Único.  O Tribunal de Justiça disciplinará, por 
Resolução, a forma de implantação e as competências de cada uma das unidades 
jurisdicionais criadas, observado o limite de despesa do Poder Judiciário deter-
minado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

SUBSEÇÃO III 
DA IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS COMARCAS 

Art. 513-E. Serão implantadas, como Comarcas de entrância inicial, 
as Comarcas de Acarape, Ibicuitinga, Antonina do Norte, Quiterianópoles, Jijoca 
de Jericoacoara, Barreira, Varjota, Ararendá, Nova Olinda e Piquet Carneiro, 
todas de vara única, e, devendo a instalação obedecer ao disposto no artigo 48 
e seus parágrafos. 
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SEÇÃO III
DA CRIAÇÃO DOS CARGOS DE MAGISTRADO

Art. 513-F. Ficam criados 16 (dezesseis) cargos de Desembargador. 

•	 Ver art. 5º, da Lei 14.407, de 15.07.09.

Art. 513-G. Ficam criados 52 (cinqüenta e dois) cargos de Juiz de 
Direito de entrância final, sendo: 

I - 40 (quarenta) cargos para a Comarca de Fortaleza;
II - 5 (cinco) cargos para a Comarca de Caucaia;
III - 2 (dois) cargos para a Comarca de Juazeiro do Norte;
IV - 3 (três) cargos para a Comarca de Maracanaú;
V - 2 (dois) cargos para a Comarca de Sobral.
Art. 513-H. Ficam criados 17 (dezessete) cargos de Juiz de Direito 

de entrância intermediária, sendo:
I - 1 (um) para a Comarca de Aracati;
II - 1 (um) para a Comarca de Boa Viagem;
III - 1 (um) para a Comarca de Barbalha;
IV - 1 (um) para a Comarca de Crateús;
V - 1 (um) para a Comarca de Crato;
VI - 1 (um) para a Comarca de Eusébio;
VII - 1 (um) para a Comarca de Iguatu;
VIII - 1 (um) para a Comarca de Itapipoca;
IX - 1 (um) para a Comarca de Limoeiro do Norte;
X - 1 (um) para a Comarca de Maranguape;
XI - 1 (um) para a Comarca de Massapê;
XII - 1 (um) para a Comarca de Mombaça;
XIII - 1 (um) para a Comarca de Morada Nova;
XIV - 1 (um) para a Comarca de Quixadá;
XV - 1 (um) para a Comarca de Tianguá;
XVI - 1 (um) para a Comarca de Tauá;
XVII - 1 (um) para a Comarca de Várzea Alegre.
Art. 513-I. Ficam criados 10 (dez) cargos de Juiz de Direito de 

entrância inicial nas Comarcas de Acarape, Ibicuitinga, Antonina do Norte, 
Quiterianópoles, Jijoca de Jericoacoara, Barreira, Varjota, Ararendá, Nova Olinda 
e Piquet Carneiro
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Art. 513-J. Ficam criados 16 (dezesseis) cargos de Juiz de Direito 
Auxiliar de entrância final, sendo:

•	 Ver parágrafo único do art. 5º, da Lei 14.407, de 15.07.09.

I - 8 (oito) cargos na Comarca de Fortaleza;
II - 2 (dois) cargos na Comarca de Caucaia;
III - 2 (dois) cargos na Comarca de Juazeiro do Norte;
IV - 2 (dois) cargos na Comarca de Maracanaú;
V - 2 (dois) cargos na Comarca de Sobral.
Art. 513-K. Ficam criados dez (10) cargos de Juiz de Direito Auxiliar 

de entrância intermediária, sendo:
I - 2 (dois) cargos na Comarca de Iguatu;
II - 2 (dois) cargos na Comarca de Crateús;
III - 2 (dois) cargos na Comarca de Russas;
IV - 2 (dois) cargos na Comarca de Quixadá;
V - 2 (dois) cargos na Comarca de Tianguá.

 
SEÇÃO IV

DA CRIAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Art. 513-L. Ficam criados 48 (quarenta e oito) cargos de Assessor 
de Desembargador, símbolo DNS-2, privativos de bacharel em Direito, e 16 
(dezesseis) cargos de Oficial de Gabinete, símbolo DAS-2, de provimento em 
comissão.

Parágrafo Único.  As nomeações para os cargos de que trata este 
artigo dar-se-ão por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante indicação 
dos respectivos Desembargadores.

Art. 513-M. Ficam criados 9 (nove) cargos de provimento em 
comissão, símbolo DAS-1, sendo 1 (um) cargo de Assessor Técnico para a 
Comissão de Regimento Interno e Assessoria Legislativa, 4 (quatro) cargos de 
Assessor de Câmara e 4 (quatro) cargos de Secretário de Câmara do Tribunal de 
Justiça.

Parágrafo Único.  Os ocupantes dos cargos criados neste artigo 
serão de indicação do Desembargador Presidente da respectiva Câmara, e 
nomeados pelo Presidente do Tribunal de Justiça.
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SEÇÃO V

Art. 513-N. Ficam transformados os cargos de provimento em 
comissão de Diretor de Secretaria: 

I - das Comarcas de 1ª entrância, símbolo DAS–3, no cargo de Diretor 
de Secretaria de entrância inicial, símbolo DAS–2;

II - das Comarcas de 2ª entrância, símbolo DAS-2, no cargo de Diretor 
de Secretaria de entrância inicial, símbolo DAS-2;

III - das Comarcas de 3ª entrância, símbolo DAS-1, no cargo de 
Diretor de Secretaria de entrância intermediária, símbolo DAS-1;

IV - da Comarca de entrância especial, símbolo DNS-3, no cargo de 
Diretor de Secretaria de entrância final, símbolo DNS-3.

Parágrafo Único.  Os cargos de provimento em comissão de 
Diretor de Secretaria de 3ª entrância, símbolo DAS-1, das Comarcas de Caucaia, 
Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte, passam a ser classificados como cargos 
de Diretor de Secretaria de entrância final, símbolo DNS-3.

Art. 513-O. Enquanto não forem elaboradas as regras complemen-
tares a este Código, serão aplicadas as normas até então vigentes.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

SEÇÃO I 
DA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS COMARCAS 

Art. 513. Serão imediatamente implantadas, como comarcas de 1ª 
entrância, as Comarcas de Amontada, Aratuba, Caridade, Carnaubal, Catarina, 
Cruz, Eusébio, Forquilha, Fortim, Graça, Hìdrolândia, Horizonte, Icapuí, 
Ipaporanga, Irauçuba, Itarema, Madalena, Morrinhos, Palmácia, Paraipaba, 
Poranga, Quixelô, Ouixeré e Uruóca, todas de vara única, e, como comarca de 
3ª entrância, a Comarca de Maracanaú, com duas varas, a 1ª e a 2ª, devendo a 
instalação obedecer ao disposto no artigo 12 e seus parágrafos.

Art. 514. Lei de iniciativa do Tribunal de Justiça criará e fixará 
os cargos necessários para a implantação das comarcas mencionadas no artigo 
anterior. 

Parágrafo Único. Os cargos serão de Diretor de Secretaria, 
Técnico Judiciário, Auxiliar Judiciário, Oficial de Justiça Avaliador e Atendente 
Judiciário, todos de primeira entrância.
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SEÇÃO II 
DA ELEVAÇÃO DE ENTRÂNCIA DE COMARCAS

Art. 515. São elevadas à categoria de comarca de 2ª entrância as 
unidades judiciárias de Guaraciaba do Norte, Jaguaruana, Parambu, Tamboril, 
Taboleiro do Norte e Trairí.

Art. 516. São elevadas à categoria de comarca de 3ª entrância as 
unidades judiciárias de Boa Viagem, Camocim e Pacajus. 

SEÇÃO III
DA CRIAÇÃO DE VARAS

SUBSEÇÃO I
DA CRIAÇÃO DE VARAS EM COMARCAS DE 2ª E 3ª ENTRÂNCIA

Art. 517. Fica criada a 2ª Vara na Comarca de Pacatuba, de 2ª 
Entrância; ficam criadas a 2ª Vara nas Comarcas de Acopiara, Brejo Santo, 
Camocim, Crateús, Granja, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Nova Russas, 
Tianguá, Ouixeramobim, Santa Quitéria e Uruburetama, todas de 3ª Entrância; 
fica criada a 3ª Vara na comarca de Quixadá, de 3ª Entrância; ficam criadas a 3ª 
e 4ª Varas na comarca de Caucaia, a 4ª Vara na Comarca do Crato, a 5ª Vara na 
Comarca de Juazeiro do Norte e Sobral. 

SUBSEÇÃO II 
DA CRIAÇÃO DE VARAS NA COMARCA DE FORTALEZA 

Art. 518. Ficam criadas na comarca de Fortaleza a 2ª Vara de 
Registros Públicos, a 3ª e 4ª Varas de Execuções Fiscais, a 4ª Vara da Infância e da 
Juventude, as 13ª, 14ª e 15ª Varas Criminais, a 2ª Vara de Execuções Criminais, 
Corregedoria de Presídios, Habeas Corpus e Cumprimento de Cartas Precatórias, 
e a Vara única para o processo e julgamento dos crimes contra a ordem tributária.

SEÇÃO IV 
DA CRIAÇÃO DE CARGOS NO QUADRO DE MAGISTRADOS 

Art. 519. Ficam criados os seguintes cargos no Quadro de 
Magistrados do Poder Judiciário: 
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I - Seis (06) cargos de Desembargador, 
II - Nove (09) cargos de Juiz de Direito de Entrância Especial para, 

respectivamente, a 2ª Vara de Registros Públicos, a 3ª e 4ª Varas de Execuções 
Fiscais, a 4ª Vara da Infância e Juventude, as 13ª, 14ª e 15ª Varas Criminais, a 2ª 
Vara de Execuções Criminais, Corregedoria de Presídios, Habeas-Corpus e cum-
primento de Cartas Precatórias, e para a Vara única para o processo e julgamento 
dos crimes contra a ordem tributária. 

III - Vinte e três (23) cargos de Juiz de Direito de 3ª entrância, assim 
distribuídos: 

a) cinco (05) na Comarca de Fortaleza (1°, 2°, 3°, 4° e 5° Juizado 
Especial); 

b) um (01) na Comarca de Juazeiro do Norte (5ª Vara); 
c) um (01) na comarca de Sobral (5ª Vara); 
d) dois (02) na comarca de Caucaia (3ª e 4ª Varas); 
e) um (01) na comarca de Quixadá (3ª Vara); 
f) dois (02) na comarca de Maracanaú (1ª e 2ª Varas); 
g) e um (01) em cada comarca adiante nominada: Acopiara (2ª 

Vara), Brejo Santo (2ª Vara), Camocim (2ª Vara), Crateús (2ª Vara), Granja 
(2ª Vara), Morada Nova (2ª Vara), Nova Russas (2ª Vara), Tianguá (2ª Vara), 
Ouixeramobim (2ª Vara), Santa Quitéria (2ª Vara) e Uruburetama (2ª Vara). 

IV - Sete (07) cargos de Juiz de Direito de 2ª entrância, sendo um 
(01) para exercício na 2ª Vara da Comarca de Pacatuba e seis (06) para exercício 
nos Juizados Especiais das comarcas de Caucaia, Crato, Iguatu, Juazeiro do 
Norte, Maracanaú e Sobral. 

V - Vinte e quatro (24) cargos de Juiz Substituto, sendo um (01) 
para cada comarca, nas unidades judiciárias de Amontada, Aratuba, Caridade, 
Carnaubal, Catarina, Cruz, Eusébio, Forquilha, Fortim, Graça, Hidrolândia, 
Horizonte, Icapuí, Ipaporanga, Irauçuba, Itarema, Madalena, Morrinhos, 
Palmácia, Paraipaba, Poranga, Quixelô, Quixeré e Uruóca, todas comarcas de 
vara única e que serão implantadas à partir da data da vigência desta lei.353

353 Vide Lei nº 12.698/97 que criou a 2ª Vara nas Comarcas de Cascavel, Pacajus, Tauá e Barbalha 
e elevou as Comarcas de Barro, Beberibe, Euzébio (elevada a 3a. entrância pela Lei Estadual 
nº 13.517/04) e Reriutaba para 2ª Entrância e a Comarca de Cedro para 3ª Entrância.
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SEÇÃO V 
DA TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE JUIZ DE 1° GRAU 

Art. 520. Em decorrência da elevação de 1ª para 2ª entrância das 
comarcas de Guaraciaba do Norte, Jaguaruana, Parambu, Taboleiro do Norte, 
Tamboril e Trairí, os respectivos cargos de Juiz Substituto ou Juiz de Direito de 
1ª Entrância, conforme o caso, são transformados em cargos de Juiz de Direito 
de 2ª Entrância, assegurada aos atuais Juízes Substitutos ou Juízes de Direito 
de 1ª Entrância, nelas em exercício, a permanência até que sejam removidos ou 
promovidos, em virtude da garantia da inamovibilidade. 

Parágrafo Único. Fica transformado o atual cargo de Juiz de 
Direito da Comarca de Pacatuba em cargo de Juiz de Direito da 1ª Vara da mesma 
Comarca. 

Art. 521. Em decorrência da elevação de 2ª para 3ª entrância das 
comarcas de Boa Viagem, Camocim e Pacajús, os respectivos cargos de Juiz de 
Direito de 2ª Entrância são transformados em cargos de Juiz de Direito de 3ª 
entrância, assegurada aos atuais Juízes de Direito de 2ª Entrância, nelas em 
exercício, a permanência até que sejam removidos ou promovidos, em virtude 
da garantia da inamovibilidade. 

SEÇÃO VI 
DA CRIAÇÃO DE CARGOS NO QUADRO DE SERVIDORES DE JUSTIÇA 

SUBSEÇÃO I 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Art. 522. Ficam criados seis (06) cargos de Assessor de 
Desembargador, DNS-2, de provimento em comissão, com vencimento e re-
presentação fixado em lei, a serem providos por Bacharéis em Direito, após 
indicação dos Desembargadores nomeados em face do aumento da composição 
do Tribunal de Justiça; 

SUBSEÇÃO II 
DA COMARCA DA CAPITAL 

Art. 523. Ficam criados os seguintes cargos no quadro de servido-
res de justiça da comarca da Capital: 
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I - cento e sete (107) cargos de Diretor de Secretaria de Vara da 
comarca da Capital, DNS-3, de provimento em comissão, de livre nomeação e 
exoneração, com vencimento e representação fixado em lei, a serem providos por 
Bacharéis em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Economia e Ciências 
Sociais, mediante indicação do Juiz de Direito titular da Vara e nomeação pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça;

II - cinco (05) cargos de Diretor de Secretaria de 3ª entrância, DAS-1, 
para exercício nas Secretarias dos Juizados Especiais da comarca da Capital, 
quando forem instalados, observando-se o disposto no inciso I quanto à forma 
de provimento e indicação;

•	 Vide art. 42, § 1o, da Lei nº 12.553/95 (JECC estadual - que transformou o 

cargo em comissão de DAS-1 para DNS-3)

•	 Vide art. 2o, da Lei 12.379/94.

III - cento e vinte e cinco (125) cargos de Técnico Judiciário, Classe 
A, AJU-NS. Referência 17, sendo 107 para as Secretarias de Varas da Capital e 
18 para o Fórum Clóvis Beviláqua, a serem preenchidos por concurso público, 
podendo concorrer candidatos formados em qualquer curso superior; 

IV - duzentos e quatorze (214) cargos de Atendente Judiciário, Classe 
A, AJU-NM, Referência 9, para lotação nas Secretarias de Varas da Capital, dois 
para cada uma, a serem preenchidos mediante concurso público; 

V - quarenta e seis (46) cargos de Oficiais de Justiça Avaliador, Classe 
A, ANM, Referência 17, a serem preenchidas por concurso público. 

SEÇÃO VII 
DA CRIAÇÃO DE CARGOS DE NOTÁRIOS E 

REGISTRADORES NA COMARCA DA CAPITAL 

Art. 524. São criados na Comarca da Capital, não remunerados 
pelos cofres públicos: 

I - dois (02) cargos de Notários (9° e 10° Notários de Fortaleza); 
II - dois (02) cargos de Oficial do Registro de Imóveis (5° e 6º Oficiais 

do Registro de Imóveis de Fortaleza); 
III - um (01) cargo de Oficial do Registro Civil do Distrito do Mucuripe.
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SEÇÃO VIII 
DA CRIAÇÃO DE CARGOS NO QUADRO DE 

SERVIDORES DE JUSTIÇA NAS COMARCAS DO INTERIOR

Art. 525. Ficam criados os seguintes cargos no quadro de servido-
res de justiça das comarcas do interior: 

I - Cargos de Diretor de Secretaria de 3ª Entrância, DAS.l, observan-
do-se o disposto no art. 387: 

a) quatro (04) para exercício na comarca de Crato (1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
Varas); 

b) dois (02) para exercício na comarca de Iguatu (1ª e 2ª Vara); 
c) cinco (O5) para exercício na comarca de Juazeiro do Norte (1ª, 

2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas); 
d) dois (02) para exercício na comarca de Maracanaú (1ª e 2ª Varas); 
e) cinco (O5) para exercício na comarca de Sobral (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 

5ª Varas); 
f) quatro (04) para exercício na comarca de Caucaia (1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Varas). 
II - seis (06) cargos de Diretor de Secretaria de 2ª entrância, DAS-2, 

para exercício nos Juizados Especiais das comarcas de Caucaia, Crato, Iguatu, 
Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral; 

III - vinte e quatro (24) cargos de Diretor de Secretaria de 1ª 
entrância, DAS-3, para exercício nas comarcas de primeira entrância definidas 
no artigo 513. 

IV - Cargos de Técnico Judiciário:
a) de 3ª Entrância Referência AJU-NS, A-08: Vinte e dois (22) cargos, 

sendo quatro (04) para a comarca do Crato, dois (02) para Iguatu, cinco (05) 
para Juazeiro do Norte, dois (02) para Maracanaú, cinco (05) para Sobral e 
quatro (04) para Caucaia, sendo um para cada vara; 

b) de 1ª Entrância Referência AJU-NS, A-06: vinte e quatro (24), 
sendo um (01) para cada comarca mencionada no art. 513; 

V - Cargos de Auxiliar Judiciário: 
a) De 3ª Entrância Referência AJU-NM, A-O8: Vinte e dois (22) 

cargos, sendo quatro (04) para a comarca do Crato, dois (02) para Iguatu; cinco 
(05) para Juazeiro do Norte; dois (02) para Maracanaú, cinco (05) para Sobral 
e quatro (04) para Caucaia, sendo um para cada vara; 
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b) De 1ª entrância referência AJU-NM A-06: vinte e quatro (24), 
sendo um (01) para cada comarca mencionada no art. 513.354 (Redação dada 
pela Lei 12.394/94)

VI - Cargos de Atendente Judiciário: 
a) De 3ª Entrância, Referência AJU-NM, A-08: Vinte e dois (22) 

cargos, sendo quatro (04) para a comarca do Crato, dois (02) para Iguatu; cinco 
(O5) para Juazeiro do Norte; dois (02) para Maracanaú, cinco (O5) para Sobral 
e quatro (04) para Caucaia, sendo um para cada vara; 

b) De 1ª Entrância, Referência AJU-NM, A-O6: Vinte e quatro (24), 
sendo um (01) para cada comarca mencionada no art. 513; 

VII - Cargos de Oficial de Justiça Avaliador: 
a) De 3ª Entrância, referência AJU-NM, A-13: dezoito (18) cargos 

sendo um (01) para cada comarca mencionada no art. 517. 
b) De 1ª entrância, referência AJU-NM, A-8: quarenta e oito (48) 

cargos, sendo dois (02) para cada comarca mencionada no art. 513; 
Parágrafo Único. (Revogado pela Lei Estadual n° 12.394/94). 

SEÇÃO IX
DA CRIAÇÃO DE CARGOS DE NOTÁRIOS E 

REGISTRADORES NAS COMARCAS DO INTERIOR

Art. 526. Ficam criados os seguintes cargos, não remunerados pelos 
cofres públicos, e sem a acumulação da função de escrivão, a serem preenchidos 
por concurso público de provas e títulos: 

I - Cargos de Primeiro Notário: 
a) vinte e quatro (24) nas comarcas definidas no art. 513; 
b) um (01) na Comarca de Maracanaú; 
II - Cargos de Segundo Notário: 
a) vinte e quatro (24) nas comarcas definidas no art. 513; 
b) um (01) na Comarca de Maracanaú. 
III - Cargo de Terceiro Notário: Um (01) na Comarca de Juazeiro do 

Norte. 
IV - Cargo de Quarto Notário: Um (01) na Comarca de Sobral. 

354 Dispositivo reformado para modificar a referencia. Segue texto original da Lei nº 12.342/94: 
“Art. 525, inciso V, alínea b: “De 1ª Entrância, Referência AJU-NM, A-05: vinte e quatro (24), 
sendo um (01) para cada comarca mencionada no art. 513”.
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SEÇÃO X
DA CRIAÇÃO DE SECRETARIAS DE VARAS EM 

COMARCAS DO INTERIOR

Art. 527. Ficam criadas as Secretarias de Varas das Comarcas de 
Caucaia, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral, com a mesma 
estrutura das secretarias de varas da comarca de Fortaleza. 

Art. 528. Os anexos das escrivanias das comarcas referidas no 
artigo anterior passam para as secretarias das varas observando-se o disposto 
em relação à implantação do sistema de secretaria de varas da Capital. 

Art. 529. A critério do Tribunal de Justiça, serão instaladas as 
Secretarias de Varas nas demais comarcas do interior.

•	 Vide Lei Estadual nº 12.394/94.

SEÇÃO XI 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DIVERSAS 

Art. 530. Fica criado o Ofício do Registro Civil no Distrito do 
Mucuripe, em Fortaleza, não remunerado pelos cofres públicos. 

Art. 531. Os atuais ocupantes dos cargos de Notário e Oficial dos 
Registros Públicos em geral, dos Termos Judiciários355 erigidos em Comarca por 
esta lei, serão os titulares do 2° Ofício de Notas, Registro de Títulos e Documentos 
e Registro de Imóveis.

•	 Ver ADI 2981.

Art. 532. Os Notários e Oficiais dos Registros Públicos em Geral 
dos Termos Judiciários356 exercerão, cumulativamente, as funções de Oficial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais, ressalvado o direito dos atuais ocupantes 
dessa última função, em gozo de estabilidade. 

Art. 533. Os titulares dos Cartórios de Registro Civil dos Termos 
Judiciários erigidos em comarca por esta Lei, no gozo de estabilidade, e com 
escolaridade mínima de segundo grau completo, assumirão na nova comarca as 
titularidades do 1 ° Ofício de Notas, Registro de Títulos e Documentos e Registro 
Civil das Pessoas Naturais. 

•	 Ver ADI 2981.

355 Não existem mais Termos Judiciários, hoje são chamados de Comarcas Vinculadas.

356 Vide nota anterior.
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Art. 534. Para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público em virtude da implantação do sistema de secretaria de varas 
na comarca da Capital, à partir da data da vigência da presente lei, cada Juiz de 
Direito de entrância especial poderá solicitar ao Tribunal de Justiça a requisição 
de dois (02) servidores públicos estaduais de qualquer dos três Poderes, para 
exercício na respectiva vara, indicando o nome, cargo e órgão de origem, sendo 
atribuída aos servidores requisitados a gratificação prevista no artigo 132, inciso 
IV, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, à nível de 
DAS-1, vedada a indicação de cônjuge, companheiro ou parente de magistrado 
até o terceiro grau. 

§ 1°. Os escreventes que atuavam nas escrivanias do Cível, Comércio 
e Provedoria, Ofício de órfãos, Menores, Ausentes e Interditos, e anexos das 
Escrivanias do Registro Civil da sede desta Capital e no Cartório de Distribuição 
de Feitos Judiciais, que a data da promulgação da vigente Constituição Federal 
tinham cinco anos de exercício, serão considerados estáveis na nova estrutura 
funcional do Poder Judiciário e serão lotados nas Secretarias de Varas com 
salários equivalentes aos pagos aos ocupantes de cargos de atividades de nível 
médio (ANM) referência A. 

§ 2º - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público no sentido de não haver prejuízo das atividades do Poder Judiciário na 
comarca da Capital, em decorrência da instalação das Secretarias de Varas, fica 
o Tribunal de Justiça autorizado a contratar, pelo prazo de seis meses, os atuais 
escreventes que não preencham os requisitos do parágrafo 1º.

•	 Vide Lei Estadual 12.447/95. 

§ 3°. Antes de expirado o prazo de seis (06) meses, o Tribunal fará 
realizar concurso público de provas e de títulos, podendo concorrer todos os 
escreventes de que trata este artigo, ao cargo de auxiliar judiciário, Classe C, 
referência 18, valendo como título a prática do serviço na forma baixada no re-
gulamento do concurso. 

Art. 535. Ficam desativados o Cartório de Distribuição dos Feitos 
Judiciais, bem como a Escrivania de órfãos, Menores, Ausentes e Interditos, as 
Escrivanias da Assistência Judiciária aos Necessitados, as Escrivanias do Juizado 
da Infância e da Juventude, as Escrivanias da Fazenda Pública, as Escrivanias das 
Execuções Fiscais, a Escrivania de Procedimentos Sumaríssimos e as Escrivanias 
dos Juizados de Pequenas Causas devendo os livros serem encerrados pelo 
Diretor do Foro e os processos e respectivas fichas encaminhados às varas por 
onde tramitavam, através das secretarias destas. 
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Art. 536. A inscrição dos Magistrados no IPEC é facultativa. Dos 
demais servidores é obrigatória. Poderá a inscrição ser requerida no prazo de 
noventa (90) dias, contados da vigência da data desta Lei. 

Art. 537. Ficam extintos os cargos de Distribuidor Judicial, Escrivão, 
Partidor, Avaliador, Depositário Público e Leiloeiro, da Comarca de Fortaleza, 
ficando os atuais titulares, em quadro especial, podendo ser aproveitados pela 
Diretoria do Foro e por sua opção em outro cargo ou função, ou colocados em 
disponibilidade.357 

•	 Vide art.1o, da Lei nº 12.380/94, que extinguiu e colocou em disponibilidade 
os cargos de escrivão e outros.

Art. 538. 358 ( Revogada pela Lei 14.128/08)
Art. 539. O Tribunal de Justiça e a Diretoria do Foro da Comarca de 

Fortaleza poderão baixar atos para fiel execução desta Lei. 
Art. 540. O atual cartório de 2º Oficio da Comarca de Juazeiro do 

Norte, ressalvada a função de escrivania, fica desdobrado em dois, passando 
o que resulta do desdobramento a denominar-se 4º Ofício de Notas. (Redação 
alterada pela Lei nº 13.406/03).359

Parágrafo Único. O atual Cartório do 2° Ofício da Comarca de 

357 Vide art. 1O,. da Lei nº 12.380/94, in verbis: “Art. 1º - Os cargos de Escrivão de Entrância 
Especial, lotados na Capital, remunerados pelos cofres públicos, inclusive o Escrivão distribuidor 
das execuções fiscais do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza, extintos e postos em 
disponibilidade, integrando Quadro Especial, conforme Art. 537 da Lei Nº 12.342, de 28 de julho 
de 1994, passam a ter seus vencimentos-base estabelecidos conforme o disposto no Anexo Único, 
parte integrante desta Lei, sendo posicionados nos níveis AJU-NS 17 a AJU-NS 30, conforme o 
tempo de serviço”.

358 Texto anterior: “Art. 538. Dez por cento (10%) dos cargos a serem preenchidos por 
concurso público, ficam destinados à portadores de deficiência física, podendo o regulamento 
prever condições especiais tais como exigência de prova de datilografia e conhecimentos de 
Direito ao nível do concurso.” 

 Observe que consta da art. 4º, § 2º, da Lei 14.128/08, o percentual de cargos 
destinados a deficientes., conforme se vê: no texto do dispositivo citado: “ Art. 
4º., ... §2º Serão destinados a candidatos portadores de deficiência o percentual de 10% (dez por 
cento) do total dos cargos a serem preenchidos por concurso público, podendo o Edital estabelecer 
condições especiais para definir a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência 
do candidato.  §3º As vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas, 
em face da ausência de candidatos com deficiência habilitados no concurso ou por qualquer 
outro motivo, serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados no certame, respeitando-se 
a ordem de classificação”.

359 Redação anterior: “Art. 540: O atual cartório do 2º Ofício da comarca de Juazeiro do Norte, 
ressalvada a função de escrivania, fica desdobrado em dois (02), passando o que resulta do 
desdobramento a denominar-se 3º Ofício de Notas”.
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Sobral fica desdobrado em dois (02), passando o que resulta do desdobramento 
a denominar-se de 4° Ofício, com as funções de Tabelionato de Notas, Registro 
Civil das pessoas naturais e jurídicas e Registro de Títulos e Documentos. 

Art. 541. Os Oficiais do Registro Civil da sede e dos Distritos da 
comarca da Capital, bem como das sedes das comarcas da Região Metropolitana 
de Fortaleza, poderão lavrar procurações, reconhecer firmas e autenticar 
documentos.360

Art. 542. Os Oficiais de Justiça Avaliadores não farão jus à percepção 
de qualquer despesas ou custas. 

Parágrafo Único. Os Oficiais de Justiça Avaliadores farão jus a 
uma gratificação para locomoção correspondente a dois terços (2/3) dos seus 
vencimentos, compreendendo este o vencimento básico e a gratificação adicional. 

Art. 543. Os processos serão redistribuídos sempre que instalada 
uma nova vara, observando-se a sua especialização e proporcionalidade. 

Parágrafo Único. Na Comarca de Fortaleza, as atas da Distribuição 
ou Redistribuição dos Feitos Judiciais em Primeiro Grau de Jurisdição serão 
numeradas e encaminhadas no prazo de 3 (três) dias para publicação no Diário 
da Justiça do Estado. Da nota da distribuição ou redistribuição constará obriga-
toriamente, o número do processo, a vara, a natureza do processo, os nomes das 
partes, os nomes dos advogados dos demandantes e, se for o caso, os nomes dos 
advogados dos demandados. 

Art. 544. Nas Comarcas do interior do Estado, onde for implantado 
o sistema de secretarias de varas, as funções de distribuição extrajudicial, salvo 
nas Comarcas em que regularmente instalado serviço de registro de distribuição 
da espécie, de conformidade com a Lei 8.935/94, serão exercidas pelo titular 
do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca ou, nos casos de vacância da titula-
ridade ou de impedimento, pelo respectivo substituto, enquanto que as funções 
de distribuição judicial, contadoria, depositário de bens apreendidos por ordem 
judicial, partidor e leiloeiro serão exercidas preferencialmente por servidores do 
próprio quadro permanente do Poder Judiciário, indicados pelo Diretor do Foro, 

360 Vide o art. 3º, da Lei nº 12.832/98 que estendeu aos demais cartórios do Estado às 
competências do disposto no art. 541, ou seja, lavrar procurações, reconhecer firmas e 
autenticar documentos. Segue redação do dispositivo “Art. 3º. Estende-se, a partir da vigência 
desta Lei, o disposto no Art. 541 da Lei nº 12.342, de 28 de julho de 1994, aos demais Oficiais de 
Registro Civil das Pessoas Naturais das sedes e dos Distritos Judiciários das Comarcas do Estado, 
que poderão, assim, lavrar procurações, reconhecer firmas e autenticar documentos”.
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resguardados os superiores interesses da Justiça. (Redação dada pelo art. 7o., da 
Lei 12.779/97)361

Parágrafo Único.  A Escola Superior da Magistratura ministrará 
cursos específicos para essas atividades. 

Art. 545. O Tribunal de Justiça estabelecerá normas para reversão 
em benefício da Justiça das fianças de natureza criminal, após seis (06) meses da 
ocorrência das hipóteses previstas em lei para suas devoluções, sem que os inte-
ressados as requeiram, bem como nos casos de perda total ou parcial da fiança. 

Art. 546. VETADO 
Art. 547. O Tabelião de Notas não poderá praticar atos de seu ofício 

fora da Comarca para a qual recebeu delegação, cabendo ao Corregedor Geral 
da Justiça, ex officio ou mediante comunicação ou reclamação providenciar junto 
ao Tribunal de Justiça a apuração da desobediência para fins de cassação da 
delegação, assegurada ampla defesa. 

Art. 548. Cada serviço notarial ou de registro funcionará em um 
só local, vedada a instalação de sucursal, observando-se o disposto no artigo 
anterior. 

Art. 549. Os editais tornando público a realização de concurso 
público para o preenchimento de cargos, remunerados ou não pelos cofres 
públicos, criados por esta Lei, serão publicados com antecedência mínima de 
45 (quarenta e cinco) dias da aplicação das provas, através do Diário Oficial da 
Justiça. 

Art. 550. As comarcas implantadas por esta Lei deverão ser instala-
das no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 551. Tão logo restem vagos os cargos de notários e registra-
dores de comarcas, termos ou distritos judiciários, o Juiz de Direito da comarca 
deverá comunicar essas circunstâncias ao Presidente do Tribunal de Justiça 
para que seja realizado e preenchidos os cargos vagos no prazo máximo de 90 
(noventa) dias sob pena de responsabilidade administrativa tanto do Juiz de 
Direito quanto do Presidente do Tribunal de Justiça. 

Art. 552. VETADO 
Art. 553. VETADO 
Art. 554. VETADO 

361 Com a nova redação dada ao art. 544, deste Código, pela Lei 12.779, de 1997, os art. 406 
e art. 407, § 5º, ficam prejudicado no que tange a competência para proceder a distribuição 
extrajudicial, que passou a ser do cartório do primeiro ofício.
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Art. 555. O pagamento dos proventos da aposentadoria dos serven-
tuários de justiça é efetuado no Tribunal de Justiça do Estado, mediante folha 
organizada pelo órgão competente da Secretaria e o despacho de autorização do 
Presidente. 

Art. 556. Os atuais cargos de Escrevente de 3ª entrância das comarcas 
do interior do Estado são transformados em cargos de Auxiliar Judiciário, refe-
rência AJU-NM, Especial-22, assegurada a não redução dos vencimentos.

Art. 557. Os atuais cargos de Oficial de Justiça de 3ª, 2ª e 1ª entrância 
das comarcas do interior, são transformados em cargos de Oficial de Justiça 
Avaliador, Referências AJU-NM Especial 27, AJU-NM Especial 24 e AJU-NM 
Especial 22, respectivamente, assegurada a não redução dos vencimentos. 

Art. 558. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Governo do Estado do Ceará, 
em Fortaleza, aos 28 de julho de 1994. 

Ciro Ferreira Gomes
Francisco Edson Cavalcante Pinheiro

Pedro Brito do Nascimento





D
IV

IS
Ã

O
 E

 O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 J
U

D
IC

IÁ
R

IA
L
E

I 
N

º 
1
2
.3

4
2
, 
D

E
 2

8
 D

E
 J

U
L
H

O
 D

E
 1

9
9
4

253  

ANEXO I DA LEI N° 14.407, DE 15.07.09.

COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL

SEDE VINCULADA DISTRITOS

FORTALEZA 
Antonio Bezerra, Barra do Ceará, Messejana, 
Mondubim, Mucuripe e Parangaba.

CAUCAIA 
Caucaia, Bom Princípio, Catuana, Guararu, Jurema, 
Mirambé, Sítios Novos e Tucunduba.

SOBRAL 
Sobral, Aracatiaçu, Bonfim, Caioca, Caracará, 
Jaibaras, Jordão, Patriarca, Rafael Arruda, São José 
do Torto e Taperuaba.

JUAZEIRO DO NORTE Juazeiro do Norte, Marrocos e Padre Cícero.

MARACANAÚ Maracanaú e Pajuçara.
 

COMARCAS DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA

SEDE VINCULADA DISTRITOS

ACOPIARA 
Acopiara, Ebron, Isidoro, Quincue, Santa Felícia, 
Santo Antônio e Trussu.

AQUIRAZ 
Aquiraz, Camará, Caponga da Bernarda, Jacaúna, 
Justiniano de Serpa, Patacas e Tapera.

ARACATI 
Aracati, Barreira dos Vianas, Cabreiro, Córrego dos 
Fernandes, Cuipiranga, Santa Tereza, Girau e Mata 
Fresca.

ARACOIABA 
Aracoiaba, Ideal, Jaguarão, Jenipapeiro, Lagoa 
de São João, Milton Belo, Pedra Branca, Plácido 
Martins e Varzantes.

AURORA Aurora, Ingazeiras e Tipi

BARBALHA Barbalha, Arajara e Estrela.

BATURITÉ Baturité, Boa Vista e São Sebastião.

BEBERIBE 
Beberibe, Itapemirim, Parajuru, Serra do Félix, 
Sucatinga e Paripueira.

BOA VIAGEM Boa Viagem, Domingos da Costa, Ibuaçú e Jacampari.

BREJO SANTO Brejo Santo, Poço e São Felipe.

CAMOCIM Camocim, Amarela e Guriú.
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CANINDÉ 
Canindé, Bonito, Esperança, Ipueiras dos Gomes, 
Monte Alegre, Targinos e Ubirassu.

CASCAVEL 
Cascavel, Caponga, Guanacés, Jacarecoara e 
Pitombeiras.

CRATEÚS 
Crateús, Ibiapaba, Irapuan, Montenebo, Oiticica, 
Poti, Santo Antônio e Tucuns.

CRATO 
Crato, Dom Quintino, Lameiro, Muriti, Ponta da 
Serra e Santa Fé.

EUSÉBIO Eusébio.

GRANJA MARTINÓPOLE
Granja, Adrianópolis, Ibuguaçu, Parazinho, Pessoa 
Anta, Sambaíba e Timonha. - Martinópole

ICÓ 
Icó, Bernadinópolis, Cruzeirinho, Icozinho, Lima 
Campos, Pedrinhas, São João e São Vicente.

IGUATU 
Iguatu, Barra, Barreiras, Barro Alto, Baú, Cruz das 
Pedras, José de Alencar, Quixoa, Riacho Vermelho, 
Serrote e Suassurana.

INDEPENDÊNCIA Independência, Ematuba, Iapi e Jandragoeira. 

IPU PIRES FERREIRA
Ipu, Flores e Várzea do Giló. - Pires Ferreira, Delmiro 
Gouveia e Donato.

ITAPAJÉ TEJUÇUOCA
Itapagé, Aguaí, Baixa Grande, Camará, Cruz, 
Iratinga, Pitombeiras e Soledade. - Tejuçuoca e 
Caxitoré.

ITAPIPOCA 
Itapipoca, Arapari, Assunção, Barrento, Bela Vista, 
Betânia, Deserto, Marinheiro e Brotas.

LAVRAS DA MANGABEIRA 
Lavras da Mangabeira, Amaniutaba, Arrojado, 
Iborepi, Mangabeiras e Quitatiús.

LIMOEIRO DO NORTE Limoeiro do Norte e Bixopá.

MARANGUAPE 

Maranguape, Amanari, Cachoeira, Itapebussu, 
Jubaia, Ladeira Grande, Lajes, Lagoa do Juvenal, 
Manoel Guedes, Papara, Penedo, São João do 
Amanari, Sapupara, Tanques e Umazeiras.

MASSAPÊ SENADOR SÁ
Massapê, Ainá, Ipaguassu, Munbaba, Padre Linhares, 
Tangente e Tuína. - Senador Sá, Salão e Serrote.

MOMBAÇA 
Mombaça, Boa Vista, Cangati, Carnaúba, Catolé, 
Manoel Correia, São Gonçalo do Umari e São 
Vicente.

MORADA NOVA 
Morada Nova, Aruaru, Boa Água, Juazeiro de Baixo, 
Lagoa Grande, Pedras, Roldão e Uiraponga.

NOVA RUSSAS 
Nova Russas, Canindezinho, Major Simplício, Nova 
Betânia e São Pedro.

PACAJUS Pacajús e Itaipaba.

PACATUBA 
Pacatuba, Monguba, Pavuna e Senador Carlos 
Jereissati.
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QUIXADÁ 
BANABUIÚ, 
CHORÓ-LIMÃO e 
IBARETAMA

Quixadá, Cipó dos Anjos, Custódio, Daniel de 
Queiroz, Dom Maurício, Joatama, São João dos 
Queirozes e Tapuiara.- Banabuiú, Rinaré e Sitiá. – 
Choro-Limão e Caiçarinha. - Ibaretama, Nova Vida, 
Oiticica e Pirangi.

QUIXERAMOBIM 
Quixeramobim, Belém, Encantado, Lacerda, 
Nanimtuba, Nenelândia, Passagem, São Miguel, 
Pirabibu e Uruquê.

RUSSAS PALHANO
Russas, Bonhu, Flores, Lagoa Grande, Peixe e São 
João de Deus.- Palhano e São José.

SANTA QUITÉRIA CATUNDA
Santa Quitéria, Areial, Lisieux, Logradouro, 
Maracanaú, Malha Grande, Muribeca, Raimundo 
Martins e Trapiá. - Catunda.

SÃO BENEDITO São Benedito, Barreiros e Inhussu.

SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE 

São Gonçalo do Amarante, Croatá, Pecém, Serrote, 
Siupé, Taíba e Umarituba.

SENADOR POMPEU 
Senador Pompeu, Bonfim, Codiá, Engenheiro José 
Lopes e São Joaquim do Salgado. 

TAUÁ ARNEIROZ
Tauá, Barra Nova, Caiçara, Carrapateiras, Inhamus, 
Marrecas, Marruás, Santa Teresa e Trici.- Arneiroz.

TIANGUÁ Tianguá, Arapá, Carnataí, Pindoguaba e Tabainha.

URUBURETAMA Uburetama e Santa Luzia.

VÁRZEA ALEGRE 
Várzea Alegre, Calabaco, Canindezinho, Ibicatu, 
Naraniú e Riacho Verde.

VIÇOSA DO CEARÁ 
Viçosa do Ceará, General Tibúrcio, Lambedouro, 
Manhoso, Padre Vieira, Passagem da Onça e 
Quatiguaba.

COMARCAS DE ENTRÂNCIA INICIAL

SEDE VINCULADA DISTRITOS

ACARAPE Acarape.

ACARAÚ Acaraú e Aranaú.

AIUABA Aiuaba e Barra.

ALTO SANTO POTIRETAMA Alto Santo e Castanhão – Potiretama.

AMONTADA MIRAÍMA
Amontada, Aracatiara, Graças, Icaraí, Lagoa 
Grande, Moitas, Nascente, Poço Cumprido e 
Sabiaguaba. – Miraíma.

ANTONINA DO NORTE Antonina do Norte e Tabuleiro.
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ARARENDÁ Ararendá e Santo Antônio.

ARARIPE POTENGI
Araripe, Alagoinha, Brejinho, Pajeú e Riacho 
Grande. - Potengi e Barreiras.

ARATUBA Aratuba.

ASSARÉ TARRAFAS Assaré, Amaro e Aratama - Tarrafas.

BAIXIO UMARI Baixio - Umari.

BARREIRA Barreira.

BARRO 
Barro, Brejinho, Cuncas, Engenho Velho, Iara, 
Monte Alegre, Santo Antônio e Serrota.

 BARROQUINHA Barroquinha, Araras e Bitupitá.

BELA CRUZ Bela Cruz, Cajueirinho e Prata.

CAMPOS SALES SALITRE
Campos Sales, Barão de Aquiraz, Carmelópolis, 
Itaquá, Monte Castelo e Quixariú.- Salitre, 
Caldeirão e Lagoa dos Crioulos.

CAPISTRANO Capistrano. 

CARIDADE PARAMOTI
Caridade, Inhuporanga e São Domingos. - 
Paramoti.

CARIRÉ Cariré, Alto, Arariús, Cacimba, Jucá e Tapuio.

CARIRIAÇU GRANJEIRO
Caririraçu, Feitosa, Miguel Xavier e Miragem.- 
Granjeiro.

CARIÚS Cariús, Caipú, São Bartolomeu e São Sebastião.

CARNAUBAL Carnaubal, Monte Carmelo e Graça.

CATARINA Catarina.

CEDRO 
Cedro, Candeias, Lajedo, Santo Antônio, São 
Miguel e Várzea da Conceição.

CHAVAL Chaval e Passagem.

CHOROZINHO OCARA

Chorozinho, Campestre, Pedro, Ocara, P. dos 
Liberatos, Timbaúba dos Marinheiros e Triângulo. 
– Ocara, Arisco dos Marianos, Curupira, Novo 
Horizonte, Sereno de Cima e Serragem.

COREAÚ MORAÚJO
Coreaú, Araquém, Aroeiras e Ubaúna.- Moraújo, 
Boa Esperança, Goiânia e Várzea da Volta.

CROATÁ 
Croatá, Barra do Sotero, Betânia, Santa Teresa e 
São Roque.
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CRUZ Cruz e Caiçara. 

FARIAS BRITO 
Farias Brito, Cariutaba, Nova Betânea e 
Quincundá.

FORQUILHA Forquilha e Trapiá.

FORTIM Fortim.

FRECHEIRINHA Frecheirinha.

GRAÇA Graça.

GROAÍRAS Groaíras e Itamaracá.

GUAIÚBA Guaiúba, Água Verde e Itacima.

GUARACIABA DO NORTE 
Guaraciaba do Norte, Espinho, Morrinhos Novos 
e Sussuanha.

HIDROLÂNDIA Hidrolândia, Betânia, Irajá e Conceição.

HORIZONTE Horizonte, Aningás, Dourado e Queimadas.

IBIAPINA Ibiapina e Santo Antônio da Pindoba.

IBICUITINGA Ibicuitinga.

ICAPUI Icapuí, Ibicuitaba e Manibu.

IPAPORANGA Ipaporanga e Sacramento.

IPAUMIRIM Ipaumirim e Felizardo.

IPUEIRAS 
Ipueiras, América. Eng, João Tomé, Gárzea, 
Livramento, Matriz, Nova Fátima e São João das 
Lontras.

IRACEMA ERERÊ Iracema, Ema e São José. – Ererê.

IRAUÇUBA Irauçuba, Boa Vista do Caxitoré, Juá e Missi.

ITAITINGA Itaitinga e Gereraú.

ITAPIÚNA Itapiúna, Caio Prado, Itans e Palmatória.

ITAREMA Itarema, Almofala e Carvoeiro.

ITATIRA 
Itatira, Bandeira, Cachoeira, Lagoa do Mato e 
Morro Branco.
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JAGUARETAMA JAGUARIBARA Jaguaretama e Poço Comprido. -. Jaguaribara.

JAGUARIBE 
Jaguaribe, Aquinópolis, Feiticeiro, Mapuá e Nova 
Floresta.

JAGUARUANA ITAIÇABA Jaguaruana, Borges, Jiqui e São José.- Itaiçaba.

JARDIM Jardim e Jardimirim.

JATI PENAFORTE Jati - Penaforte.

JIJOCA DE JERICOACARA Jijoca de Jericoacoara.

JUCÁS 
Jucás, Baixio da Donona, Canafístula, Mel, Poço 
Grande e São Pedro do Norte.

MADALENA Madalena e Macaoca.

MARCO Marco e Panacuí.

MAURITI 
Mauriti, Ananuá, Buritizinho, Coité, Maraguá, 
Mararupá, Palestina do Cariri, São Miguel e 
Umburanas.

MERUOCA ALCÂNTARAS
Meruoca, Camilos, Palestina do Norte, Santo 
Antônio dos Fernandes e São Francisco - 
Alcântaras e Ventura.

MILAGRES ABAIARA Milagres e Podimirim. - Abaiara e São José.

MISSÃO VELHA 
Missão Velha, Gameleira de São Sebastião, 
Jamacarú, Missão Nova e Quimami.

MONSENHOR TABOSA 
Monsenhor Tabosa, Barreiros e Nossa Senhora 
do Livramento.

MOCAMBO PACUJÁ Mocambo e Carqueijo - Pacujá.

MORRINHOS Morrinhos e Sítio Alegre.

MULUNGU Mulungu.

NOVA OLINDA Nova Olinda.

NOVO ORIENTE Novo Oriente.

ORÓS Orós, Guassussé, Igarois e Palestina.

PACOTI GUARAMIRANGA
Pacoti, Colina, Fátima e Santa Ana - Guaramiranga 
e Pernambuquinho.

PALMÁCIA 
Palmácia, Antonio Marques, Gado, Gado dos 
Rodrigues e Vertente do Lajedo.

PARACURU Paracuru e Jardim.
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PARAIPABA Paraipaba e Lagoinha.

PARAMBU Parambu, Cococi, Monte Sião e Novo Assis.

PEDRA BRANCA 
Pedra Branca, Mineirolândia, Santa Cruz do 
Banabuiú e Tróia.

PENTECOSTE 
APUIARÉS e 
GENERAL SAMPAIO

Pentecoste, Matias, Porfírio Sampaio e Sebastião 
de Bareu. - Apuiarés, Canafístula e Vila Soares. - 
General Sampaio.

PEREIRO Pereiro e Criolos. 

PINDORETAMA Pindoretama.

PIQUET CARNEIRO Piquet Carneiro, Ibicuã e Mulungu.

PORANGA Poranga e Macambira.

PORTEIRAS Porteiras.

QUITERIONÓPOLIS Quiterianópolis, Algodões e São Francisco.

QUIXELÔ Quixelô.

QUIXERÉ Quixeré, Lagoinha e Tomé.

REDENÇÃO Redenção, Antonio Diogo, Guassi e São Gerardo.

RERIUTABA Reriutaba, Amanaiara e Campo Lindo.

SABOEIRO
Saboeiro, Barrinha, Felipe Flamengo, Malhada e 
São José.

SANTANA DO ACARAÚ
Santana do Acaraú, João Cordeiro, Mutambeiras, 
Parapuí e Sapo.

SANTANA DO CARIRI ALTANEIRA
Santana do Cariri, Anjinhos, Araponga, Brejo 
Grande e Dom Leme - Altaneira e São Romão.

SÃO LUIS DO CURU São Luís do Curu.

SOLONÓPOLE
DEPUTADO 
IRAPUAN PINHEIRO 
E MILHÃ

Solonópole, Assunção, Cangati, Pasta e São José 
de Solonópole - Milhã, Carnaubinha e Monte 
Grave - Deputado Irapuan Pinheiro e Betânia.

TABULEIRO DO NORTE
SÃO JOÃO DO 
JAGUARIBE

Tabuleiro do Norte, Olho D´água da Bica e 
Peixe Gordo. – São João do Jaguaribe e Barra do 
Figueiredo.

TAMBORIL
Tamboril, Boa Esperança, Carvalho, Curatis, 
Holanda, Oliveira e Sucesso.

TRAIRI Trairi, Canaã e Mundaú.
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UBAJARA Ubajara, Araticum e Jaburuana.

UMIRIM TURURU Umirim – Tururu, Cemoaba e Conceição.

URUÓCA Uruóca, Campanário e Paracuá.

VARJOTA Varjota e Croatá.

ANEXO II A QUE SE REFERE A LEI N° 14.407, DE 15.07.09

ZONA 
JUDICIÁRIA

COMARCA 
SEDE

CARGO 
DE JUIZ 

AUXILIAR
ÁREA DE JURISDIÇÃO

1ª
JUAZEIRO DO 
NORTE

04

Juazeiro do Norte, Crato, Santana do Cariri, Assaré, 
Campos Sales, Araripe, Barbalha, Caririaçu, Farias Brito, 
Missão Velha, Jardim, Milagres, Brejo Santo, Jati, Porteiras, 
Mauriti, Barro, Ipaumirim, Aurora, Nova Olinda, Antonina 
do Norte.

2ª IGUATU 03
Iguatu, Várzea Alegre, Saboeiro, Cariús, Jucás, Icó, Cedro, 
Acopiara, Quixelô, Orós, Catarina, Aiuaba, Parambu, Lavras 
da Mangabeira e Baixio.

3ª QUIXADÁ 03

Quixadá, Mombaça, Senador Pompeu, Pedra Branca, 
Solonópole, Quixeramobim, Canindé, Aracoiaba, 
Capistrano, Itapiúna, Baturité, Itatira, Mulungu, Pacoti, 
Aratuba e Piquet Carneiro.

4ª RUSSAS 03

Russas, Jaguaribe, Pereiro, Limoeiro do Norte, Jaguaretama, 
Iracema, Alto Santo, Tabuleiro do Norte, Morada Nova, 
Quixeré, Jaguaruana, Beberibe, Cascavel, Aracati, Fortim 
e Icapuí, Ibicuitinga.

5ª MARACANAÚ 04
Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Itaitinga, Euzébio, 
Aquiraz, Pindoretama, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, 
Redenção, Palmácia, Guaiúba, Barreira e Acarape.

6ª CAUCAIA 03
Caucaia, Pentecoste, São Luis do Curu, São Gonçalo do 
Amarante, Paracuru, Paraipaba, Caridade, Itapipoca, 
Uruburetama, Trairi e Itapajé. 

7ª SOBRAL 04

Sobral, Chaval, Granja, Camocim, Uruoca, Massapê, 
Meruoca, Cariré, Groaíras, Coreaú, Forquilha, Santana 
do Acaraú, Irauçuba, Marco, Bela Cruz, Cruz, Morrinhos, 
Itarema, Acaraú, Amontada e Jijoca de Jericoacoara.

8ª TIANGUÁ 03
Tianguá, Frecheirinha, Ubajara, Ibiapina, Carnaubal, 
Guaraciaba do Norte, Ipu, São Benedito, Croatá, Mucambo, 
Graça, Reriutaba e Viçosa do Ceará.

9ª CRATEÚS 03

Crateús, Novo Oriente, Independência, Tamboril, Tauá, 
Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Hidrolândia, Boa Viagem, 
Santa Quitéria, Madalena, Ipueiras, Ipaporanga, Poranga, 
Ararendá e Quiterionópolis.
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CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ, LEI Nº 12.342/94, 2ª EDIÇÃO E AS MODIFICAÇÕES 

ESTABELECIDAS PELAS LEIS NÚMEROS: 
12.429/95, 12.553/95, 12.646/96, 12.647/96, 12.652/96, 
12.698/97; 12.776/97, 12.779/97, 12.832/98, 12.862/98, 

12.883/99, 12.886/99, 12.929/99, 13.102 (17.01.01 - D.O.), 
13.204 (21.02.02 - D.O), 13.477 (24.5.2004 - D.J), 

13.898 (27.7.2007 – D.O), 14.258 (09.12.08 – D.O) e 
14.407/09 (03.02.10 – D.O).

Obs.: Os quantitativos, seguintes, foram elencados com base nos cargos de juízes existentes, inclusive 
os relativos às varas/unidades ainda não instaladas. 

A) NÚMERO DE COMARCAS NO ESTADO 184

Entrância Inicial 98

Comarcas Vinculadas 25

Subtotal 123

Entrância Intermediária 46

Comarcas Vinculadas 10

Subtotal 56

Entrância Final 05

B) Nº DE VINCULADAS ÀS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INICIAL E 
INTERMEDIÁRIA 

35

Entrância Inicial 25

Entrância Intermediária 10

Subtotal 35

Obs.: Não há juiz titular na unidade vinculada.
    

C) NÚMERO DE UNIDADES DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 43

Entrância Intermediária 13

Entrância Final 30

Subtotal 43
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D) NÚMERO DE SECRETARIAS/VARAS NO ESTADO 442

Entrância Inicial 98

Entrância Intermediária *93

Entrância Intermediária – JECC 13

Comarcas Vinculadas (Inicial: 25, Intermediária:10) **35

Entrância Final 173

Entrância Final – JECC 30
Obs.: * Entrância Intermediária - não está incluso o Anexo do JE da  Comarca de Crato/Urca. 
** Não há juiz titular na unidade vinculada.

E) NÚMERO DE CARGOS DE JUÍZES NO ESTADO 464

Entrância Inicial 98

Entrância Intermediária 93

Entrância Intermediária – Juízes titulares JECC 13

Entrância Intermediária – Juízes Auxiliares ( Crateús:3, Quixadá:3, Russas:3, Tianguá:3 
e Iguatu:3 )

15

Subtotal de Juízes Entrância Intermediária 121

Entrância Final 173

Entrância Final – Juízes Titulares JECC (Fortaleza:26, Caucaia:1, Juazeiro do Norte:1, 
Maracanaú:1 e Sobral:1)

30

Entrância Final – Juízes Auxiliares ( Fortaleza:27, Caucaia:3, Juazeiro do Norte:4, 
Maracanaú:4 e Sobral:4 )

42

Subtotal de Juízes Entrância Final 245

      

F) NÚMERO DE CARGOS DE JUÍZES NO ESTADO 464

Interior (Inclusos juízes Zonais/Entrância Intermediária:15, Final:15) e as  Comarcas 
Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral)

270

Capital (Inclusos 27 Juízes Auxiliares) 194

Obs.: Juízes auxiliares: (Entrância Intermediária:15 + Entrância Final: 42) 57.

G) DISTRIBUIÇÃO POR MATÉRIA – ENTRÂNCIA FINAL

G.1. COMARCA DE FORTALEZA

NATUREZA DA VARA QTDE
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CÍVEIS 39

RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS 02

FAMÍLIA 23

SUCESSÕES 05

FAZENDA PÚBLICA 15

EXECUÇÕES FISCAIS E DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 12

REGISTROS PÚBLICOS 02

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 05

JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 01

CRIMINAIS 23

EXECUÇÃO PENAL 03

EXECUÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS  E HABEAS CORPUS 01

JÚRI 05

TRÂNSITO 01

JUÍZO MILITAR 01

DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS 03

SUBTOTAL 141

UNIDADES DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 26

TOTAL 167*

* 27 Unidades não estão instaladas na Capital (inclusas no Total acima).

G. 2. COMARCA DE CAUCAIA

NATUREZA DA VARA QTDE

CÍVEIS 03

FAMÍLIA E SUCESSÕES 02

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 01

CRIMINAIS 03
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JÚRI 01

SUBTOTAL 10

UNIDADES DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 01

TOTAL 11

G. 3. COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE

    NATUREZA DA VARA QTDE

CÍVEIS 03

FAMÍLIA E SUCESSÕES 01

JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 01

CRIMINAIS 03

SUBTOTAL 08

UNIDADES DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 01

TOTAL 9

G. 4. COMARCA DE MARACANAÚ

  NATUREZA DA VARA QTDE

CÍVEIS 03

FAMÍLIA E SUCESSÕES 01

CRIMINAIS 03

SUBTOTAL 07

UNIDADES DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 01

TOTAL 08

G. 5. COMARCA DE SOBRAL

   NATUREZA DA VARA QTDE

CÍVEIS 03

FAMÍLIA E SUCESSÕES 01

CRIMINAIS 03

SUBTOTAL 07

UNIDADES DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 01

TOTAL 08
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H) UNIDADES JUDICIÁRIAS NÃO INSTALADAS ATÉ MAIO/2014: 29

H. 1. ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA: 02
3ª VARA DA COMARCA DE TIANGUÁ
2ª VARA DA COMARCA DE VÁRZEA ALEGRE

H. 2. ENTRÂNCIA FINAL: 27

COMARCA DE FORTALEZA

- 31ª VARA CÍVEL
- 32ª VARA CÍVEL
- 33ª VARA CÍVEL
- 34ª VARA CÍVEL
- 35ª VARA CÍVEL
- 36ª VARA CÍVEL
- 37ª VARA CÍVEL
- 38ª VARA CÍVEL
- 39ª VARA CÍVEL
- 19ª VARA DE FAMÍLIA
- 20ª VARA DE FAMÍLIA
- 21ª VARA DE FAMÍLIA
- 22ª VARA DE FAMÍLIA
- 23ª VARA DE FAMÍLIA
- 7ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E - DE 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
- 8ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

COMARCA DE FORTALEZA: 27

- 9ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
- 10ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
- 11ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
- 12ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
- 19ª VARA CRIMINAL
- 20ª VARA CRIMINAL
- 21ª VARA CRIMINAL
- 22ª VARA CRIMINAL
- 23ª VARA CRIMINAL
- 21ª UNIDADE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
E CRIMINAL 
- 26ª UNIDADE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
E CRIMINAL

 
UNIDADES JUDICIÁRIAS INSTALADAS EM MAIO/2014 : 0

J) SECRETARIAS/COMARCAS VAGAS : 101  Secretarias/Comarcas/Zonais + 10 
Comarcas Vinculadas = 111 Unidades Judiciárias.

J. 1. ENTRÂNCIA INICIAL – COMARCAS VAGAS: 49

UNIDADE/
COMARCA

 VAGA DESDE UNIDADE/COMARCA VAGA DESDE

Aiuaba 26/3/2010 Irauçuba 7/11/2011

Alto Santo 11/11/2012 Itaitinga 25/2/2014

Amontada 18/9/2013 Itarema 25/2/2014

Antonina do Norte 8/4/2011 Itatira 7/11/2011
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Ararendá 29/2/2012 Jijoca de Jericoacoara 8/8/2011

Aratuba 28/5/2012 Madalena 7/11/2011

Baixio 5/7/2010 Marco 25/2/2014

Barroquinha 5/3/2012 Mauriti 12/12/2013

Campos Sales 25/3/2010 Meruoca 6/9/2013

Capistrano 25/2/2014 Milagres 25/2/2014

Caridade 28/5/2012 Missão Velha 25/2/2014

Cariré 11/11/2013 Morrinhos 19/9/2011

Carnaubal 7/11/2011 Novo Oriente 12/8/2011

Catarina 31/3/2010 Paraipaba 12/8/2011

Chorozinho 19/11/2012 Pereiro 25/2/2014

Croatá 15/4/2010 Piquet Carneiro 19/4/2011

Cruz 27/7/2010 Poranga 28/5/2012

Forquilha 24/2/2012 Quiterianópolis 17/8/2011

Frecheirinha 28/5/2012 Quixelô 7/7/2010

Graça 6/7/2010 Quixeré 28/5/2012

Groaíras 25/2/2014 Saboeiro 8/4/2011

Hidrolândia 23/4/2010 Santana do Cariri 24/2/2012

Horizonte 25/2/2014 São Luís do Curu 2/9/2013

Ibiapina 28/5/2012 Uruoca 24/2/2012

Ipaporanga 29/7/2013
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J. 1. 2  ENTRÂNCIA INICIAL - VINCULADAS CUJAS SEDES ESTÃO VAGAS: 09

UNIDADE/COMARCA  VAGA DESDE UNIDADE/COMARCA VAGA DESDE

Abaiara (sede Milagres) 25/2/2014 Paramoti (sede Caridade) 28/5/2012

Alcântaras(sede Meruoca) 6/9/2013
Potiretama (sede Alto 
Santo)

11/11/2012

Altaneira ( Sede Santana do 
Cariri)

24/2/2012
Salitre (sede Campos 
Sales)

25/3/2010

Miraíma (sede Amontada) 18/9/2013 Umari (sede Baixio) 5/7/2010

Ocara (sede Chorozinho) 19/11/2012

Observação: O Diretor do Foro da Comarca sede responde pela Comarca Vinculada. (Art. 3º da 
Lei nº. 12.776/97)

      J. 2. ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA – SECRETARIAS/COMARCAS VAGAS: 31

UNIDADE/COMARCA  VAGA DESDE UNIDADE/COMARCA
VAGA 

DESDE

1ª V. de Acopiara 20/3/12 1ª V. de Nova Russas 29/2/12

2ª V. de Acopiara 17/10/11 2ª V. de Nova Russas 7/10/11

Aurora 29/6/12 2ª V. de Russas 29/6/12

1ª V. de Boa Viagem 12/8/11 Senador Pompeu 17/10/11

2ª V. de Boa Viagem 2/3/12 1ª V. de Tauá 17/10/11

2ª V. de Camocim 1/11/11 1ª V. de Tianguá 22/8/11

1ª V. de Crateús 28/7/11 2ª V. de Tianguá 28/2/12

3ª V. de Crateús 6/3/12 1ª V. de Várzea Alegre 2/3/12

1ª V. de Granja 13/5/11
2ª V. de Várzea Alegre – Não 
instalada

28/2/12

Icó 19/9/11
Juiz Auxiliar da 3ª Zona 
Judiciária(Com. Quixadá) 

17/10/11
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Icó - JECC 24/2/12
Juiz Auxiliar da 3ª Zona 
Judiciária (Com. Quixadá) 

19/9/11

2ª  V. de Iguatu 19/9/11
Juiz Auxiliar da 4ª Zona 
Judiciária (Com. Russas) 

19/9/11

3ª V. de Iguatu 27/2/12
Juiz Auxiliar da 9ª Zona 
Judiciária (Com. Crateús) 

5/3/12

Independência 29/6/12
Juiz Auxiliar da 9ª Zona 
Judiciária (Com. Crateús) 

27/2/12

1ª V. de Mombaça 6/6/12
Juiz Auxiliar da 9ª Zona 
Judiciária (Com. Crateús) 

17/10/11

2ª V. de Mombaça 24/2/12

J. 2. 1 ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA - VINCULADA CUJA SEDE ESTÁ VAGA: 01

UNIDADE/COMARCA  VAGA DESDE UNIDADE/COMARCA VAGA DESDE

Martinópole (sede Granja- 1ª 
Vara)

13/5/2011

* Observação: O Diretor do Foro da Comarca sede responde pela Comarca Vinculada. (Art. 3º da Lei 
nº. 12.776/97).

J. 3 ENTRÂNCIA FINAL – SECRETARIAS VAGAS: 21

UNIDADE/COMARCA  VAGA DESDE UNIDADE/COMARCA VAGA DESDE

10ª Vara Cível de Fortaleza 8/3/2013 5ª Vara Criminal de Fortaleza18/10/2012

20ª Vara Cível de Fortaleza 7/5/2014
16ª Vara Criminal de 
Fortaleza

22/8/2013

26ª Vara Cível de Fortaleza 26/7/2013 3ª Vara do Júri de Fortaleza 11/9/2013

29ª Vara Cível de Fortaleza 26/7/2013 Vara Única da Justiça Militar 29/5/2014

33ª Vara Cível de Fortaleza - 
Não instalada 13/12/2012

3ª Unidade do JECC de 
Fortaleza

11/3/2014

1ª Vara de Recuperação de 
Empresas e Falência

29/5/2014
10ª Unidade do JECC de 
Fortaleza

14/11/2013

6ª Vara de Família de 
Fortaleza

14/11/2013
15ª Unidade do JECC de 
Fortaleza

7/5/2014
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15ª Vara de Família de 
Fortaleza

30/1/2012
18ª Unidade do JECC de 
Fortaleza

4/9/2012

3ª Vara de Sucessões de 
Fortaleza

14/3/2013
Juiz Auxiliar da Comarca de 
Fortaleza 

29/2/2012

5ª Vara de Sucessões de 
Fortaleza

11/5/2012
Juiz Auxiliar da Comarca de 
Fortaleza 

20/6/2011

9ª Vara de Execuções Fiscais 
e de Crimes Contra a Ordem 
Tributária – Não Instalada

10/9/2013

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará, aos 29 dias do mês de 
junho de 2014.

CONFERE: ______________________________________, Diretora da 
Divisão de Correições.  

DE ACORDO: ____________________________________, Diretora-Geral da 
Corregedoria.

VISTO: _________________________________________
      Des. Francisco Sales Neto

     Corregedor-Geral da Justiça





Constituição do
Estado do Ceará
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CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO CEARÁ

CAPÍTULO III
SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 94. São órgãos do Poder Judiciário Estadual:
•	 Vide CF, art. 92.

•	 Vide art. 3º do COJECE.

I - Tribunal de Justiça;
•	 Vide art. 107.

II - REVOGADO; (Emenda Constitucional no. 63/09)
•	 Vide art. 106.

•	 Vide art. 5º, da EC nº 45/2004.

III - REVOGADO; (Emenda Constitucional no. 63/09)
•	 Vide art. 110.

IV - Tribunais do Júri;
•	 Vide art. 114.

V - Juízes de Direito;
•	 Vide art. 115.

VI - Juízes Substitutos;
•	 Vide art. 122.

VII - Auditoria Militar;
•	 Vide art. 123.

VIII - Juizados Especiais;
•	 Vide art. 124.

IX - Juizados de Pequenas Causas;
•	 Vide art. 125.

X - Juizados de Paz;
•	 Vide art. 126.

XI - Outros órgãos criados por lei.
Art. 95. Os órgãos judiciários são independentes em seus desem-

penhos, ressalvada a estrutura recursal e observado o sistema de relações entre 
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os poderes estabelecidos na Constituição da República e nesta Constituição. 
(Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

Art. 96. A Lei de Organização Judiciária, de iniciativa do Tribunal 
de Justiça, disporá sobre a estrutura e funcionamento do Poder Judiciário do 
Estado e a carreira da magistratura, adotados os seguintes princípios:

•	 Lei nº 12.342, de 28 de julho de 1994, institui o Código de Divisão e Organização 
Judiciária do Estado do Ceará.

I - ingresso na carreira, no cargo de juiz substituto, mediante concurso 
público de provas e títulos, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil 
em todas as suas fases, exigindo-se do bacharel em direito, ao se inscrever no 
concurso, três anos de atividade jurídica, obedecendo-se, nas nomeações, à 
ordem de classificação; (Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

•	 Vide art. 122.

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por an-
tiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas ou condições:(Redação 
dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

a) obrigatoriedade da promoção do juiz que figurar por três vezes 
consecutivas, ou em cinco alternadas, em listas tríplices de merecimento; 
(Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

b) preexistência de dois anos de exercício na respectiva entrância e 
integração do juiz na primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo 
inexistindo quem, dentre os que disponham desses requisitos, aceite o lugar 
vago, caso em que concorrerão os integrantes da segunda quinta parte, e assim 
sucessivamente;

•	 Vide ADIn nº 251-1 .

c) a aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos 
critérios de produtividade e presteza no exercício da jurisdição, bem como pela 
frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoa-
mento; (Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

d) a lista de merecimento será formada pelos três juízes mais votados, 
cabendo ao presidente do Tribunal de Justiça a escolha do provimento no prazo 
de três dias;

e) havendo mais de uma vaga a ser preenchida pelo critério de mere-
cimento, a lista será formada por tantos juízes quantas vagas houver, mais dois;

f) na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar 
o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, 
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conforme procedimento próprio, assegurada a ampla defesa e se repetindo a 
votação até fixar-se a indicação;  (Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 
2009)

g) a aplicação alternada dos critérios de promoção atenderá a ordem 
numérica dos atos de vacância dos cargos a serem preenchidos.

h) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos 
em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o 
devido despacho ou decisão; (Alínea incluída pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

III - precedência de remoção ao provimento inicial e à promoção, 
ressalvado o direito de opção de juízes da mesma comarca;(Redação dada pela 
EC 63, de 02 de julho de 2009)

IV - publicação de edital de remoção ou promoção no prazo de dez 
dias, contado da data de vacância do cargo a ser preenchido;

V - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e 
merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância; (Redação 
dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

VI - (revogado).(Emenda Constitucional nº 63/09)(Redação dada 
pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

VII - o subsídio dos magistrados será fixado com diferença não 
superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento de uma para outra entrância 
a partir dos subsídios dos membros do Tribunal de Justiça, estes não exceden-
tes a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais 
Superiores, observado, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, inciso XI e 
39, § 4º, da Constituição Federal;  (Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 
2009)

VIII - a aposentadoria dos magistrados e a pensão dos seus depen-
dentes observarão o disposto no art. 40 da Constituição Federal;  (Redação dada 
pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

IX - o juiz titular residirá na respectiva comarca;
X - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistra-

do, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta 
do Tribunal de Justiça ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla 
defesa; (Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

XI - todos os julgamentos dos órgãos judiciários serão públicos e 
fundamentados as suas decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar 
a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 
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somente a estes, nos casos em que a preservação do direito à intimidade do in-
teressado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;  (Redação 
dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

XII - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em 
sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros; (Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

XIII - distribuição de varas cíveis e criminais proporcionalmente à 
efetiva demanda judicial e à densidade populacional;(Redação dada pela EC 63, 
de 02 de julho de 2009)

XIV - alcançado, pelo Tribunal de Justiça do Ceará, o número de 
vinte e cinco integrantes, poderá o mesmo constituir, para os fins do art. 93, 
inciso XI, da Constituição Federal, seu Órgão Especial; (Inciso incluído pela EC 
63, de 02 de julho de 2009)

XV - a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca 
de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas “a”, “b”, “c” 
e “e” do inciso II, do art. 96;(Inciso incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

XVI - a atividade jurisdicional será ininterrupta, vedadas férias 
coletivas nos juízos e nos tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias 
em que não houver expediente normal, juízes em plantão permanente;(Inciso 
incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

XVII - o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional 
à efetiva demanda judicial e à respectiva população; (Inciso incluído pela EC 63, 
de 02 de julho de 2009)

XVIII - os servidores receberão delegação para a prática de atos de 
administração e atos de mero expediente, sem caráter decisório; (Inciso incluído 
pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

XIX - a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de 
jurisdição; (Inciso incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

XX - previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e 
promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitali-
ciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de 
formação e aperfeiçoamento de magistrados; (Inciso incluído pela EC 63, de 02 
de julho de 2009)

XXI - será assegurada a permanência ininterrupta de juízes nas 
comarcas de mais de uma vara, fora do funcionamento externo do foro, devendo 
o Tribunal organizar e manter atualizado o sistema rotativo de plantão aos 
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sábados, domingos e feriados para conhecimento, com a devida presteza, de 
habeas corpus, mandado de segurança e outras medidas judiciais de urgência. 
(Inciso incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

§ 1º  REVOGADO   (Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
§ 2º. Nas comarcas com mais de um órgão judicante, é vedada a uti-

lização simultânea de férias no mesmo período.
§ 3º. Os membros do Poder Judiciário Estadual deverão enviar anual-

mente declaração de seus bens, dos bens de seus cônjuges e dos descendentes até 
o primeiro grau ou por adoção, ao Conselho de Magis tratura e à Corregedoria do 
Tribunal de Justiça, que adotarão as providências cabíveis em caso de suspeita 
de enriquecimento ilícito ou outras irregularidades. (Acrescentado pela EC nº 49, 
de 04/04/2002)

§ 4º. As declarações de bens a que se refere o parágrafo anterior 
deverão ser publicadas no Diário Oficial do Estado e postas à disposição 
de qualquer interessado, mediante requerimento devidamente justifica do. 
(Acrescentado pela EC nº 49, de 04/04/2002)

Art. 97. REVOGADO (Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
1. Vide art. 94 da CF.
Parágrafo único. Recebida a indicação, o Tribunal de Justiça formará 

lista tríplice, enviando-a ao Governador do Estado, que nos vinte dias subse-
qüentes escolherá e nomeará um de seus integrantes.

Art. 98. Os juízes gozam das seguintes garantias:
•	 Vide arts. 95 e 121 da CF.

•	 Vide art. 37 do Código Eleitoral.

•	 Vide art. 23 da LC nº 35/79 (LOMAN).

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois 
anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação 
do Tribunal de Justiça e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em 
julgado, assegurado em qualquer hipótese o direito a ampla defesa;

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma 
do art. 96, inciso X, desta Constituição; (Redação dada pela EC 63, de 02 de julho 
de 2009)

•	 Vide art. 96, II

III - irredutibilidade do subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, 
incisos X e XI, 39, § 4º, 150, inciso II, 153, inciso III e §2º, inciso I, da Constituição 
Federal. (Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
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Parágrafo único. Aos juízes é vedado:
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo, emprego ou 

função remunerada, salvo uma de magistério;
II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participações em 

processo;
III - participar de atividades político-partidárias.
IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribui-

ções de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 
previstas em lei; (Inciso incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes 
de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exonera-
ção. (Inciso incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa 
e financeira.

§1º O Tribunal de Justiça elaborará sua proposta orçamentária 
anual nos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, a qual será encaminhada à Assembléia Legislativa. 
(Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

§2º Não encaminhada a proposta no prazo previsto na Lei de diretri-
zes orçamentárias, o Poder Executivo deve considerar, para fim de consolidação 
da proposta orçamentária, os valores aprovados na lei em execução, ajustados 
de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo, aplicáveis 
ainda, à proposta orçamentária do Tribunal, e a sua execução, o disposto nos §§ 
4º e 5º do art. 99 da Constituição Federal. (Redação dada pela EC 63, de 02 de 
julho de 2009)

§3º revogado.(Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
§4º revogado.(Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
§5º revogado.(Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
§6º Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destina-

das ao Poder Judiciário serão entregues até o dia vinte de cada mês. (Redação 
dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

Art. 100. Os processos de mandados de segurança, habeas corpus, 
habeas data, mandado de injunção e ação popular e respectivos recursos serão 
inteiramente gratuitos, ressalvadas as hipóteses de sucumbência, nos termos da 
legislação federal. (Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

Parágrafo único.   Revogado (Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 
2009)
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Art. 101. REVOGADO (Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009) 
Art. 101-A. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pa-

gamentos devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal, em virtude de sentença 
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos 
ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para 
este fim. (Artigo incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

§1º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito 
público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças 
transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 
1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando 
terão seus valores atualizados monetariamente. (Parágrafo incluído pela EC 63, 
de 02 de julho de 2009)

§2º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles de-
correntes de salários, vencimentos, subsídios, proventos, pensões e suas com-
plementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, 
fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em 
julgado. (Parágrafo incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

§3º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consig-
nados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal 
de Justiça determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito, e 
autorizar, a requerimento do credor, e exclusivamente para o caso de preteri-
mento de seu direito de precedência, o seqüestro da quantia necessária à satisfa-
ção do débito. (Parágrafo incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

§4º O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de 
precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como 
de pequeno valor, que a Fazenda Estadual ou Municipal deva fazer em virtude 
de sentença judicial transitada em julgado.(Parágrafo incluído pela EC 63, de 02 
de julho de 2009)

§5º São vedados a expedição de precatório complementar ou su-
plementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do 
valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma 
estabelecida no § 4º deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório. 
(Parágrafo incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

§6º A lei poderá fixar valores distintos para o fim previsto no § 4º 
deste artigo, segundo as diferentes capacidades dos entes de direito público. 
(Parágrafo incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
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§7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou 
omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório incorrerá 
em crime de responsabilidade. (Parágrafo incluído pela EC 63, de 02 de julho 
de 2009)

§8º Lei, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, poderá dispor 
sobre a cessão de créditos representados por precatórios, vedada a previsão do 
poder liberatório do pagamento de tributos, salvo nas hipóteses previstas na 
Constituição Federal. (Parágrafo incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

•	 Art. 102. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:(Redação dada pela 
EC 63, de 02 de julho de 2009)NOTA: “A competência dos tribunais será definida na Constituição 
do Estado, sendo a lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”. (CF, art. 
125, § 1º).

I - eleger seus órgãos diretivos;
II - elaborar seus regimentos internos, com observância das normas 

de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competên-
cia e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

III - organizar suas secretarias e serviços auxiliares e dos órgãos ad-
ministrativos do primeiro grau;

IV - prover, por concurso público de provas e títulos, os cargos de juiz 
da respectiva jurisdição, assim como os demais necessários à administração da 
justiça, dependentes, ou não, de concurso público, vedado processo de seleção 
interna; (Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

V - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e 
aos servidores que lhes forem imediatamente subordinados.

Art. 103. REVOGADO (Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
Art. 104. Em cada município haverá sede de comarca, dependen-

do a sua implantação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei da 
Organização e Divisão Judiciária, mediante apuração pelo Tribunal de Justiça.

Parágrafo único: REVOGADO (emenda constitucional 45/2000)
•	 NOTA: a Emenda Constitucional nº 37, de 30 de junho de 1998, acrescentou 

o parágrafo único ao art. 104, que posteriormente foi revogado pela EC nº 45, de 28 de dezembro 
de 2000. 

Art. 105. As custas dos serviços forenses, inclusive diligências de 
oficial de justiça, serão elaboradas pelo Tribunal de Justiça com a aprovação do 
Poder Legislativo.

•	 Lei nº 12.381, de 09 de dezembro de 1994, institui o Regimento de Custa do 
Estado do Ceará.

§1º REVOGADO (Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
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§ 2º. As custas de transferência de imóveis não podem exceder o 
valor do imposto inter vivos, arrecadado pelo Município.

§3º Os emolumentos devidos às serventias extrajudiciais serão cor-
rigidos nos mesmos índices, sempre que ocorrer a revisão geral da remuneração 
dos servidores estaduais, mediante Lei.  ( Redação dada pela EC 63, de 02 de 
julho de 2009)

Art. 106. REVOGADO(Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
 

SEÇÃO II
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 107. O Tribunal de Justiça, com sede na Capital e jurisdição em 
todo o território do Estado, compõe-se de desembargadores, nomeados dentre 
os juízes de última entrância, observado o quinto constitucional.  (Redação dada 
pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

§1º Um quinto do Tribunal de Justiça será composto de membros do 
Ministério Público com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório 
saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das res-
pectivas classes. (Parágrafo incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

§2º Recebidas as indicações, o Tribunal formará lista tríplice, envian-
do-a ao Poder Executivo que, nos vinte dias subseqüentes, nomeará um dos seus 
integrantes. (Parágrafo incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

•	 Vide art. 125 da CF.

•	 Lei nº 12.342, de 28 de julho de 1994, dispõe sobre a Divisão e Organização 
Judiciária do Estado do Ceará.

Art. 108. Compete ao Tribunal de Justiça:
I - propor à Assembleia Legislativa, observado o disposto no art. 169 

da Constituição Federal:
a) a alteração do número de seus membros;
b) a criação, extinção ou alteração do número de membros dos 

Tribunais inferiores, que serão previamente ouvidos, nos últimos casos;
c) a criação e a extinção de cargos e a fixação de subsídios de magis-

trados do Estado;(Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
d) dispor sobre a regulamentação e remuneração dos juízes de paz e 

dos serviços auxiliares;(Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
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e) a alteração, mediante lei, da organização e da divisão 
judiciária;(Alínea incluída pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

II - prover, na forma desta Constituição, os cargos da magistratura 
estadual de carreira, de primeiro e segundo graus;

III - aposentar os magistrados e os servidores da Justiça;
IV - conceder licença, férias e outros afastamentos aos juízes que lhe 

forem vinculados;
V - encaminhar as propostas orçamentárias do Poder Judiciário 

Estadual ao Poder Executivo;
VI - solicitar, quando cabível, a intervenção federal no Estado, nas 

hipóteses de sua competência;
VII - processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns e de responsabilidade, o Vice-Governador, os 

Deputados Estaduais, os Juízes Estaduais, os membros do Ministério Público, os 
Prefeitos, o Comandante Geral da Polícia Militar e o Comandante Geral do Corpo 
de Bombeiros Militar, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; (Redação 
dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

b) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do 
Governador do Estado, da Mesa e Presidência da Assembléia Legislativa, do 
próprio Tribunal ou de algum de seus órgãos, dos Secretários de Estado, do 
Tribunal de Contas do Estado ou de algum de seus órgãos, do Tribunal de Contas 
dos Municípios ou de algum de seus órgãos, do Procurador-Geral de Justiça, 
no exercício de suas atribuições administrativas, ou na qualidade de presidente 
dos órgãos colegiados do Ministério Público, do Procurador-Geral do Estado, do 
Chefe da Casa Militar, do Chefe do Gabinete do Governador, do Controlador e do 
Ouvidor Geral do Estado, do Defensor Público-Geral do Estado, do Comandante 
Geral da Polícia Militar e do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar; 
(Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

c) os mandados de injunção contra omissão das autoridades referidas 
na alínea anterior;

d) os habeas-corpus nos processos, cujos recursos forem de sua com-
petência, ou quando o coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à 
sua jurisdição;

e) as ações rescisórias de seus julgados e as revisões criminais nos 
processos de sua competência;

f) as ações diretas de inconstitucionalidade, nos termos do art. 128 
desta Constituição; (Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

•	 Vide art. 128.
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g) as representações para intervenção em Municípios;
h) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, 

facultada a delegação de atribuição para a prática de atos processuais;
i) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 

autoridade de suas decisões;
•	 Vide ADin (Med. Liminar) 2212-1

VIII - julgar, em grau de recurso, as causas não atribuídas por esta 
Constituição expressamente à competência dos órgãos recursais dos juizados 
especiais; (Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

IX - velar pelo exercício da atividade correicional respectiva;
X - exercer as demais funções que lhe forem atribuídas por lei.
Art. 109. REVOGADO (Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

SEÇÃO III
DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA

Art. 110. REVOGADO (Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
Art. 111.  REVOGADO (Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
Art. 112.  REVOGADO (Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
Art. 113.  REVOGADO (Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

SEÇÃO IV
DO TRIBUNAL DO JÚRI

•	 Vide art. 91 do COJECE.

Art. 114. O Tribunal do Júri, com a organização prevista na legisla-
ção processual penal, é competente para julgamento dos crimes dolosos contra 
a vida, consumados ou tentados, sendo soberanos os seus veredictos, com obser-
vância da plenitude de defesa e do sigilo das votações.

SEÇÃO V
DOS JUÍZES DE DIREITO

•	  Vide art. 90 do COJECE.

Art. 115. Os juízes de direito integram a magistratura de carreira, 
no exercício da jurisdição comum de primeiro grau nas comarcas e juízos, 
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observadas as discriminações de competências estatuídas na Lei da Organização 
e Divisão Judiciária.

Art. 116. REVOGADO (Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
Art. 117. REVOGADO (Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
Art. 118. Para conhecer e julgar conflitos fundiários, o Tribunal de 

Justiça, por ato de seu Presidente, designará juízes de entrância final, atribuin-
do-lhes competência exclusiva para questões agrárias.(Redação dada pela EC 63, 
de 02 de julho de 2009)  

§1º Para o efeito previsto neste artigo, considera-se final a entrância 
mais alta de primeiro grau. (Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

•	 Vide art. 126 da CF.

§ 2º. Sempre que entender necessário à eficiente prestação da tutela 
jurisdicional, o juiz irá ao local do litígio.

Art. 119. O Tribunal de Justiça designará juiz de entrância final, 
com competência exclusiva para conhecer e julgar danos e crimes ecológicos, 
lesivos ao meio ambiente. (Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

Parágrafo único. Aplica-se a este artigo o disposto nos §§ 1º. e 2º do 
art. 118.

Art. 120. O Tribunal de Justiça designará juiz de entrância final, 
com competência exclusiva para conhecer e julgar processos resultantes dos in-
quéritos instaurados pela delegacia especializada em crimes contra a mulher.  
(Redação dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

Parágrafo único. Tal medida será progressivamente estendida às 
demais entrâncias.

Art. 121. REVOGADO (Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

SEÇÃO VI
DOS JUÍZES SUBSTITUTOS

•	 Vide art. 82 do COJECE.

Art. 122. O ingresso na carreira judiciária de primeiro grau far-se-á 
mediante concurso público, conforme o disposto no art. 96, I, fazendo-se o pro-
vimento para juiz substituto.

Parágrafo único. Expirado o prazo de dois anos, fará o Tribunal 
de Justiça a avaliação do desempenho e integração vocacional, com base no 
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acompanhamento de suas atividades judicantes e do decoro funcional exigido, 
quando será emitido ato declaratório de vitaliciedade na categoria de juiz de 
direito.

 
SEÇÃO VII

DA JUSTIÇA MILITAR

•	 Decreto-lei nº 1.001/69, dispõe sobre o Código de Penal Militar; Decreto-lei nº 
1.002/69, dispõe sobre o Código de Processo Penal Militar.

Art. 123. A Justiça Militar é competente para processo e julgamen-
to dos integrantes das organizações militares estaduais - Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros - nos crimes militares definidos em lei, compondo-se:

•	 Vide art. 125, § 4º, da CF.

•	 Vide art. 187.

•	 Vide art. 93 do COJECE.

I - em primeiro grau, da Auditoria e Conselho de Justiça Militar;
II - em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça, ao qual cabe decidir 

sobre a privação do posto e patente dos oficiais, sobre a perda da graduação de 
praças de ambas as corporações militares.

SEÇÃO VIII
DOS JUÍZES ESPECIAIS

•	 Lei nº 12.553, de 27de dezembro de 1995 (D.O.E. 7/2/96), dispõe sobre os 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará.

Art. 124. Os Juizados Especiais serão providos por juízes togados, 
ou togados e leigos, para atividade de conciliação, julgamento e execução de 
causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de maior potencial 
ofensivo, mediante procedimento oral e sumaríssimo, admitida a transação.

Parágrafo único. A Lei da Organização e Divisão Judiciária disporá 
sobre as suas competências, prevendo os recursos de seus julgados. (Redação 
dada pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

SEÇÃO IX
DOS JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS

Art. 125. REVOGADO (Revogado pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
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SEÇÃO X
DOS JUIZADOS DE PAZ

•	 Vide art. 99 do COJECE.

Art. 126. A Justiça de Paz, remunerada, será composta de cidadãos 
eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e com-
petência para celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugna-
ção apresentada o processo de habilitação, exercer atribuições conciliatórias 
e outras, sem caráter jurisdicional, conforme dispuser a Lei da Organização e 
Divisão Judiciária.

SEÇÃO XI
DO CONTROLE DIRETO DE INCONSTITUCIONALIDADE

Art. 127. São partes legítimas para propor a ação direta de incons-
titucionalidade de lei ou de ato normativo estadual, contestado em face desta 
Constituição, ou por omissão de medida necessária para tornar efetiva norma ou 
princípio desta Constituição:

•	 Vide art. 103 da CF.

•	 Lei Federal nº 9.868, de 10 de novembro de 1999 (DOU 11.11.1999), dispõe 

sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

constitucionalidade.

I - o Governador do Estado;
II - a Mesa da Assembleia Legislativa;
III - o Procurador-Geral da Justiça;
IV - o Defensor Geral da Defensoria Pública;
V - o Prefeito, a Mesa da Câmara ou entidade de classe e organização 

sindical, se se tratar de lei ou de ato normativo do respectivo Município;
VI - os partidos políticos com representação na Assembléia Legislativa, 

ou, tratando-se de norma municipal, na respectiva Câmara;
VII - o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - organização sindical ou entidade de classe de âmbito estadual 

ou intermunicipal.
§ 1º. Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalida-

de, em tese, de lei ou ato normativo, citará previamente o Procurador-Geral do 
Estado, que se pronunciará sobre a lei ou ato impugnado.
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§ 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida ne-
cessária para tomar efetiva norma ou princípio constitucional, será dada ciência 
da decisão ao Poder competente para a adoção de providências necessárias e, em 
se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo no prazo de trinta dias.

§ 3º. Declarada em ação direta ou, incidentalmente, em última 
instância, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, a decisão será co-
municada pelo Tribunal à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal para a 
suspensão da execução, no todo ou em parte, da norma impugnada.

§ 4º Os legitimados referidos nos incisos I, II, III, IV, VI (parte inicial), 
VII e VIII poderão propor ação declaratória de constitucionalidade, de lei ou ato 
normativo estadual em face desta Constituição. (Parágrafo incluído pela EC 63, 
de 02 de julho de 2009)

Art. 128. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, 
os Tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
estadual ou municipal, incidentalmente ou em ação direta.

Parágrafo único. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo 
Tribunal de Justiça, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações de-
claratórias de constitucionalidade desta Constituição, produzirão eficácia contra 
todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário 
estadual e aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, nas 
esferas estadual e municipal.” (NR).(Parágrafo incluído pela EC 63, de 02 de julho 
de 2009)

Art. 128-A. Os órgãos do Poder Judiciário do Estado, em qualquer 
grau de jurisdição em suas respectivas esferas de competência, podem, nos 
termos da lei, ser provocados por quem tiver legítimo interesse a defender, parti-
cular ou público. (Artigo incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

§1º Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, far-se-á 
presente o juiz no local do litígio. (Parágrafo incluído pela EC 63, de 02 de julho 
de 2009)

§2º Aos necessitados será assegurada assistência integral e gratuita 
perante a jurisdição estadual. (Parágrafo incluído pela EC 63, de 02 de julho de 
2009)

§3º Serão gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da 
lei: (Parágrafo incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)

a) o registro civil de nascimento; 
b) a certidão de óbito. 
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§ 4º Nenhum serventuário da Justiça, sob pena de responsabilidade, 
poderá receber custas, emolumentos ou qualquer tipo de remuneração nos pro-
cedimentos intentados por pessoas beneficiadas com assistência gratuita.” (NR). 
(Parágrafo incluído pela EC 63, de 02 de julho de 2009)
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LEI Nº 12.483, 
DE 03 DE AGOSTO DE 1995

(Publicada no dia 11.08.1995)

Dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder 
Judiciário Estadual, define as Diretrizes Gerais para sua 
Reforma e Modernização Administrativa e dá outras 
providências. (Atualizada pela Lei 15.380/13 e demais 
modificações)

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a 

seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS E CONCEITUAIS

Art. 1º. Esta Lei estabelece as normas gerais para a organização dos 
serviços administrativos do Poder Judiciário do Estado do Ceará, abrangendo:

I - A composição dos órgãos e funções da Administração Superior do 
Poder Judiciário;

II - A composição dos órgãos e funções e atividades da Estrutura 
Organizadora Básica;

III - A composição dos órgãos e respectivos campos de atuação 
funcional da Estrutura Setorial;

IV - Normas Gerais relativas ao pessoal técnico-administrativo, 
incluindo Regime Jurídico, que será único, diretrizes para o Plano de Cargos e 
Carreiras e demais preceitos de Administração do Quadro III - Poder Judiciário;

V - Normas sobre o Planejamento, Programação, Execução Orçamen-
tária e Controle Interno.

Art. 2º. Esta Lei estabelece, também, as Diretrizes Gerais para a 
implantação de Programa de Reforma e Modernização Administrativa no Poder 
Judiciário, assim consubstanciadas:

I - O Poder Judiciário promoverá o constante aperfeiçoamento e atu-
alização dos instrumentos de Administração da Justiça, especialmente através 
das seguintes providências:
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a) conquista e manutenção da efetiva autonomia administrativa e 
financeira prevista nas Constituições Federal e Estadual;

b) Auto-Organização e reorganização de seus serviços, para o que 
implantará sistema de planejamento e de avaliação de resultados;

c) introdução gradativa e crescente aplicação da Informática na 
gestão judiciária e na operação dos sistemas administrativos.

II - O Poder Judiciário promoverá, com a participação de magis-
trados e servidores, amplo e plurianual Programa de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, com projetos e treinamento de formação e aperfeiçoamento 
de Magistratura e de treinamento de formação, capacitação e atualização de 
servidores judiciários, dinamizando, o mais que puder, a Escola Superior da 
Magistratura;

III - O Poder Judiciário elaborará e executará Planos e Programas 
Plurianuais de Aparelhamento de seus órgãos componentes, para compatibi-
lização de suas necessidades às disponibilidades do Erário, neles constando a 
indicação das obras e equipamentos necessários, proprietários e a previsão de 
custos e prazos;

IV - A função administrativa no Poder Judiciário observará os princí-
pios essenciais da Administração Pública previstos na Constituição (Legalidade, 
Moralidade e Publicidade) e, ainda, os preceitos de PRECEDÊNCIA e de 
PRIMAZIA assim conceituados:

a) Pelo preceito da PRECEDÊNCIA, as funções jurisdicionais, sendo 
o fim último do Poder, devem ser atendidas com prioridade sobre as demais 
funções; a precedência é a superioridade hierárquica da função jurisdicional 
sobre a administrativa;

b) Pelo preceito da PRIMAZIA, as funções administrativas buscarão 
atender as necessidades institucionais e institucionais do Poder, atuando, em face 
da escassez dos recursos, pela seletiva aplicação prioridade dos meios, atendida 
a urgência e a relevância das medidas a serem tomadas; a primazia eventual de 
uma função administrativa sobre outra de igual natureza e é ditada pela política 
administrativa.

V - A Organização Administrativa independe da Organização 
Judiciária, nos aspectos operacionais, tendo suas próprias normas devendo, en-
tretanto, pôr-se a serviço da Função Jurisdicional para que esta possa ser exercida 
com eficiência e eficácia.

VI - A Organização da função administrativa, diversamente da ju-
risdicional, baseia-se, entre outros, nos princípios da hierarquia, da unidade 
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de comando, observada a cadeia escalar, a divisão e racionalização do trabalho 
e demais critérios técnicos de planejamento, coordenação, direção e controle, 
não descurando as técnicas gerenciais e motivação do pessoal e observância do 
sistema do mérito.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO

CAPÍTULO I
DOS NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO

SEÇÃO ÚNICA
DOS ÓRGÃOS E FUNÇÕES SEGUNDO OS NÍVEIS DE DECISÃO

Art. 3º. A Administração do Poder Judiciário será exercida pelos 
órgãos e funções adiante enunciados, segundo os seus respectivos níveis de 
decisão e natureza de suas atribuições;

I - ÓRGÃOS E FUNÇÕES SUPERIORES DE DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS 
E ESTRATÉGIAS:

- Tribunal Pleno;
- Presidência do Tribunal de Justiça;
- Vice-Presidência.
II - ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E DISCIPLINADA DA 

FUNÇÃO JURISDICIONAL:
- Conselho da Magistratura;
- Corregedoria Geral da Justiça.
III - ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E DISCIPLINAS DA FUNÇÃO 

ADMINISTRATIVA:
- Auditoria Administrativa de Controle Interno.
IV - ÓRGÃOS SUPERIORES DE DIREÇÃO E GERENCIAMENTO:1 

(redação do inciso IV dada pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 
21.08.07).

1 Redação anterior: “IV - ÓRGÃOS SUPERIORES DE DIREÇÃO E GERENCIAMENTO:   
1- Secretaria Geral do Tribunal de Justiça, desdobrando-se em:  1.1. Secretaria da Administração 
e Finanças;  1.2. Secretaria Judiciária.  2 - Gabinete da Presidência, com unidades 
de assistência e assessoramento imediatos ao Chefe do Poder Judiciário e a seus 
membros.”   
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1 - Secretaria Geral do Tribunal de Justiça, subdividindo-se em:
1.1. Secretaria de Administração;
1.2. Secretaria de Finanças;
1.3. Secretaria de Tecnologia da Informação;
1.4. Secretaria Judiciária.
1.5. Secretaria de Gestão de Pessoas.2 (Dispositivo modificado pela Lei 

14.916, de 2011)
2. Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará, com unidades de assistência e assessoramento imediatos ao Chefe do 
Poder Judiciário e a seus Membros; ( Redação dada pela Lei 14.813/2010)

2.1. Consultoria Jurídica;3

•	 ver Lei 14.813/10, com redação dada pela Lei 15.380/13.

2.1.1. Departamento de Execução e Controle Processual;
2.1.1.1. Divisão de Distribuição e Controle de Feitos;
2.1.1.2. Divisão Central de Contratos e Convênios;
2.2. Assessoria Especial;
2.3. Assessoria de Precatórios;4

2.4. Comunicação do Poder Judiciário;
2.5. Chefe da Assessoria de Cerimonial;5

2.5.1 Assessoria de Cerimonial;6

2 Texto anterior: “ V - Secretaria de Recursos Humanos e de Gestão do FERMOJU; (Dispositivo 
incluído pela Lei 14.311/09, de 20.03.09)

3 As competências da Consultoria Jurídica e de seus órgãos estão disciplinados na Lei nº 
14.813/10, com redação dada pela Lei 15.380/13.

4 A Assessoria de Precatórios foi criada e tem suas atribuições e competências definidas no art. 
3º, inciso II,  da Lei 15.380/13.

 A Resolução nº. 10, de 2011, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, disciplina, no âmbito 
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o processamento do sprecatórios e Requisições de 
Pequeno Valor.

5 A Lei 14.813/10 transformou o cargo de Chefe da Assessoria de Cerimonial, in verbis: “Fica 
transformada a simbologia do Cargo de Assessor de Cerimonial de DJS-1 para DJS-3.” ( art. 
6º, § 3º, da Lei 14.813/10)

6 A competência do Chefe da Assessoria de Cerimonial, esta disciplinada no art. 6º, § 4º, da Lei 
14.813/10, in verbis:       

 “§ 4º Compete ao Chefe da Assessoria de Cerimonial, planejar, organizar, coordenar e executar 
atividades inerentes ao desenvolvimento e ampliação das relações internas e institucionais do 
Tribunal de Justiça, assistindo o Presidente, as demais autoridades do Tribunal e as unidades 
das Secretarias, quando solicitado, quanto ao protocolo a ser observado nas cerimônias e 
eventos oficiais e à organização e realização de eventos institucionais.”
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2.6. Assessoria Institucional;7

•	 ver Lei nº 14.813/10, com redação dada pela Lei 15.380/13.

2.6.1. Editor;
2.6.1.1. Departamento Editorial Gráfico;
2.6.1.2. Departamento de Gestão de Documentos;
2.6.1.2.1. Divisão de Biblioteca;
2.6.1.2.2. Divisão de Gerenciamento Eletrônico de Documentos;
2.6.1.2.3. Divisão de Arquivo;
2.6.2. Conselho Editorial;8

2.7. Secretaria Especial de Planejamento e Gestão;

•	 Vide Lei 14.816, de 2010.9

2.7.1. Departamento de Estratégia e Projetos:
2.7.1.1. Divisão de Projetos;
2.7.1.2. Divisão de Gerenciamento da Inovação;
2.7.2. Departamento de Otimização Organizacional;
2.7.2.1. Divisão de Sistemas de Gestão;
2.7.2.2. Divisão de Metodologia;
2.7.3. Departamento de Informações Gerenciais;
2.7.3.1. Divisão de Gestão de Conhecimento;
2.7.3.2. Divisão de Estatística.” (NR)
3. Gabinete da Vice-Presidência, com unidades de assistência e asses-

soramento imediatos ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça:10 (redação dada 

7 A competência da Assessoria Institucional e de seus órgãos está disciplinada na Lei nº 
14.813/10, com redação dada pela Lei nº 15.380/13.

8 Sobre a Formação Conselho Editorial diz a Lei  14.813/10, em seu § 2º, que: “A formação de 
Conselho Editorial será disciplinada mediante Resolução do Pleno do Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará.”

 A Resolução nº 03, de 17 de junho de 2011, do Pleno do Tribunal de Justiça, criou e definiu 
as funções do Conselho Editorial. 

9 A Lei 14.816/10 traz todas as competências da Secretaria de Planejamento e Gestão.

10 Redação anterior: 
 “2 - Gabinete da Presidência, com unidades de assistência e assessoramento imediatos ao 

Chefe do Poder Judiciário e a seus membros:  
 2.1. Consultoria Jurídica;  
 2.2. Assessoria Especial;  
 2.3. Assessoria de Planejamento;  
 2.4. Assessoria de Imprensa;  
 2.4. Assessoria de Comunicação do Poder Judiciário; (redação dada pela Lei 14.311/09)  

2.5. Assessoria de Cerimonial.” (NR).  
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pela Lei 14.302/09, de 09.01.09)
3.1 - Chefia de Gabinete da Vice-Presidência;
3.2 - Assessoria Jurídica da Vice-Presidência11.
4. Diretoria do Fórum da Comarca da Capital:
4.1 - Secretaria Administrativa;
4.2 - Chefia de Gabinete;
4.3 - Departamentos;
4.4 - Divisões;
4.5 - Serviços;
4.6 – Seções;
4.7 - Secretarias de Varas. (NR).

V - ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR:
- Diretorias de Departamentos e Unidades Equivalentes.
VI - ÓRGÃO DE EXECUÇÃO:
- Divisões, Serviços e Seções ou unidades a esses níveis equivalentes.
VII - ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO DESCONCENTRADA:
- Escola Superior da Magistratura.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL PLENO

Art. 4º. O Tribunal Pleno é o órgão máximo da Administração 
Superior do Poder Judiciário, incumbido-lhe exercer, de modo geral e normati-
vamente, as atividades de definição das estratégias, diretrizes Gerais e políticas 
administrativas e, especificamente:

I - apreciar e votar a proposta de orçamento anual para o Poder 

 3 - Diretoria Geral da Secretaria do Fórum  
 3.1. Subdiretoria da Secretaria do Fórum  
 3.2. Secretarias de Varas.

11 A Lei 14.974/11 criou o caro de provimento em comissão de assessor especial da Vice-
Presidência. Trouxe ainda a forma de seu provimento extinguindo o cargo de Assessor 
Jurídico da Vice-Presidência.
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Judiciário, que será encaminhada aos Poderes Executivo e Legislativo nos termos 
da Constituição e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - apreciar e votar propostas de resoluções dispondo sobre matéria 
de organização e funcionamento administrativo dos órgãos do Poder Judiciário, 
aprovando o Regulamento Administrativo e suas alterações;

III - apreciar e votar propostas e projetos de resoluções que impliquem 
em criação de cargos e funções técnico-administrativas e auxiliares da Justiça no 
Quadro de Pessoal do Poder Judiciário, para posterior apreciação pelo Poder 
Legislativo, na forma estabelecida na Constituição Estadual;

IV - apreciar e votar planos anuais plurianuais de atuação do Poder 
Judiciário;

V - autorizar o Presidente a:
a) abrir concursos públicos para provimento de cargos na magistra-

tura e vagas nos cargos técnico-administrativo e de auxiliares da Justiça;
b) afastar-se do cargo para viagens ao território nacional e/ou es-

trangeiro, em missão oficial.
VI - deliberar sobre outros assuntos encaminhados pelo Presidente, 

que lhe escapem à competência.

SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PRESIDENTE

Art. 5º. Compete administrativamente ao Presidente do Tribunal 
de Justiça:

I - exercer a chefia do Poder Judiciário, representando-o onde fizer 
necessário e conveniente;

II - expedir atos normativos singulares (Portarias, Instruções 
Normativas e Ordens de Serviço) dispondo sobre assuntos administrativos do 
Poder, bem como atos que visem melhorias na Organização e Modernização dos 
Serviços Judiciários, inclusive para fiel execução das normas legais e resoluções 
do Tribunal Pleno;

III - prover os cargos públicos do Quadro de Pessoal do Poder 
Judiciário, sendo de sua competência privativa os atos que impliquem nomeação, 
ascensão funcional, movimentação de uma para outra Secretaria ou localidade, 
afastamento, exoneração, demissão, aposentadoria, enquadramento no Plano de 
Cargos e Carreiras e no Regime Jurídico Único;

IV - autorizar a realização de despesas, observada a legislação 
específica;
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V - conceder, ouvidos os setores administrativos competentes , os 
direitos e vantagens os servidores do Quadro III - Poder Judiciário, observadas 
as normas do seu regime jurídico;

VI - assinar a correspondência do Poder Judiciário com os outros 
Poderes e autoridades do País e/ou Exterior;

VII - supervisionar diretamente a atuação da Secretaria Geral do 
Tribunal de Justiça e do Gabinete da Presidência e, com o auxílio do Vice-
Presidente, as atividades Judiciárias, conforme o disposto no Código de Divisão 
e Organização Judiciária;

VIII - delegar competência, inclusive a de Ordenador da Despesa, 
salvo as de natureza privativa;

IX - firmar acordos, ajustes, convênios e contratos para obras e 
serviços observada a legislação sobre licitação;

X - apreciar recursos de decisões sobre licitações de compras e 
serviços;

XI - exercer outras atribuições inerentes ao cargo, especialmente as 
previstas no Código de Divisão e Organização Judiciária.

SEÇÃO III
DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VICE-PRESIDENTE

Art. 6º. Compete ao Vice-Presidente auxiliar o Presidente, no 
exercício de suas atribuições, substituindo-o em suas faltas, ausências e impedi-
mentos, tendo a posição hierárquica, bem como suas competências jurisdicional 
e administrativa definidas pelo Código de Divisão e Organização Judiciária.

CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E 

DISCIPLINAR NA FUNÇÃO JURISDICIONAL
SEÇÃO I

DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Art. 7º. A Corregedoria Geral da Justiça é o órgão incumbido de 
exercer o controle interno sobre a regularidade da função jurisdicional em todo o 
Estado do Ceará, bem como a fiscalização, disciplina e orientação administrativa 
nos termos da Lei de Divisão e Organização Judiciária do Estado.
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§ 1º A Corregedoria Geral funciona apoiada nas seguintes unidades:
I – Conselho Consultivo;
II – Gabinete;
III – Diretoria Geral;
IV – Auditoria.12 ( Inciso incluído pelo art. 1o. da Lei 13.107/01).
§ 2º. O Conselho Consultivo terá sua composição, competência e 

funcionamento disciplinados em Regimento Interno, garantindo-se em sua com-
posição um ouvidor para receber denúncias provenientes da sociedade.

§ 3º. Compete ao Chefe de Gabinete da C.G.J:
I - superintender os serviços do Gabinete;
II - administrar e supervisionar os serviços de Secretaria;
III - redigir a correspondência oficial do gabinete
IV - coordenar a elaboração do relatório anual da Corregedoria;
V - opinar em consultas de matérias inerentes à Corregedoria, quando 

solicitado pelo Corregedor Geral;
VI - elaborar Plano de Férias dos servidores do Gabinete;
VII - exercer qualquer outro encargo que lhe for atribuído pelo 

Corregedor.
§ 4º. A Diretoria Geral é o órgão responsável pela coordenação e 

supervisão administrativa dos serviços da Corregedoria, competindo ao Diretor 
Geral:

I - coordenar e supervisionar os trabalhos de natureza administrativa 
da Corregedoria Geral;

II - coordenar, controlar e supervisionar, as atividades das unidades 
da Diretoria;

III - despachar o expediente da Diretoria com o Corregedor;
IV - elaborar o Plano de Férias dos servidores da Diretoria;
V - indicar ao Corregedor Geral nomes de servidores para preenchi-

mento das chefias das unidades subordinadas à Diretoria;
VI - apresentar anualmente, relatórios de atividades da Diretoria;
VII - executar outras tarefas correlatas, quando solicitados pelo 

Corregedor Geral.
§ 5º. Subordinadas à Diretoria Geral funcionam, para o exercício das 

atividades fins da Corregedoria:

12 A Lei 13.107, de 2001, Incluído a auditoria como Unidade Administrativa da Corregedoria. 
Texto anterior – “§ 1º. A Corregedoria Geral funciona apoiada nas seguintes unidades: I - 
Conselho Consultivo; II - Gabinete; III - Gabinete Geral.”
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a) a Divisão de Correições, que operacionalizará sua atuação através 
do Serviços da Correição do Interior;

b) a Divisão Disciplinar, que operacionalizará sua atuação através do 
Serviço de processos Administrativos Vinculados à Função Jurisdicional.

§ 6º A Auditoria é a unidade encarregada das atividades auxiliares 
da Corregedoria Geral da Justiça, cabendo-lhe executar todas as medidas deter-
minadas pelo Corregedor Geral da Justiça, visando possibilitar dar cumprimen-
to, dentre suas atribuições, especialmente ao disposto na Lei Estadual nº 13.080, 
de 29 de dezembro de 2000. (Parágrafo incluído pelo art. 2o. da Lei 13.107/01)

SEÇÃO II
DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

Art. 8º. Ao Conselho da Magistratura, órgão máximo de disciplina, 
fiscalização e orientação da Magistratura e dos servidores auxiliares e serventu-
ários da Justiça do Ceará, além da competência que lhe é atribuída pelo Código 
de Divisão e Organização Judiciária, incumbirá:

•	 Vide Resolução nº 30 do CNJ.

I - promover as medidas de ordem administrativa necessárias à ins-
talação condigna dos serviços judiciários e seu funcionamento;

II - determinar, mediante provimento geral ou especial, as medidas 
necessárias ao funcionamento da justiça, ao seu prestígio e à disciplina forense;

III - ordenar correição geral, permanente ou periódica, expedindo as 
instruções necessárias para a execução pela Corregedoria Geral da Justiça;

IV - apresentar ao Tribunal Pleno projetos de Lei de iniciativa do 
Poder Judiciário, salvo quando de competência privativa de outro órgão do 
mesmo Poder;

V - elaborar e emendar o seu Regimento Interno;
VI - organizar, anualmente, a lista de antigüidade dos magistrados, 

em conjunto com a Divisão de Pessoal, e decidir as reclamações que forem apre-
sentadas nos 30(trinta) dias subsequentes à sua publicação, com recurso para o 
Tribunal Pleno, em igual prazo;

VII - manifestar-se nas promoções, remoções e permutas de Juízes;
VIII - aplicar aos Juízes sanções disciplinares de advertência e 

censura, com recurso, no prazo de 10 (dez) dias para o Tribunal Pleno;
IX - propor ao Tribunal Pleno as alterações que atender necessárias à 

organização das Secretarias e órgãos do Poder Judiciário;
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X - apreciar e aprovar projetos de atos normativos para aplicação da 
legislação vigente a administração de pessoal e administração financeira que lhe 
forem encaminhados pelo Presidente; 

XI - aplicar medidas disciplinares aos juízes e auxiliares da Justiça 
decorrentes de infrigência jurisdicional, com recurso no prazo de dez (10) dias, 
para o Tribunal Pleno;

XII - organizar e manter o fichário com anotações sobre Magistrados 
servidores judiciários que tiverem processos disciplinares que tramitaram 
pelo Conselho, encaminhado os dossiês e/ou processos para arquivamento na 
Corregedoria Geral;

XIII - designar servidores para acompanhar processos em tramitação 
pelo Conselho;

XV - prestar as informações e desincumbir-se de outros encargos de-
terminados pela Presidência.

CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO 

E DISCIPLINARDA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA
SEÇÃO I

DA AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE CONTROLE INTERNO

Art.9º. A Auditoria Administrativa de Controle Interno tem por fi-
nalidade comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e efi-
ciência da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, 
no âmbito das unidades administrativas do Poder Judiciário, competindo-lhe:13 

13 Redação anterior: “Art. 9º. A Auditoria Administrativa de Controle Interno tem por 
finalidade exercer as funções de auditoria operacional, patrimonial, orçamentária e financeira, 
no âmbito das unidades administrativas do Poder Judiciário, competindo-lhe:

 I - garantir complementariedade à ação do Tribunal de Contas do Estado no exercícios de suas 
funções fiscalizadoras;

 II - verificar a regularidade da arrecadação e recolhimento de receitas, bem assim a exatidão 
da execução das despesas em quaisquer de suas fases (empenho, liquidação e pagamento);

 III - verificar a regularidade das prestações de contas dos agentes pagadores;
 IV - examinar os atos administrativos do Poder Judiciário que gerem direitos e obrigações 

para o Erário;
 V - fiscalizar a guarda e aplicação do dinheiro, bens e valores públicos consignados ao Poder 

Judiciário;
 VI - fazer exames preliminares da regularidade e ilegalidade das contas;
 VII - expedir certificados de auditoria nas contas e processos analisados;
 VIII - assessorar o Presidente do Tribunal de Justiça em matéria financeira, informando-o 
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(redação dada pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).
I - exercer a coordenação geral, a orientação normativa, a supervisão 

técnica e a realização de atividades inerentes ao controle interno;
II - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, 

a execução dos planos, programas e orçamento do Poder Judiciário do Estado 
do Ceará;

III - realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, orçamentá-
ria, financeira, patrimonial e operacional nas unidades administrativas;

IV - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo 
Tribunal de Justiça, mediante convênios, ajustes, acordos ou outro instrumento 
congênere;

V - emitir certificado de auditoria atestando a regularidade ou a ir-
regularidade das prestações e tomadas de contas dos responsáveis pela guarda 
e aplicação de valores e bens públicos administrados pelo Poder Judiciário do 
Estado do Ceará;

VI - submeter à aprovação do Presidente do Tribunal de Justiça o 
plano anual de auditoria;

VII - submeter à ciência do Presidente do Tribunal de Justiça os re-
sultados de auditorias e inspeções realizadas no âmbito das unidades adminis-
trativas judiciárias, inclusive para o fim disposto no inciso XIII deste artigo;

VIII - avaliar normas e procedimentos administrativos, recomendan-
do os pontos de controle necessários à segurança dos sistemas estabelecidos;

IX - avaliar o nível de execução de metas, o alcance de objetivos e a 
adequação das ações dos gestores diretamente responsáveis;

X - auxiliar os gestores na gerência e nos resultados de suas ações, 
por meio de recomendações que visem a aprimorar procedimentos e controles; 
(Incluído pela Lei 13.956, de 13.08.07)

XI - orientar as demais unidades na prática de atos administrativos, 
garantindo a conformidade com a legislação específica e normas correlatas; 
(Incluído pela Lei 13.956, de 13.08.07)

XII - apoiar o controle externo do Estado e da União, zelando pelo sa-
neamento dos processos que devam ser submetidos ao seu exame, acompanhando 

sobre irregularidades para a adoção de medidas cabíveis, dentre as quais de comunicá-las ao 
Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado;

 IX - realizar sindicâncias sobre irregularidades que venha a detectar, quando solicitado pela 
Presidência do Tribunal de Justiça.
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o cumprimento de suas determinações e recomendações; (Incluído pela Lei 
13.956, de 13.08.07)

XIII - dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará dos casos 
que configurem improbidade administrativa, praticados por responsáveis pela 
guarda e aplicação de recursos públicos administrados pelo Poder Judiciário 
Estadual, sob pena de responsabilidade solidária; (Incluído pela Lei 13.956, de 
13.08.07)

XIV - verificar a conformidade da execução orçamentária com as 
regras estabelecidas na Lei Complementar nº. 101/2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal; (Incluído pela Lei 13.956, de 13.08.07)

XV - prestar assessoramento direto e imediato ao Presidente do 
Tribunal de Justiça, nos assuntos relativos ao controle interno, especialmente no 
que diz respeito aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal; (Incluído pela 
Lei 13.956, de 13.08.07)

XVI - propor normas e procedimentos de auditoria e fiscalização de 
gestão da administração judiciária; (Incluído pela Lei 13.956, de 13.08.07)

XVII - executar outras atividades que lhe forem correlatas, ou con-
feridas legalmente, no âmbito de sua competência. (Incluído pela Lei 13.956, de 
13.08.07)

Parágrafo único. Nenhum processo, documento, livro, registro ou in-
formação, inclusive acesso à base de dados de informática, poderá ser sonegado 
no exercício inerente às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação da gestão 
do Poder Judiciário.” (NR). (Parágrafo incluído pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub 
no diário oficial de 21.08.07).

 
SEÇÃO II

DA UNIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Art. 10 – REVOGADO14 (artigo revogado pela Lei 13.956, de 13.08.07, 
pub no diário oficial de 21.08.07).

14 Redação anterior do art. 10 e seu parágrafo único: “Art. 10 - Compete à Unidade de 
Processo Administrativo Disciplinar - UPAD, realizar sindicâncias e inquéritos administrativos 
para apurar e julgar os ilícitos administrativos porventura praticados pelos servidores 
administrativos, nos termos e prazos previstos na legislação específica. Parágrafo Único - A UPAD 
integrará a estrutura da Auditoria de Controle Interno.”
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CAPÍTULO V
DOS ÓRGÃOS SUPERIORES DE DIREÇÃO E GERENCIAMENTO

SEÇÃO ÚNICA
DA SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SUBSEÇÃO I
DA ESTRUTURA E ÁREA DE ATUAÇÃO

Art. 11. A Secretaria Geral do Tribunal de Justiça é órgão ao qual 
incumbe exercer, além das funções de secretariado do Tribunal Pleno e do 
Conselho da Magistratura, as atribuições de gerenciamento superior das demais 
unidades administrativas do Poder Judiciário que não sejam diretamente su-
pervisionadas pelo Presidente, pelo Vice-Presidente, pelo Corregedor Geral da 
Justiça, Desembargadores e Juízes.

§1º A Secretaria Geral do Tribunal de Justiça, com suas atribuições e 
estrutura adiante definidas, subdivide-se em: (redação dada pela Lei 13.956, de 
13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).15

I - Secretaria de Administração;
II - Secretaria de Finanças;
III - Secretaria de Tecnologia da Informação;
IV - Secretaria Judiciária.
1.5. Secretaria de Gestão de Pessoas.16 (Dispositivo modificado pela 

Lei 14.916, de 2011)
§2º Subordina-se também à Secretaria Geral do Tribunal de Justiça 

15 Redação anterior dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º: “§ 1º. A Secretaria Geral do Tribunal 
de Justiça será subdividida em Secretaria de Administração e Finanças e Secretaria Judiciária, 
com suas atribuições e estrutura adiante definidas. § 2º. Além da coordenação geral das 
atividades a cargo das Secretarias referidas no parágrafo anterior, subordinam-se diretamente ao 
Secretário Geral as seguintes unidades de nível departamental: I - Departamento de Planejamento 
e Coordenação; II - Departamento de Informática;   § 3º. O cargo de Secretário Geral do Tribunal 
de Justiça, de recrutamento amplo e Livre nomeação e exoneração pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça, será privativo de bacharel em Direito, de reconhecida competência técnica e ilibada 
reputação, conforme o disposto no Código de Divisão e Organização Judiciária.  § 4º O cargo de 
Secretário Geral do Tribunal de Justiça, de recrutamento amplo e livre nomeação e exoneração 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, é privativo de bacharel em Direito, de reconhecida 
competência técnica e ilibada reputação, conforme o disposto no Código de Divisão e Organização 
Judiciária do Estado do Ceará.” (NR). (Parágrafo incluído pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no 
diário oficial de 21.08.07).”

16 Texto anterior: “ V – Secretaria de Recursos Humanos e de Gestão do FERMOJU. (NR). 
(Dispositivo incluído pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O. E. de 25.03.09)”
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o Departamento de Serviços Integrados de Saúde, com as seguintes atribuições: 
(redação dada pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).

I - realizar consultas médicas, em nível ambulatorial, com emissão 
de receitas e de atestados, requisição de exames médicos e encaminhamentos 
para instituições de saúde;

II - realizar outros serviços integrados à área da saúde, odontológi-
cos, psicológicos e fonoaudiológicos, inclusive. 

§3º O Diretor do Departamento de Serviços Integrados de Saúde 
será nomeado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, em comissão, dentre pro-
fissionais detentores de curso superior em medicina, com reconhecida aptidão 
técnica e gerencial. (redação dada pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário 
oficial de 21.08.07).

§ 4º O cargo de Secretário Geral do Tribunal de Justiça, de recru-
tamento amplo e livre nomeação e exoneração pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça, será de profissional com formação superior, preferencialmente de 
bacharel em Direito, de reconhecida competência técnica e ilibada reputação, 
conforme o disposto no Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado 
do Ceará.” (NR).(redação dada pela Lei 14.309/09, de 02.03.09 e pub. no D.O. E. 
de 05.03.09)

§ 5º O cargo de Secretário de Gestão de Pessoas, de recrutamento 
amplo e de livre nomeação e exoneração pelo Presidente do Tribunal de Justiça a 
ser provido, preferencialmente, por bacharel nas áreas de Direito, Administração 
ou Economia e Ciências Contábeis, de reconhecida competência técnica e ilibada 
reputação.” ( Redação dada pela Lei 14.916, de 2011)17

SUBSEÇÃO II
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS18

17 Redação anterior: “§ 5º O cargo de Secretário de Recursos Humanos e de Gestão do 
FERMOJU, de recrutamento amplo e de livre nomeação e exoneração pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça a ser provido, preferencialmente, por bacharel nas áreas de Direito, 
Administração ou Economia, de reconhecida competência técnica e ilibada reputação.” (NR). 
(Parágrafo incluído pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O. E. de 25.03.09)

18 O art. 4º. da Lei 13.956, de 13 de agosto de 07, dividiu a Secretaria de Administração e 
finanças em duas, ou seja, foram criadas a Secretaria de Administração e Secretaria de 
Finanças, ambas subordinadas à Secretaria Geral do Tribunal de Justiça, conforme dispõe 
o art. 4º. da referida Lei, in verbis: “ Art.4º A atual Secretaria de Administração e Finanças, 
integrante da estrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, criada pela Lei nº12.483, 
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•	 Vide Lei Estadual 13.956/07.

Art. 12. A Secretaria de Administração é o órgão central ao qual 
incumbe desenvolver as atividades de planejamento, organização, direção e controle 
das funções administrativas do Poder Judiciário, competindo-lhe especificamente:19 

de 3 de agosto de 1995, fica subdividida em duas, Secretaria de Administração e Secretaria de 
Finanças, ambas subordinadas à Secretaria Geral do Tribunal de Justiça, em cuja estrutura 
organizacional se integram.” (art. 4º. Da Lei 13.956/07). 

 Importante destacar que a citada Lei, quando fez a divisão das secretaria, não criou 
expressamente o segundo cargo de Secretario, tendo constado somente no anexo que faz 
parte integrante da Lei, senão vejamos no parágrafo único do art. 4º, que segue: 

 “Parágrafo único. O cargo de Secretário de Administração e Finanças, símbolo DGS-2, criado 
pela Lei nº12.483, de 3 de agosto de 1995, passa a denominar-se Secretário de Administração do 
Tribunal de Justiça, símbolo DGS-2.” ( parágrafo único do art. 4º. da Lei 13.956/07)

19 Segue redação do texto original da lei 12.483/94 e em seguida texto dado pela Lei 13.956, 
ambos do art. 12: “Art. 12. A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão central ao 
qual incumbe desenvolver as atividades de planejamento, organização, direção e controle as 
funções administrativas e financeiras do Poder Judiciário, competindo-lhe especificamente: ( 
texto original)

 I - Administração de Recursos Humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento 
e desenvolvimento do pessoal, planejamento, organização, administração e controle do 
Quadro de Carreiras, pagamento de vencimentos, vantagens e benefícios; registro funcional 
do pessoal técnico-administrativo auxiliar; aplicação do regime disciplinar;

 II - Administração de Material e Patrimônio;
 III - Administração de Serviços Gerais, abrangendo os serviços Portaria, Reprografia e 

Mecanografia; Transportes; Manutenção e Reparos; Zeladoria; Vigilância e Segurança;
 IV - Administração Financeira, abrangendo os sistemas de gestão orçamentária, financeira, 

patrimonial e de contabilidade no âmbito do Poder Judiciário.
 § 1º. São as seguintes as unidades departamentais subordinadas diretamente ao Secretário de 

Administração e Finanças:
 I - Departamento Central de Recursos Humanos;
 II - Departamento Central de Orçamento e Finanças;
 III - Departamento Central de Material, Patrimônio e Serviços Gerais;
 IV - Departamento de Comunicação Administrativa.
 § 2º. O Secretário de Administração e Finanças, titular da Secretaria, de recrutamento amplo, 

será nomeado, em comissão, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, dentre profissionais 
portadores de curso superior nas áreas de Direito, Administração, Contabilidade ou Economia, 
de reconhecida competência e gerencial.

 Art.12. A Secretaria de Administração é o órgão central ao qual incumbe desenvolver as 
atividades de planejamento, organização, direção e controle das funções administrativas do 
Poder Judiciário, competindo-lhe especificamente: (redação dada pela Lei 13.956, de 13.08.07, 
pub no diário oficial de 21.08.07).

 I - a administração de recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento e 
desenvolvimento do pessoal; planejamento, organização, administração e controle do Quadro de 
Carreiras, vencimentos, vantagens e benefícios; registro funcional do pessoal

 técnico-administrativo auxiliar e aplicação de regime disciplinar, bem como o gerenciamento do 
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(Redação dada pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O. E. de 25.03.09)
I - a administração de material e patrimônio;
II - a administração de serviços gerais, abrangendo transportes, 

zeladoria e a Creche Infantil Felisbela Benvinda Guimarães;20 (redação dada pela 
Lei 14.813/10).

III - os serviços de engenharia, abrangendo projeto, cálculo e acom-
panhamento da execução.

§ 1º À Secretaria de Administração subordinam-se:21 
( redação dada pela Lei 15.144/12)
I - Departamento de Material e Patrimônio;
II - Departamento de Manutenção e Serviços Gerais;
III - Departamento de Engenharia. (NR)
IV - Diretoria Geral da Creche Escola do Poder Judiciário. ( inciso 

incluído pela Lei 15.144/12)
§ 2º O ocupante do cargo de Secretário de Administração, de recru-

tamento amplo, será nomeado, em comissão, pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, dentre profissionais portadores de curso superior, de reputação ilibada 
e reconhecida competência técnica e gerencial na área de administração. (NR)22

pessoal terceirizado;
 II - a administração de material e patrimônio;
 III - a administração de serviços gerais, abrangendo os serviços de protocolo, transportes e 

zeladoria;
 IV - os serviços de engenharia, abrangendo projeto, cálculo, execução e acompanhamento de 

serviços de engenharia e manutenção predial e de instalações.
 §1º Subordinam-se à Secretaria de Administração os seguintes Departamentos:
 I - Departamento de Recursos Humanos;
 II - Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais;
 III - Departamento de Engenharia.

20 Redação anterior: “II - a administração de serviços gerais, abrangendo transporte e 
zeladoria;”

21 A Lei 14.813/10 ao renumerar o “§ 1º. ” para “parágrafo único” não citou a revogação do seu 
parágrafo § 2º, e não havendo incompatibilidade estando em plena vigência o dispositivo.

 Redação anterior:“§ 1º Subordinam-se à Secretaria de Administração os seguintes 
Departamentos: (Redação dada pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O. E. De 
25.03.09)  

 I - Departamento de Material e Patrimônio;  
 II - Departamento de Manutenção e Serviços Gerais;  
 III - Departamento de Engenharia. (NR)

22 A Lei 15.144/12, corrigiu o erro grafando o dispositivo por § 1º, e dando nova redação a este 
parágrafo.

 Redação anterior: Parágrafo único. Subordinam-se à Secretaria de Administração os 
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Art.12-A. A Secretaria de Finanças é o órgão central ao qual incumbe 
desenvolver as atividades de planejamento, organização, direção e controle das 
funções financeiras do Poder Judiciário, competindo-lhe especificamente a ad-
ministração financeira, abrangendo os sistemas de gestão orçamentária, finan-
ceira e de contabilidade no âmbito do Poder Judiciário. (artigo e seus parágrafos 
incluídos pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).

§ 1º Subordinam-se à Secretaria de Finanças:23 ( Redação dada 
pela Lei 14.916, de 2011)

I - o Departamento Financeiro; 
II - o Departamento de Gerência Executiva do Fundo de Reaparelhamento 

e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará – FERMOJU.
§2º O ocupante do cargo de Secretário de Finanças, símbolo DGS-2, 

de recrutamento amplo, será nomeado, em comissão, pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça, dentre profissionais portadores de curso superior, de reputação ilibada 
e reconhecida competência técnica e gerencial na área financeira.

§ 3º Subordinam-se ao Departamento Financeiro as divisões 
previstas nos inciso I a IV e ao Departamento de Gerência Executiva do 
FERMOJU, as constantes dos incisos V e VI:24

I - Divisão de Contabilidade;
II - Divisão de Orçamento;
III - Divisão de Programação e Fluxo de Caixa;
IV - Divisão de Tesouraria;
V - Divisão de Arrecadação; 
VI - Divisão de Execução Orçamentária e Financeira.” (NR). (Redação 

dada pela Lei 14.916, de 2011)
Art.12-B. Fica criada a Secretaria de Tecnologia da Informação, su-

bordinada à Secretaria Geral do Tribunal de Justiça, cujo titular ocupará o cargo 
de provimento em comissão de Secretário de Tecnologia da Informação, símbolo 

seguintes Departamentos: ( parágrafo renumerado pela Lei 14.813/10).

23 Importante destacar que § 1º, foi modificado duas vezes, seguem os textos anteriores: § 1º 
Subordina-se à Secretaria de Finanças o Departamento Financeiro.(NR). (Redação dada pela 
Lei 14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O. E. de 25.03.09)

 Redação anterior do parágrafo 1º. “§1º São as seguintes as unidades subordinadas 
diretamente ao Secretário de Finanças: I - Departamento Financeiro; II - Secretaria Executiva 
do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará – 
FERMOJU.”

24 Redação anterior: “§3º Subordinam-se, também, diretamente ao Secretário de Finanças, 
as seguintes Divisões: I - Divisão de Contabilidade; II - Divisão de Orçamento.”
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DGS 2. (artigo incluído pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 
21.08.07).

Art.12-C. A Secretaria de Tecnologia da Informação é o órgão 
central ao qual incumbe desenvolver as atividades de planejamento, organiza-
ção, direção e controle das funções ligadas à tecnologia da informação e comu-
nicação do Poder Judiciário, competindo-lhe especificamente: (artigo e seus pa-
rágrafos incluídos pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).

I - a administração dos serviços de informática;
II - a administração dos serviços de comunicação de voz e dados;
III -a gestão da segurança da informação.25 (redação dada pela Lei 

14.913/11).
IV – Revogado (pela Lei 14.913/11).
§1º A Secretaria de Tecnologia da Informação será dirigida por um 

Secretário, de recrutamento amplo, nomeado em comissão, pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça, dentre profissionais de nível superior, de reputação ilibada e 
reconhecida competência na área da Tecnologia da Informação.

§2º Integram a Secretaria de Tecnologia da Informação:26

I - o Departamento de Informática;
II – Revogado (revogado pela Lei 14.813/10).
Art.12-D. O Departamento de Informática é a unidade administra-

tiva integrante da estrutura da Secretaria de Tecnologia da Informação, incum-
bindo-lhe a execução da política de tecnologia da informação e comunicação no 
âmbito do Poder Judiciário, competindo-lhe especificamente: (artigo e seus pa-
rágrafos incluídos pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).

I - colaborar na estruturação do Plano Diretor de Informática, com 
horizonte temporal de, no mínimo, 3 (três) anos;

25 Destaque que parte da competência desse inciso foi para o Art. 12 – F.
 Redação anterior: “III - a administração dos serviços de arquivo, classificação, catalogação, 

formulação e expedição de normas gerais sobre arquivamentos eletrônicos, reprodução e 
guarda de documentos de interesse administrativo do Poder Judiciário. (redação dada pela 
Lei 14.813/10).

 Redação anterior: “III - a administração dos serviços de documentação, arquivo e 
biblioteca;”

26 O Departamento de Gestão de Documentos passou a integrar a Assessoria Institucional com 
a Lei 14.813/10, estando assim revogado o inciso II deste artigo. O legislador não poderia 
ter utilizado incisos nesse parágrafo, deveria ter incluído o Departamento de Informática 
no texto do parágrafo anterior. Segue texto revogado: “II - o Departamento de Gestão de 
Documentos.”
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II - relacionar-se com os órgãos superiores e demais departamentos 
do Poder Judiciário, a fim de levantar as necessidades da área de informática e 
desenvolver os sistemas correspondentes;

III - estudar e definir os programas a serem elaborados a partir de 
instruções de análise;

IV - definir necessidades de otimização ou substituição dos sistemas;
V - analisar os problemas de ordem operacional dos sistemas;
VI - encarregar-se da montagem, documentação e teste dos 

programas;
VII - manter contatos com usuários para definir entradas compa-

tíveis com o processamento e as saídas de informações, segundo suas reais 
necessidades;

VIII - acompanhar cronogramas de execução;
IX - verificar, com a frequência exigida, o estado dos equipamentos 

de computação utilizados e cuidar da manutenção destes;
X - adotar as medidas necessárias e coordenar a implantação e o fun-

cionamento do sistema de segurança e o credenciamento de pessoas e empresas, 
no trato de assuntos, documentos e tecnologia sigilosos;

XI - planejar e coordenar a execução das atividades de segurança da 
informação e comunicações na administração do Poder Judiciário Estadual;

XII - definir requisitos metodológicos para implementação da 
segurança da informação e comunicações pelos órgãos da administração do 
Poder Judiciário Estadual;

XIII - operacionalizar e manter unidade de tratamento e resposta a 
incidentes ocorridos nas redes de computadores da administração do

Poder Judiciário Estadual;
XIV - estudar legislações correlatas e implementar as propostas sobre 

matérias relacionadas à segurança da informação e comunicações;
XV - avaliar convênios, acordos ou atos entre entidades públicas re-

lacionados à segurança da informação e comunicações.
§1º O Departamento de Informática será dirigido por um Diretor, 

nomeado em comissão pelo Presidente do Tribunal de Justiça, dentre profissio-
nais de nível superior, de reconhecida competência na área de Tecnologia da 
Informação.

§2º A estrutura básica e setorial do Departamento de Informática é 
a seguinte:

I - Divisão de Sistemas e Métodos:
a) Serviço de Desenvolvimento de Sistemas;
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b) Serviço de Organização e Métodos;
II - Divisão de Tecnologia;
III - Divisão de Produção:
a) Serviço de Operação;
b) Serviço de Suporte Técnico;
c) Serviço de Atendimento ao Usuário.
IV - Divisão de Segurança da Informação.
Art.12-E. A Divisão de Segurança da Informação é a unidade ad-

ministrativa integrante do Departamento de Informática que tem por finalidade 
desenvolver atividades ligadas à segurança da informação no âmbito do Poder 
Judiciário, cabendo-lhe: (artigo e seus parágrafos incluídos pela Lei 13.956, de 
13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).

I - adotar as medidas necessárias e coordenar a implantação e o fun-
cionamento do sistema de segurança e credenciamento de pessoas e empresas, 
no trato de assuntos, documentos e tecnologia sigilosos;

II - planejar e coordenar a execução das atividades de segurança da 
informação e comunicações na administração do Poder Judiciário Estadual;

III - definir requisitos metodológicos para implementação da 
segurança da informação e comunicações pelos órgãos da administração do 
Poder Judiciário Estadual;

IV - operacionalizar e manter unidade de tratamento e resposta a 
incidentes ocorridos nas redes de computadores da administração do Poder 
Judiciário Estadual;

V - estudar legislações correlatas e implementar as propostas sobre 
matérias relacionadas à segurança da informação e comunicações; VI - avaliar 
convênios, acordos ou atos entre entidades públicas relacionados à segurança da 
informação e comunicações.

Art. 12-F. O Departamento de Gestão de Documentos é unidade 
administrativa da Assessoria Institucional que tem por finalidade desenvolver as 
atividades de impressão, documentação, biblioteca e administração dos serviços 
de arquivo, classificação, catalogação, formulação e expedição de normas gerais 
sobre arquivamentos eletrônicos e guarda de documentos de interesse do Poder 
Judiciário.27 (redação dada pela Lei 14.913/11).28 

27 Redação anterior: “Art.12-F. O Departamento de Gestão de Documentos é unidade 
administrativa da Assessoria Institucional que tem por finalidade desenvolver as atividades 
de impressão, documentação e de biblioteca, no âmbito do Poder Judiciário”.(redação dada 
pela Lei 14.813/10)

28 Com a redação dada pela Lei 14.813/10, o  Departamento de Gestão de Documentos passou 



LU
C

IA
N

O
 B

E
Z
E

R
R

A
 F

U
R

TA
D

O

318  

§1º A chefia do Departamento de Gestão de Documentos será 
exercida, em comissão, por um Diretor nomeado pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, dentre profissionais de nível universitário de reconhecida competência 
na área de documentação e arquivo.

§2º As atribuições do Departamento de Gestão de Documentos serão 
exercidas por suas unidades administrativas:

I - Divisão de Biblioteca:29 (renumerado e nova redação dada pela 
Lei 14.813/10)

a) classificar, catalogar, reproduzir e guardar documentos de interesse 
histórico e administrativo do Poder Judiciário;

b) formular e expedir normas gerais sobre arquivamento, descarte e 
destinação final de papéis.

II - Divisão de Gerenciamento Eletrônico de Documentos: (renume-
rado e nova redação dada pela Lei 14.813/10)

a) executar tarefas de classificação, catalogação, reprodução, 
impressão, gravação eletrônica e guarda, em meio digital, dos documentos de 
interesse jurídico e histórico do Poder Judiciário”.30 (NR).(nova redação dada 
pela Lei 14.813/10)

b) formular e expedir normas gerais sobre arquivamentos eletrôni-
cos.” (NR).

III – Divisão de Arquivo. (inciso incluído pela Lei 14.913. de 2011)
a) classificar, catalogar, reproduzir e guardar documentos de 

interesse jurídico e administrativo do Poder Judiciário;
b) formular e expedir normas gerais sobre arquivamento, descarte e 

destinação final de papéis.”(NR).
Art. 12-G. A Secretaria de Gestão de Pessoas é o órgão central 

incumbido de desenvolver a administração de recursos humanos, incluindo 

a integrar a Assessoria Institucional e não mais a Secretaria de Tecnologia da Informação. 
Texto revogado: “Art. 12 – F. O Departamento de Gestão de Documentos é a unidade 
administrativa da Secretaria de Tecnologia da Informação que tem por finalidade desenvolver 
as atividades de impressão, arquivo e documentação, e de biblioteca no âmbito do Poder 
Judiciário. (artigo e seus parágrafos incluídos pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub. no diário 
oficial de 21.08.07).

29 Redação anterior: “I - Divisão de Arquivo:”

30 Redação anterior: “a) executar tarefas de classificação, catalogação, reprodução, 
impressão, gravação eletrônica e guarda, em meio digital, dos documentos de interesse 
jurídico, histórico e administrativo do Poder Judiciário;”
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recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento do pessoal; planejamen-
to, organização, administração e controle do Quadro de Carreiras, vencimen-
tos, vantagens e benefícios; registro funcional do pessoal técnico-administrativo 
auxiliar e aplicação de regime disciplinar, bem como o gerenciamento do pessoal 
terceirizado.31 (Redação dada pela Lei 14.916, de 2011)

§ 1º Subordina-se à Secretaria de Gestão de Pessoas o 
Departamento de Gestão de Pessoas.

§ 2º Fica mantida a estrutura e as atribuições do Departamento 
de Gestão de Pessoas previstas no art. 25 da Lei nº 12.483, de 3 de agosto de 
1995, alterado pelo art. 16 da Lei nº 13.956, de 13 de agosto de 2007.” (NR)

§ 3º Fica mantida a estrutura e as atribuições do Departamento 
de Recursos Humanos previstas no art. 25 da Lei nº 12.483, de 3 de agosto de 
1995, alterado pelo art. 16 da Lei nº 13.956, de 13 de agosto de 2007.

§ 4º Incumbe ao Departamento de Gerência Executiva do 
FERMOJU, por meio de suas unidades administrativas:

I - Divisão de Arrecadação:
a) sugerir à Comissão de Administração do FERMOJU as diretrizes 

operacionais do Fundo;
b) elaborar normas e instruções complementares dispondo sobre a 

arrecadação e a aplicação dos recursos financeiros disponíveis;
c) controlar o recolhimento e aplicação das receitas;
d) executar outras atividades correlatas;

31 Redação anterior: “Art. 12-G. A Secretaria de Recursos Humanos e de Gestão do FERMOJU 
é o órgão central incumbido de desenvolver: (Artigo incluído pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 
e pub. no D.O. E. de 25.03.09)

 I - a administração de recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento e 
desenvolvimento do pessoal; planejamento, organização, administração e controle do 
Quadro de Carreiras, vencimentos, vantagens e benefícios; registro funcional do pessoal 
técnico-administrativo auxiliar e aplicação de regime disciplinar, bem como o gerenciamento 
do pessoal terceirizado;

 II - as atividades de arrecadação, acompanhamento e controle dos recursos do FERMOJU.
 § 1º Subordinam-se à Secretaria de Recursos Humanos e de Gestão do FERMOJU:
 I - Departamento de Recursos Humanos;
 II - Departamento de Gerência Executiva do FERMOJU.
 § 2º Subordinam-se ao Departamento de Gerência Executiva do FERMOJU as seguintes 

Divisões:
 I - Divisão de Arrecadação;
 II - Divisão de Acompanhamento e Controle.
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II - Divisão de Acompanhamento e Controle:
a) propor plano de aplicação dos recursos do FERMOJU;
b) preparar relatórios de acompanhamento da arrecadação do 

FERMOJU, para apreciação da Auditoria Administrativa de Controle Interno, 
Comissão de Administração do FERMOJU, Tribunal de Contas do Estado e 
Assembléia Legislativa;

c) fiscalizar, em articulação com a Corregedoria Geral da Justiça, 
o recolhimento das taxas, emolumentos, fianças, cauções, multas e demais 
receitas do Fundo;

d) executar outras atribuições correlatas.(NR).
Art. 12-H. O Departamento de Gerência Executiva do FERMOJU 

é a unidade administrativa da Secretaria de Finanças responsável pelo planeja-
mento, direção, coordenação e controle das atividades próprias do sistema de 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial e de contabilidade no âmbito do 
FERMOJU, inclusive de executar todas as atividades de arrecadação, acompa-
nhamento e controle dos recursos deste Fundo. (dispositivo Incluído pela Lei 
14.916, de 2011) 

§ 1º O Departamento de Gerência Executiva do FERMOJU, por meio 
de suas unidades administrativas, terá as seguintes incumbências:(dispositivo 
Incluído pela Lei 14.916, de 2011) 

I - Divisão de Arrecadação:
a) sugerir à Comissão de Administração do FERMOJU as diretrizes 

operacionais do Fundo;
b) elaborar normas e instruções complementares, dispondo sobre a 

arrecadação e a aplicação dos recursos financeiros disponíveis;
c) controlar o recolhimento e aplicação das receitas, supervisionan-

do as tarefas pertinentes à conciliação dos saldos das contas bancárias do Poder 
Judiciário, bem como relativamente ao sistema informatizado e centralizado de 
administração financeira do Estado;

d) preparar relatórios de acompanhamento da arrecadação do 
FERMOJU, para apreciação da Auditoria Administrativa de Controle Interno, 
Comissão de Administração do FERMOJU, Tribunal de Contas do Estado e 
Assembleia Legislativa;

e) fiscalizar, em articulação com a Corregedoria Geral da Justiça, o 
recolhimento das taxas, emolumentos, fianças, cauções, multas e demais receitas 
do Fundo;
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f) proceder à distribuição e controle dos selos judiciais e extra-judi-
ciais, administrando as receitas sobre venda de selos e ressarcimento aos carto-
rários de registro civil;

g) controlar os depósitos judiciais nos termos da Lei nº 14.415, de 
23 de julho de 2009, supervisionando o cumprimento de determinações judiciais 
para liberação de valores;

h) efetuar a restituição de custas judiciais e fianças criminais;
I) executar outras atividades correlatas;
II - Divisão de Execução Orçamentária e Financeira: 
a) registrar e controlar os créditos orçamentários e adicionais consig-

nados ao Poder Judiciário;
b) elaborar proposta orçamentária do FERMOJU;
c) elaborar Plano Plurianual;
d) proceder ao levantamento das dotações orçamentárias para 

suplementações;
e) elaborar balanço orçamentário e financeiro que instruem as pres-

tações de contas dos ordenadores de despesa;
f) elaborar prestação de contas para o Tribunal de Contas;
g) elaborar e gerir o fluxo de caixa do Poder Judiciário, para cobertura 

das despesas;
h) administrar sistemas de pagamentos, preferencialmente 

automáticos;
i) emitir Notas Orçamentárias autorizadas pelo ordenador de 

despesas bem como respectivas anulações de empenho;
j) efetuar registros de despesas realizadas por meio de empenho 

global, estimativo e ordinário;
k) efetuar pagamentos de despesas liquidadas e devidamente autori-

zadas, por intermédio do sistema informatizado e centralizado da administração 
financeira do Estado;

l) emitir relatórios gerenciais sobre os pagamentos efetuados;
m) remeter ordens bancárias às instituições financeiras correspon-

dentes aos pagamentos programados;
n) efetuar registros das despesas de exercícios anteriores;
o) enviar declaração de débitos e créditos de tributos federais, 

estaduais e municipais;
p) registrar processos inscritos em restos a pagar;
q) executar as despesas com recursos do Fundo Especial de 

Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário – FERMOJU, instituído 
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pela Lei nº 11.891, de 20 de dezembro de 1991, e com recursos do Programa 
de Inovação, Desburocratização, Modernização da Gestão e Melhoria da 
Produtividade do Poder judiciário – PIMPJ, instituído pela Lei nº 14.415, de 23 
de julho de 2009; 

r) executar outras atribuições correlatas. 
§ 2º O Diretor do Departamento de Gerência Executiva do FERMOJU 

será nomeado, em comissão, pelo Presidente do Tribunal de Justiça dentre pro-
fissionais de nível superior de reconhecida competência na área financeira, pre-
ferencialmente.(dispositivo Incluído pela Lei 14.916, de 2011) 

§ 3º A movimentação da conta do FERMOJU será de responsabi-
lidade do Secretário de Finanças e do Diretor do Departamento de Gerência 
Executiva do FERMOJU, no âmbito de suas competências, bem como dos res-
ponsáveis pela arrecadação, execução orçamentária e financeira do Fundo, nos 
termos previstos em regulamento. (NR).” (dispositivo Incluído pela Lei 14.916, 
de 2011)  

SEÇÃO III
DA SECRETARIA JUDICIÁRIA

Art.13. A Secretaria Judiciária é a unidade administrativa encar-
regada do planejamento, da organização, da direção e do controle das ativida-
des auxiliares do Tribunal de Justiça na distribuição dos feitos; no preparo dos 
processos para julgamento; emissão, divulgação e publicidade dos despachos, 
acórdãos e decisões monocráticas, resoluções e outros atos processuais e admi-
nistrativos; elaboração de cálculos aritméticos e judiciais e controle do trâmite 
dos precatórios; informações e relatórios aos julgadores, partes e advogados, e 
outras atividades correlatas; a elaboração da estatística judiciária, inclusive, que 
deverá ser publicada periodicamente no Diário da Justiça.32 (redação dada pela 

32 Redação anterior: “Art. 13. A Secretaria Judiciária é o órgão de gerenciamento superior 
do Poder Judiciário ao qual compete o Planejamento, a organização, a direção e o controle das 
atividades auxiliares do Tribunal de Justiça na distribuição dos feitos, no preparo dos processos 
para julgamento, emissão, divulgação e publicidade dos despachos, acórdãos e sentenças, 
resoluções e outros atos processuais e administrativos, informações, relatórios aos julgadores, 
partes e advogados e outras atividades conexas, inclusive estatística judiciária, que deverá ser 
publicada semestralmente no Diário da Justiça.

 § 1º. À Secretaria Judiciária compete, também, fornecer subsídios ao Presidente do Tribunal 
de Justiça para a organização e modernização dos serviços judiciários do Estado.

 § 2 º. As atividades da Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça serão agrupadas em 
unidades administrativas, segundo a natureza, espécie e o tipo dos processos judiciais, e a 
complexidade dos serviços exigidos, integrando sua área de competência:
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Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).
§1º O titular da Secretaria Judiciária, de recrutamento amplo, será 

nomeado, em comissão, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, dentre bacharéis 
em Direito, de reputação ilibada e com reconhecida competência técnica.

§2º À Secretaria Judiciária compete, também, fornecer subsídios 
ao Presidente do Tribunal de Justiça para a organização e modernização dos 
serviços judiciários do Estado.

§3º As atividades da Secretaria Judiciária serão agrupadas em 
unidades administrativas, segundo a natureza, a espécie e o tipo dos processos 
judiciais; a especialização e a competência dos órgãos julgadores; o volume e a 
complexidade dos serviços exigidos, integrando sua estrutura:

I - o Departamento de Serviços Judiciários de Apoio;
II - o Departamento Judiciário Cível;
III - o Departamento Judiciário Penal.
§4º Subordina-se, também, diretamente ao Secretário Judiciário a 

Divisão de Distribuição, unidade administrativa responsável pelo recebimento, 
autuação, estudo da prevenção, distribuições e redistribuições de processos; 
expedição de informações, emissão de certidões, atos e termos processuais; ela-
boração de expedientes e encaminhamento de processos.

§5º Os Departamentos integrantes da estrutura da Secretaria 
Judiciária e suas Divisões serão dirigidos por bacharéis em Direito nomeados em 
comissão pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

§6º A estrutura da Divisão de Distribuição compreende:
I - Serviço de Distribuição Cível;
II - Serviço de Distribuição Criminal.
§7º Sem prejuízo da subordinação hierárquica aos Presidentes das 

respectivas Câmaras, vinculam-se funcionalmente ao Secretario Judiciário as 
Secretarias das Câmaras, competindo-lhes prestar informações para assistência 

 I - O Departamento de Serviços Judiciários de Apoio - DESJU, abrangendo a programação, 
execução e controle das atividades de Taquigrafia, Gravação, Som e Reprodução dos trabalhos 
das Câmaras do Tribunal e do Pleno, datilografia de atos e termos processuais, organização e 
pesquisa de jurisprudência e preparo de dados estatísticos judiciários;

 II - O Departamento Judiciário Cível;
 III - O Departamento Judiciário Penal.
 § 3º. O titular da Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça, de recrutamento amplo, será 

nomeado, em comissão pelo Presidente do Tribunal de Justiça, dentre profissionais portadores 
de Curso Superior em Direito, com reconhecida competência técnica.
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técnica, jurídica e processual no acompanhamento, orientação e controle das 
unidades por onde tramitem os feitos da competência do Tribunal de Justiça.” 
(NR).

CAPÍTULO VI
DO CONTROLE EXTERNO

SEÇÃO ÚNICA
DO CONSELHO ESTADUAL DE JUSTIÇA

Art. 14. VETADO.
Parágrafo Único. VETADO.
Art. 15. VETADO.
I - VETADO.
II - VETADO.
III - VETADO.
Art. 16. VETADO.
I - VETADO.
II - VETADO.
III - VETADO.
IV - VETADO.

TÍTULO III
DA ESTRUTURA SETORIAL DOS ÓRGÃOS DE 

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
SEÇÃO ÚNICA

DA CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE UNIDADES

Art. 17. As estruturas da Secretaria Geral do Tribunal de Justiça, 
da Secretaria de Administração, da Secretaria de Finanças, da Secretaria de 
Tecnologia da Informação, da Secretaria Judiciária e da Secretaria de Gestão de 
Pessoas organizar-se-ão em Departamentos, Divisões e Serviços, de acordo com 
o volume e a natureza do trabalho e as necessidades de especialização exigidas, 
para maior eficiência e eficácia das atividades desenvolvidas. (Redação dada 
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pela Lei 14.916, de 2011) .33 (NR).
Art. 18 - REVOGADO34 (revogado pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub 

no diário oficial de 21.08.07).
Art. 19. Para atender as conveniências ditadas pelo crescimento ou 

exigências da dinâmica administrativa, o Poder Judiciário, mediante Resolução 
do Tribunal Pleno, poderá alterar a estrutura setorial das Secretarias, desde que:

a) julgue procedentes as justificativas técnicas que as recomendarem;
b) haja disponibilidade de cargos em comissão para as funções de 

chefia envolvidas;
c) as alterações não impliquem modificações nos padrões ou símbolos 

dos cargos em comissão correspondente e/ou não acarretarem aumento de 
despesa.

§1º As modificações nas estruturas organizacionais formais do Poder 
Judiciário deverão ser precedidas, sempre, de estudo técnico, no qual se garanta 
a racionalidade administrativa. (renumerado e nova redação dada pela Lei 13.956, 
de 13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).

§ 2º O detalhamento da competência dos órgãos e unidades admi-
nistrativas e das atribuições do pessoal e das chefias das unidades e subunidades 
do Tribunal de Justiça será objeto de regulamentação mediante regimento, bem 
como de normas operacionais a serem baixadas por Resolução do Tribunal de 
Justiça e atos da competência do Presidente, do Diretor do Fórum da Comarca 

33 Textos anteriores: “Art. 17. A estrutura da Secretaria Geral do Tribunal de Justiça, 
da Secretaria de Administração, da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Tecnologia da 
Informação, da Secretaria Judiciária e da Secretaria de Recursos Humanos e de Gestão do 
FERMOJU organizar-se-ão em Departamentos, Divisões e Serviços, de acordo com o volume 
e a natureza do trabalho e as necessidades de especialização exigidas, para maior eficiência 
e eficácia das atividades desenvolvidas.(NR). (Redação dada pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 
e pub. no D.O.E. De 25.03.09) Art. 17. As subunidades da Secretaria Geral do Tribunal de 
Justiça, da Secretaria de Administração e Finanças e da Secretaria Judiciária organizar-se-
ão em: Departamentos, Divisões, Serviços e Seções, de acordo com o volume e a natureza 
do trabalho e as necessidades de especialização exigidas, para maior eficiência e eficácia 
das atividades desenvolvidas. ( texto original da Lei 14.483/95) Art.17. As subunidades 
da Secretaria Geral do Tribunal de Justiça, da Secretaria de Administração, da Secretaria de 
Finanças, da Secretaria de Tecnologia da Informação e da Secretaria Judiciária organizar-se-
ão em Departamentos, Divisões e Serviços, de acordo com o volume e a natureza do trabalho 
e as necessidades de especialização exigidas, para maior eficiência e eficácia das atividades 
desenvolvidas.” (NR). (redação dada pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 
21.08.07).

34 Redação anterior: “Art. 18 - A organização inicial da estrutura setorial da Secretaria Geral 
e das Secretarias do Poder Judiciário é a constante do Título III desta Lei.  
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da Capital ou do Corregedor Geral da Justiça, nas respectivas áreas de atuação. 
(NR). (parágrafo incluído pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 
21.08.07).

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA SETORIAL DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E 

COMPETÊNCIA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Art. 20. Ao Gabinete da Presidência compete assistir, direta e ime-
diatamente, o Presidente do Tribunal de Justiça em suas atribuições de Chefe do 
Poder Judiciário.

Art. 21. Compete especificamente ao Gabinete da Presidência:
I - preparar e encaminhar o expediente do Presidente;
II - organizar a agenda diária do Presidente, articulando-se com as 

Assessorias de Cerimonial e de Imprensa, quando for o caso;
III - organizar e manter atualizado o arquivo de correspondência;
IV - diligenciar sobre outros assuntos correlatos que lhe sejam enca-

minhados pelo Presidente do Tribunal.35 (NR) (redação dada pela Lei 13.956, de 
13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).

Art. 21-A. Compete especificamente ao Gabinete da Vice-Presidência:
I - preparar e encaminhar os expedientes judiciais e administrativos 

de competência do Vice-Presidente;
II - organizar a agenda diária do Vice-Presidente, articulando-se com 

o Gabinete da Presidência para os períodos de substituição do Presidente do 
Tribunal de Justiça nos seus impedimentos, ausências, licenças e férias;

III - organizar e manter atualizado os arquivos de documentos de 
competência do Vice-Presidente;

35 Texto anterior:“Art. 21. “Compete especificamente ao Gabinete da Presidência:
 I - preparar e encaminhar o expediente do Presidente;
 II - organizar a agenda diária do Presidente, articulando-se com as Assessorias de Cerimonial 

e de Imprensa, quando for o caso;
 III - organizar e manter atualizado o arquivo de correspondência;
 IV - desenvolver as atividades de relações públicas no sentido de divulgar as realizações 

do Judiciário, interna e externamente, proporcionando o necessário intercâmbio com a 
comunidade;

 V - promover contatos com entidades públicas e privadas, objetivando informar e esclarecer 
sobre as atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário;

 VI - diligenciar sobre outros assuntos correlatos que sejam encaminhados pelo Presidente.
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IV - diligenciar sobre outros assuntos correlatos que lhe sejam en-
caminhados pelo Vice-Presidente.” (NR). (Artigo incluído pela Lei 14.302/09, de 
09.01.09 e pub. no D.O.E de 16.01.09)

Art. 22. A Chefia do Gabinete da Presidência será exercida por 
um Chefe de Gabinete nomeado, em comissão, pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça.

§ 1º. Reportam-se diretamente ao Chefe do Gabinete as seguintes 
funções que a ele se subordinam:

I - os Oficiais de Gabinete da Presidência;
II - os demais servidores lotados no Gabinete da Presidência.36 

(redação dada pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).
§ 2º. Vinculam-se, ainda, ao Gabinete da Presidência, para fins de 

organização, subordinando-se ao Presidente:
I - a Assistente Militar, integrante do Q.O, da Casa Militar do Governo, 

com a organização que lhe for conferida;
II - a Consultoria Jurídica.37 (NR). (redação dada pela Lei 13.956, de 

13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).
§ 3º. As funções de assessoramento e assistência imediata aos 

Desembargadores serão lotados nos respectivos Gabinetes.

SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA GERAL

SUBSEÇÃO I
DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO38

Art. 23. O Departamento de Engenharia é a unidade administrativa 
integrante da Secretaria de Administração ao qual compete planejar, coordenar, 
dirigir, fiscalizar e controlar as atividades e tarefas componentes dos sistemas de 

36 Texto anterior : “II – “os Assistentes Especiais da Presidência.”

37 A Lei Estadual nº 13.574/05, modificou a nomenclatura de Coordenador da Assessoria 
Jurídica passando a ser designado Consultor Jurídico da Presidência, permanecendo a mesma 
simbologia DGS-2. Segue texto anterior: “II - a Coordenação das Assessorias (Jurídicas, Técnica, 
Administrativa, de Cerimonial e Relações Públicas e de Imprensa).”

38 O legislador esqueceu de modificar o texto da subseção, pois o art. 23 extinguiu o Departamento 
de Planejamento e Coordenação, criando o Departamento de Engenharia.
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obras, edificações e instalações afetas ao Poder Judiciário.39 (Redação dada pela 
Lei 14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O.E. de 25.03.09)

§ 1º O Departamento de Engenharia terá a seguinte estrutura:
I - Divisão de Obras:
a) Serviço de Projetos;
b) Serviço de Orçamentação;
II - Divisão de Acompanhamento:
a) Serviço de Fiscalização de Obras;

39 Segue textos anteriores; “Art. 23. Ao Departamento de Planejamento e Coordenação 
(DEPLAN-PJ) incumbe assessorar o Secretário Geral do Tribunal de Justiça nas funções de 
planejamento, programação e organização no âmbito do Poder Judiciário, competindo-lhe:  

 I - auxiliar o Secretário Geral e o Presidente do Tribunal de Justiça na formulação da política de 
planejamento do Poder Judiciário, através da elaboração de Planos Globais, Programas Setoriais 
e Projetos Específicos; 

 II - assessorar o Poder Judiciário na captação de recursos, internos e externos, necessários ao 
financiamento dos planos; 

 III - implantar, no Poder Judiciário, condições propícias para a institucionalização do 
Planejamento;  

 IV - coordenar a elaboração de planejamento físico-financeiro de obras e/ou acompanhar a sua 
contratação;  

 V - coordenar a elaboração da proposta orçamentária anual;  
 VI - promover a implantação de sistema de acompanhamento e de controle das ações planejadas; 

VII - propor medidas de aperfeiçoamento do sistema administrativo do Poder Judiciário, 
abrangendo as de Organização, Métodos e Sistemas; 

 VIII - supervisionar as atividades de Planejamento e Orçamentação, Organização e Modernização 
Administrativa e articular-se com todos os setores do Poder Judiciário, visando ao aumento da 
eficiência e da qualidade dos serviços prestados, pelo esforço coordenado das ações;  

 IX - executar outras atividades que, conexas ou correlatas, lhe forem determinadas pelo Secretário 
Geral do tribunal de Justiça. § 1º. A direção do Departamento de Planejamento será exercida 
por um Diretor, nomeado, em comissão, pelo Presidente do Tribunal e Justiça, dentre 
profissionais de nível superior das áreas de Administração, Economia ou Engenharia, em 
recrutamento amplo. § 2º. O Departamento de Planejamento terá a seguinte estrutura básica 
e setorial: I - Divisão de Planejamento e Programação que operacionalizará suas ações através 
do serviço de Controle e Acompanhamento; II - Divisão de Acompanhamento e Fiscalização 
de Projetos e Obras, com o Serviço de Elaboração de Projetos e Serviço de Fiscalização de 
Obras. III - Secretaria Executiva da Comissão de Administração o FERMOJU com os Serviços 
de Arrecadação e de Acompanhamento e Controle de Serviço de Atividades Auxiliares. ( texto 
original da lei 12.483/95) 

 Art.23. O Departamento de Engenharia é a unidade administrativa integrante da Secretaria de 
Administração ao qual compete planejar, coordenar, dirigir, fiscalizar e controlar as atividades 
e tarefas componentes dos sistemas de obras e manutenção de edificações e instalações afetas 
ao Poder Judiciário.(redação dada pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 
21.08.07). §1º O Departamento de Engenharia terá a seguinte estrutura: I - Divisão de Obras: 
a) Serviço de Projetos; b) Serviço de Orçamentação; II - Divisão de Acompanhamento e 
Manutenção: a)Serviço de Fiscalização de Obras; b) Serviço de Manutenção.
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§ 2° São atribuições da Divisão de Obras:40 (Redação dada pela Lei 
14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O.E. de 25.03.09)

a) elaborar, diretamente ou por terceiros, projetos, cálculos e orça-
mentos de obras do interesse do Poder Judiciário;

b) coordenar a elaboração do planejamento físico-financeiro de 
obras;

c) acompanhar a contratação de obras;
d) executar outras atividades correlatas.

§ 3° São atribuições da Divisão de Acompanhamento:41 (Redação 
dada pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O.E. de 25.03.09)

a) acompanhar e fiscalizar a execução de obras e serviços contrata-
dos; ...” (NR).

§4º O Diretor do Departamento de Engenharia será nomeado, em 
comissão, pelo Presidente do Tribunal de Justiça dentre profissionais de nível 
superior, da área da engenharia ou arquitetura, de reconhecida competência 
técnica e administrativa.” (NR). (parágrafo incluído pela Lei 13.956, de 
13.08.07, pub. no diário oficial de 21.08.07).

40 Segue texto anterior do parágrafo 2º. “ §2º São atribuições da Divisão de Obras:  
 a) elaborar, diretamente ou por terceiros, projetos, cálculos e orçamentos de obras do interesse 

do Poder Judiciário; b) coordenar a elaboração do planejamento físico-financeiro de obras;  
c) acompanhar a contratação de obras; d) executar outras atividades correlatas.

41 Redação anterior: § 3º São atribuições da Divisão de Acompanhamento e Manutenção: 
(parágrafo incluído pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07). 
a) acompanhar e fiscalizar a execução de obras e serviços contratados; b) acompanhar a 
execução de contratos de manutenção firmados entre o Poder Judiciário e as empresas 
especializadas; c) supervisionar a manutenção dos elevadores, sistemas e aparelhos de 
ar condicionado, máquinas, mobiliários e aparelhos eletrônicos, exceto aqueles da área 
de informática; d) executar direta ou indiretamente reparos nas instalações dos prédios, 
especialmente redes elétricas, de dados, hidráulicas e de telecomunicações; e) registrar a 
manutenção dos equipamentos sob a responsabilidade do setor; f) zelar pela manutenção 
dos aparelhos e redes de comunicação; g) acompanhar os reparos, por execução direta ou 
mediante serviços de terceiros, expedindo ordem de retirada de material a ser transportado 
para oficinas, contatando, previamente, a pessoa responsável pelo bem patrimonial, e para 
fins de liberação pela segurança;
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SUBSEÇÃO II 
DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

(Revogado)

•	 Vide art. 12 – D, desta Lei. 42

Art. 24 – Revogado. 43 

SEÇÃO III
DA ESTRUTURA SETORIAL DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBSEÇÃO I

DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

42 O Departamento de Informática foi transferido para a Secretaria de Tecnologia da Informação. 
Vide art. 12 – D, desta Lei. Segue texto revogado: “Art. 24 - O Departamento de Informática 
é o órgão central integrante da Secretaria Geral do Tribunal de Justiça ao qual incumbe 
a execução da política de processamento de dados e microfilmagem no âmbito do Poder 
Judiciário, competindo-lhe especificamente: 

 I - colaborar na elaboração do Plano Diretor de Informática, com horizonte temporal de, no 
mínimo, 3 (três) anos;  

 II - relacionar-se com os órgãos superiores e demais departamentos do Poder Judiciário, a 
fim de levantar as necessidades da área de informática e microfilmagem e desenvolver os 
sistemas correspondentes;   

 III - estudar e definir os programas a serem elaborados a partir de instruções de análise; 
 IV - definir necessidades de otimização ou substituição dos sistemas; 
 V - analisar os problemas de ordem operacional dos sistemas; 
 VI - encarregar-se da montagem, documentação e teste dos programas; 
 VII - manter contatos com usuários para definir entradas compatíveis com o processamento e 

as saídas de informações, segundo suas reais necessidades; 
 VIII - acompanhar cronogramas de execução; 
 IX - verificar, com a frequência exigida, o estado dos equipamentos de computação utilizados.§ 

1º - O Departamento de Informática será dirigido por um Diretor, nomeado em comissão, 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, dentre profissionais de nível superior, de reconhecida 
competência na área de Processamento de Dados. § 2º - A estrutura básica e setorial do 
Departamento de Informática do Tribunal de Justiça é a seguinte: 

 I - Divisão de Sistemas e Métodos: 
 a) Serviço de Desenvolvimento de Sistemas; 
 b) Serviço de Organização e Métodos;  
 II - Divisão de Tecnologia; 
 III - Divisão de Produção: 
 a) Serviço de Produção de Operações; 
 b) Serviço de Suporte Técnico; 
 c) Serviço de Atendimento ao Usuário.

43 O Departamento de Informática foi criado e estruturado com Lei nº 12.045, de 30.12.92, 
criando os respectivos cargos.
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Art. 25. O Departamento de Gestão de Pessoas é o órgão integrante 
da Secretaria de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário ao qual compete planejar, 
coordenar, dirigir e controlar as atividades e tarefas componentes dos sistemas 
sob sua área gerencial.44 (Redação dada pela Lei 14.916/11).

44 Importante destacar que esse artigo foi modificado por duas vezes, segue 
textos anteriores: “Art.25. O Departamento de Recursos Humanos é o órgão integrante da 
Secretaria de Administração do Poder Judiciário ao qual compete planejar, coordenar, dirigir 
e controlar as atividades e tarefas componentes dos sistemas sob sua área gerencial.(redação 
dada pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub. no diário oficial de 21.08.07).  (NR).

 Com redação dada pela Lei 13.956/07, do artigo 25, foi retirado o termo “Central” do 
nome do Departamento, ficando somente “DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS”, 
tendo o legislador esquecido modificar o texto a subseção. Segue texto anterior: “Art. 
25. O Departamento Central de Recursos Humanos é o órgão integrante da Secretaria 
de Administração e Finanças do Poder Judiciário ao qual compete planejar, coordenar, 
dirigir e controlar as atividades e tarefas componentes dos sistemas sob sua área gerencial, 
competindo-lhe: 

 I - pela Divisão de Recrutamento, Seleção, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal: 
 a) realizar estudos e pesquisas sobre evasão “turn-over”, idade cronológica e de tempo de 

serviço do pessoal para fins de programar a reposição da força de trabalho do Poder Judiciário; 
 b) realizar pesquisas e estudos internos sobre as necessidades qualitativas de pessoal, 

de forma que possa orientar o recrutamento interno e os programas de treinamento de 
desenvolvimento; 

 c) elaborar em conjunto com a Assessoria Jurídica os regulamentos de concursos para 
provimento de cargos de servidores e serventuários de Justiça; 

 d) realizar concursos públicos para o provimento de cargos ou funções do Quadro 
 III - Poder Judiciário; 
 e) realizar a programação do treinamento, estabelecendo os currículos de acordo com o perfil 

descritivo dos cargos a serem recolocados na lotação da força de trabalho do Poder Judiciário; 
 f) realizar pesquisas externas sobre sobre fontes fornecedores de mão de obra especializada 

necessária ao Poder Judiciário; g) selecionar e indicar à Administração Superior os cursos 
de curta duração ou outros eventos, que, promovidos por entidades externas, sejam do 
interesse do desenvolvimento pessoal e profissional do candidato oriundo do Poder Judiciário 
e, portanto, possa servir-lhe de melhoria funcional e dos serviços prestados pelo Poder 
Judiciário; 

 h) planejar e executar cursos na área administrativa, inclusive através da terceirização de 
serviços, considerando as necessidades existentes nos diversos segmentos do Poder Judiciário; 

 i) colaborar com a Escola Superior da Magistratura, em ventos por esta promovidos, de 
interesse geral para o desenvolvimento dos Recursos Humanos do Poder Judiciário; j) 
executar outras tarefas correlatas. 

 II - através da Divisão de Pessoal:  
 a) manter sistema de registro dos dados funcionais do pessoal devidamente anotados e 

alimentar o sistema de cadastro dos dados pessoais e funcionais por processamento de dados 
(Banco de Dados de Recursos Humanos); 

 b) manter ementários da legislação sobre regime jurídico dos servidores, bem como sobre os 
direitos e vantagens da Magistratura; 
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§ 1º O Departamento de Gestão de Pessoas terá a seguinte 
estrutura:45(Redação dada pela Lei 14.916/11).

I - Divisão de Recrutamento e Desenvolvimento de Pessoal:

 c) informar processos de concessão de direitos e vantagens do pessoal técnico-administrativo 
e auxiliar do Pode Judiciário; 

 d) manter atualizada a lotação setorial do pessoal do Poder Judiciário, pelas diversas unidades 
administrativas; 

 e) manter controle da frequência e do exercício, controlar a lotação setorial e a força de 
trabalho do Poder; (texto original) 

 f) providenciar os instrumentos necessários à administração do Plano de Cargos e Carreiras 
coordenado a avaliação de desempenho, lista de antigüidade, recomendações para 
treinamento, etc.; 

 g) manter o sistema de registro dos dados funcionais dos Magistrados, devidamente atualizados 
e alimentar o sistema de cadastro dos dados pessoais e funcionais por processamento de 
dados; 

 h) informar processos de concessão de direitos e vantagens do pessoal da Magistratura; 
 i) manter atualização a lotação dos magistrados nas Câmaras e Varas; 
 j) informar processos de aposentadoria no que respeita aos vencimentos e vantagens auferidas 

e sua fundamentação legal; 
 l) executar outras atividades correlatas determinadas pela Direção do Departamento. 
 III - através da Divisão de Folha de Pagamento: 
 a) controlar e manter atualizados os registros financeiros do pessoal técnico-administrativo 

auxiliar, sendo responsável pelos comandos para elaboração das folhas de pagamento; 
 b) manter atualizados os registros financeiros e elaborar os comandos para folha de pagamento 

dos servidores; 
 c) controlar a matrícula financeira dos servidores; 
 d) remeter as folhas de pagamento com listas para quitação de recebimento de contracheques 

e controlar a glosa e exclusão de vantagens erroneamente processuais; 
 e) emitir declarações e certidões sobre Imposto de Renda; 
 f) controlar as consignações em folha de pagamento. § 1º. O Departamento Central de 

Recursos Humanos terá a seguinte estrutura básica e setorial: 
 1- Divisão de Recrutamento, Seleção, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal: 
 1.1 - Serviço de Recrutamento e Seleção; 
 1.2 - Serviço de Treinamento dos Servidores; 
 2 - Divisão de Pessoal: 2.1 - Serviço de Cadastro dos Servidores; 
 2.2 - Serviço de Direitos e Vantagens dos Servidores; 
 2.3 - Serviço de Cadastro e Controle Funcional dos Magistrados; 
 2.4 - Serviço de Processos e Feitos Administrativos; 
 2.5 - Serviço de Administração de Cargos. 
 3 - Divisão de Folhas 
 3.1 - Serviço de Registros Financeiros 
 3.2 - Serviço de Instrução e Informática Financeira § 2º. Diretor do Departamento Central de 

Recursos Humanos da Secretaria de Administração e Finanças será nomeado, em comissão, 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, dentre profissionais de curso superior de Administração 
ou Direito, com reconhecida competência na área.

45 Redação anterior: “§ 1º O Departamento de Recursos Humanos terá a seguinte estrutura: 
(Redação dada pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).”
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a) - Serviço de Recrutamento e Seleção;
b) - Serviço de Treinamento;
II - Divisão de Pessoal:
a) - Serviço de Cadastro e Controle Funcional;
b) - Serviço de Direitos e Vantagens;
c) - Serviço de Processos e Feitos Administrativos;
d) - Serviço de Administração de Cargos;
III - Divisão de Folha de Pagamento:
a) - Serviço de Registros Financeiros;
b) - Serviço de Instrução e Informação Financeira.
§ 2º O Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria 

de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário será nomeado, em comissão, pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça, dentre profissionais de curso superior, pre 
ferencialmente com reconhecida competência na área de Recursos Humanos.46 
(Redação dada pela Lei 14.916/11).

§ 3º Compete ao Departamento de Gestão de Pessoas por suas 
unidades administrativas:47 (Redação dada pela Lei 14.916/11).

I - Divisão de Recrutamento e Desenvolvimento de Pessoal:
a) realizar estudos e pesquisas sobre evasão, rotatividade, idade cro-

nológica e de tempo de serviço do pessoal para fins de programar a reposição da 
força de trabalho do Poder Judiciário;

b) realizar pesquisas e estudos internos sobre as necessidades qua-
litativas e quantitativas de pessoal, de forma que possa orientar o recrutamento 
interno e externo e os programas de treinamento e desenvolvimento, inclusive 
de estagiários;

c) elaborar, em conjunto com a Consultoria Jurídica, os regulamen-
tos de concursos para provimento de cargos de servidores e serventuários de 
justiça;

d) realizar concursos públicos para o provimento de cargos ou 
funções do Quadro III - Poder Judiciário;

46 Redação anterior: “§2º O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração será nomeado, em comissão, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, dentre 
profissionais de curso superior, com reconhecida competência na área de Recursos Humanos. 
(redação dada pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub. no diário oficial de 21.08.07).”

47 Redação anterior: “ § 3º Compete ao Departamento de Recursos Humanos por suas 
unidades administrativas: (parágrafo incluído pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário 
oficial de 21.08.07).”
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e) realizar a programação do treinamento, estabelecendo os currícu-
los de acordo com o perfil descritivo dos cargos;

f) realizar pesquisas externas sobre fontes fornecedoras de mão-de- 
obra especializada necessária ao Poder Judiciário, inclusive junto a Universidades 
para admissão de estagiários;

g) selecionar e indicar à Administração Superior os cursos de curta 
duração ou outros eventos que, promovidos por entidades externas, sejam do 
interesse do desenvolvimento pessoal e profissional do candidato oriundo do 
Poder Judiciário e, portanto, possa servir-lhe de melhoria funcional e dos serviços 
prestados pelo Poder Judiciário;

h) planejar e executar cursos na área administrativa, inclusive 
através da terceirização de serviços, considerando as necessidades existentes nos 
diversos segmentos do Poder Judiciário;

i) colaborar com a Escola Superior da Magistratura, em eventos 
por esta promovidos, de interesse geral para o desenvolvimento dos recursos 
humanos do Poder Judiciário;

j) administrar, juntamente com a Divisão de Pessoal, os projetos de 
estágio de estudantes universitários junto ao Tribunal de Justiça;

k) executar outras tarefas correlatas;
II – Divisão de Pessoal:
a) manter atualizado o sistema de registro dos dados funcionais 

dos magistrados e dos servidores, da mão-de-obra terceirizada e estagiários, 
inclusive;

b) manter ementários da legislação sobre regime jurídico dos servi-
dores, bem como sobre os direitos e vantagens da Magistratura;

c) manter atualizada a lotação setorial do pessoal do Poder Judiciário, 
pelas diversas unidades administrativas, da mão-de-obra terceirizada e estagiá-
rios, inclusive;

d) manter atualizada a lotação dos magistrados nas Comarcas e 
Varas;

e) manter controle da freqüência e do exercício, da mão-de-obra ter-
ceirizada e estagiários, inclusive;

f) providenciar os instrumentos necessários à administração do 
Plano de Cargos e Carreiras, coordenando a avaliação de desempenho, lista de 
antiguidade, recomendações para treinamento etc;

g) informar processos de aposentadoria no que respeita aos venci-
mentos e vantagens auferidas e sua fundamentação legal;
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h) executar outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 
do Departamento;

III – Divisão de Folha de Pagamento:
a) controlar e manter atualizados os registros financeiros dos magis-

trados e servidores do Poder Judiciário, sendo responsável pelos comandos para 
elaboração das folhas de pagamento;

b) informar e atestar a exatidão de processos de concessão de direitos 
e vantagens dos magistrados e servidores do Poder Judiciário;

c) emitir declarações e certidões sobre rendimentos e vantagens;
d) controlar as consignações em folha de pagamento;
e) executar outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria 

do Departamento.” (NR).

SUBSEÇÃO II
DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO48

Art. 26. O Departamento Financeiro é a unidade administrativa in-
tegrante da Secretaria de Finanças, responsável pelo planejamento, direção, co-
ordenação e controle das atividades próprias do sistema de gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial e de contabilidade no âmbito do Poder Judiciário, com 
recursos do tesouro estadual.49(Redação dada pela Lei 14.916, de 2011)

§ 1º O Departamento Financeiro terá a seguinte estrutura:50(Redação 
dada pela Lei 14.916, de 2011)

I - Divisão de Programação e Fluxo de Caixa:
a) Serviço de Empenho;
II - Divisão de Tesouraria:

48 Redação anterior: “DO DEPARTAMENTO CENTRAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS”

49 Redação anterior: “Art. 26. O Departamento Financeiro é a unidade administrativa 
integrante da Secretaria de Finanças responsável pelo planejamento, direção, coordenação e 
controle das atividades próprias do sistema de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e 
de contabilidade no âmbito do Poder Judiciário, inclusive execução de despesas com recursos 
do Fundo Estadual de Reaparelhamento do Judiciário – FERMOJU, instituído pela Lei n.º 
11.891, de 20 de dezembro de 1991.”(NR).(Redação dada pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 e 
pub. no D.O.E. de 25.03.09)”

50 Redação anterior: §1º O Departamento Financeiro terá a seguinte estrutura: I - Divisão de 
Programação e Fluxo de Caixa; II - Divisão de Tesouraria; III - Divisão de Contabilidade: a) 
Serviço de Preparo de Contas; b) Serviço de Prestação de Contas e Balanço. IV - Divisão de 
Orçamento: a) Serviço de Controle de Dotações; b) Serviço de Empenho.
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a) Serviço de Prestação de Contas e Balanço;
III - Divisão de Contabilidade:
a) Serviço de Preparo de Contas;
IV - Divisão de Orçamento:
a) Serviço de Controle de Dotações. 51

§ 2º O Diretor do Departamento Financeiro será nomeado, em 
comissão, pelo Presidente do Tribunal de Justiça dentre profissionais de nível 
superior, de reconhecida competência na área financeira.

§ 3º Compete ao Departamento Financeiro por suas unidades admi-
nistrativas: ( parágrafo incluído pela Lei 13.956, de 2007) (redação dada pela 
Lei 14.916, de 2011)

I - Divisão de Programação e Fluxo de Caixa:52

a) elaborar e gerir o fluxo de caixa do Poder Judiciário, solicitando 
os duodécimos necessários à cobertura das despesas, repassando à Divisão de 
Tesouraria as informações pertinentes;

b) controlar e registrar analiticamente as transferências de recursos 
recebidos, elaborando os demonstrativos de recebimentos e pagamentos 
efetuados;

c) emitir demonstrativos mensais dos recursos orçamentários 
recebidos, empenhados e existentes nos diversos elementos de despesas;

d) efetuar registros de despesas realizadas através do empenho 
global, estimativo e ordinário;

e) emitir notas, empenhos ou guias financeiras;
f) executar outras atribuições correlatas;

II - Divisão de Tesouraria:
a) executar a abertura ou encerramento de contas bancárias do 

Poder Judiciário;

51 Redação anterior: “§1º O Departamento Financeiro terá a seguinte estrutura: I - Divisão 
de Programação e Fluxo de Caixa; II - Divisão de Tesouraria; III - Divisão de Contabilidade: 
a) Serviço de Preparo de Contas; b) Serviço de Prestação de Contas e Balanço. IV - Divisão de 
Orçamento: a) Serviço de Controle de Dotações; b) Serviço de Empenho.”

52 Redação anterior: “a) elaborar e gerir o fluxo de caixa do Poder Judiciário, solicitando, com 
oportunidade e presteza, os duodécimos necessários à cobertura das despesas, repassando à 
Divisão de Tesouraria as informações pertinentes; b) controlar, registrando analiticamente, 
as transferências de recursos recebidos, elaborando os demonstrativos de recebimentos e 
pagamentos efetuados; c) executar outras atribuições correlatas;”
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b) administrar sistemas de pagamentos, preferencialmente 
automáticos;

c) informar e instruir processos de inscrição de consignatários e de 
devolução de consignações;

d) efetuar os pagamentos de despesas liquidadas e autorizadas pela 
autoridade competente, bem como das consignações, averbadas ou não em folha 
de pagamento do pessoal; dos restos a pagar processados; das restituições dos 
depósitos e das cauções, e executar outras despesas extra orçamentárias, por 
intermédio do sistema informatizado e centralizado da administração financeira 
do Estado;

e) remeter ordens bancárias às instituições financeiras, correspon-
dentes aos pagamentos programados;

f) prestar contas dos recursos recebidos e proporcionar informações 
regulares ao órgão de Auditoria Administrativa de Controle Interno;

g) registrar, controlar e analisar as prestações de contas de supri-
mento de fundos concedidos; (redação dada pela Lei 14.916, de 2011)53

h) supervisionar e controlar as tarefas pertinentes à conciliação 
dos saldos das contas bancárias do Poder Judiciário, bem como relativamen-
te ao sistema informatizado e centralizado de administração financeira do 
Estado;(alínea incluída pela Lei 14.916, de 2011)

i) executar outras atribuições correlatas;(alínea incluída pela Lei 
14.916, de 2011).

III - Divisão de Contabilidade:
a) executar a contabilidade setorial do Poder Judiciário, observando 

as normas do sistema informatizado e centralizado de administração financeira 
do Estado, sem prejuízo da autonomia do Poder;

b) observar a aplicação dos preceitos legais e atos regulamentares 
emanados do órgão central de contabilidade e finanças do Estado e do Tribunal 
de Contas, com o auxílio da Auditoria Administrativa de Controle Interno do 
Poder Judiciário;

c) organizar e manter atualizado o cadastro dos responsáveis por 
valores e bens públicos afetos ao Poder Judiciário;

d) organizar prestações de contas dos recursos transferidos ao Poder 
Judiciário e atender às equipes técnicas do Tribunal de Contas do Estado, pres-
tando-lhe as informações requeridas;.

e) emitir guias de lançamento para efeitos contábeis;

53 Redação anterior: “g) executar outras atribuições correlatas.”
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f) supervisionar e controlar as tarefas pertinentes à conciliação 
dos saldos das contas bancárias do Poder Judiciário, bem como relativamen-
te ao sistema informatizado e centralizado de administração financeira do 
Estado;(redação dada pela Lei 14.916, de 2011)54

g) realizar o acompanhamento e controle mensal das contas de 
telefonia móvel celular de aparelhos utilizados por servidores ou magistrados, às 
expensas do Tribunal de Justiça;(redação dada pela Lei 14.916, de 2011)55

h) executar outras atribuições correlatas;(redação dada pela Lei 
14.916, de 2011)56

IV - Divisão de Orçamento:
a) registrar e controlar os créditos orçamentários e adicionais consig-

nados ao Poder Judiciário;
b) elaborar a proposta orçamentária do Poder Judiciário;
c) emitir notas orçamentárias autorizadas pelo ordenador de 

despesas, bem como as respectivas anulações de empenhos;
d) executar outras atribuições correlatas. (redação dada pela Lei 

14.916, de 2011)(NR).57

e) registrar, controlar e analisar as prestações de contas de supri-
mentos de fundos concedidos;

f) registrar e controlar a vigência de convênios, contratos e respecti-
vos planos de aplicação e prestação de contas;

g) efetuar registros das despesas de exercícios anteriores;
h) efetuar registros de despesas realizadas através de empenho 

global, estimativo e ordinário;
i) registrar processos inscritos em restos a pagar;
j) emitir notas, empenhos ou guias financeiras;
l) executar outras atribuições correlatas.” (NR).

54 Redação anterior: f) registrar e controlar a vigência de convênios, contratos e respectivos 
planos de aplicação e prestação de contas;”

55 Redação anterior: “g) registrar processos inscritos em restos a pagar;

56 Redação anterior: “h) executar outras atribuições correlatas;

57 Redação anterior: “d) emitir demonstrativos mensais dos recursos orçamentários 
recebidos, empenhados e existentes nos diversos elementos de despesas;
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SUBSEÇÃO III
DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 27. Revogado (artigo Revogado pela Lei 13.956, de 2007).58

Art. 28. Revogado (artigo Revogado pela Lei 13.956, de 2007).59

Art. 29. Revogado (artigo Revogado pela Lei 13.956, de 2007).60

Art. 30. Revogado (artigo Revogado pela Lei 13.956, de 2007).61

58 Redação anterior: “ Art. 27. O Departamento de Comunicação Administrativa é o 
órgão central integrante da Secretaria de Administração e Finanças que tem por finalidade 
desenvolver as atividades de Protocolo Geral, de Arquivo e Documentação e de Biblioteca no 
âmbito do Poder Judiciário através das respectivas diversões e serviços. Parágrafo Único. A 
Chefia do Departamento de Comunicação Administração será exercida, em comissão, por um 
Diretor nomeado pelo Presidente do Tribunal de Justiça dentre profissionais portadores de 
curso superior em Administração, Direito ou Biblioteconomia e de reconhecida competência 
na área. 

59 Redação anterior: “Art. 28. Compete à Divisão de Protocolo Geral operacionalizar as 
atividades de Protocolo concernentes ao recebimento, à triagem, ao registro sequencial, ao 
fornecimento de comprovantes, à movimentação e entrega de documentos, de correspondências 
e processos judiciais ou não, no âmbito do Poder; atividades de expedição, inclusive serviço 
de malotes, obtendo os meios para postagem e prestando contas dos recursos para esse 
fim recebido; operar o sistema informatizado de protocolo.  Parágrafo Único. A Divisão do 
Protocolo Geral terá a seguinte estrutura setorial:  I - Serviço de recebimento e protocolização 
aos processos cíveis;  II - Serviço de recebimento e protocolização dos processos penais;  III 
- Serviço de recebimento e protocolização de outros papéis e documentos;  IV - Serviço de 
Expedição e Malotes.

60 Redação anterior: “Art. 29.Compete à Divisão de Arquivo e documentação desenvolver as 
atividades necessárias à classificação, catalogação, reprodução e guarda dos documentos de 
interesse histórico e administrativo do Poder Judiciário, bem como as referentes à preservação, 
por meios tradicionais ou por microfilmagem, dos documentos e papéis de interesse geral 
do judiciário, e, ainda, colaborar com o Departamento de Planejamento e Coordenação na 
formulação e expedição de normas gerais sobre arquivamento e destruição de papéis e no 
controle de seu cumprimento pelas unidades setoriais.”

61 Redação anterior: “Art. 30. A Divisão de Biblioteca é o órgão responsável pela execução 
e controle das atividades de manutenção e conservação do acervo bibliográfico, livros e 
coletâneas de repositórios de legislação e jurisprudência de interesse do Poder Judiciário, 
sendo os seus serviços voltados para a execução das seguintes atividades:

 a) seleção, aquisição, catalogação, classificação e guarda dos volumes, livros, revistas e 
periódicos;

 b) conservação e manutenção do material bibliográfico e de natureza permanente da 
Biblioteca;

 c) recebimento e conferência de material bibliográfico;
 d) controle dos vencimentos das assinaturas de publicação;
 e) manutenção das atividades de intercâmbio;
 f) preparação de catálogos bibliográficos destinados ao público leitor e outras listagens 
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SUBSEÇÃO IV
DO DEPARTAMENTO CENTRAL DE MATERIAL, 

PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS62

Art. 31. O Departamento de Material e Patrimônio é a unidade 
administrativa integrante da Secretaria de Administração responsável pelo pla-
nejamento, direção, coordenação e controle das atividades relacionadas com a 
aquisição, guarda, suprimento e distribuição de materiais; controle de estoques; 
registro e inventário de bens patrimoniais.(Redação dada pela Lei 14.311/09, de 
20.03.09 e pub. no D.O.E. de 25.03.09)63

§ 1º O Departamento de Material e Patrimônio terá a seguinte 
estrutura: (Redação dada pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O.E. de 
25.03.09)

auxiliares;
 g) coordenação e controle das atividades de referência, pesquisa e circulação;
 h) promoção do uso da Biblioteca, orientando os leitores em suas consultas, pesquisas e 

estudos e supervisão e controle dos empréstimos de publicação e fornecimentos e cópias;
 i) administração da sala de leitura;
 l) orientação de pesquisas e levantamentos bibliográficos de interesse do Poder Judiciário ou 

quando solicitados pelos Desembargadores e Juízes;
 m) manutenção e divulgação do banco de dados informatizados sobre jurisprudência do 

próprio Tribunal de Justiça e de outros estados;
 n) outras tarefas correlatas.
 § 1º. A Divisão de Biblioteca terá a seguinte estrutura setorial:
 I - Serviço de Controle e Conservação do Acervo Bibliográfico;
 II - Serviço de Assistência ao Consulente;
 § 2º. A chefia da Biblioteca, será provida por profissional de curso superior em biblioteconomia, 

nomeado em comissão pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

62 Com a nova redação do artigo 25, foi retirado o termo “Central” do nome do Departamento, 
ficando somente “DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS”, 
tendo o legislador esquecido modificar o texto a subseção.

63 Redação anterior: Art.31. O Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais 
é a unidade administrativa integrante da Secretaria de Administração responsável pelo 
planejamento, direção, coordenação e controle das atividades relacionadas com a aquisição, 
guarda, suprimento e distribuição de materiais; controle de estoques; registro, manutenção 
e inventário de bens patrimoniais; serviços de transportes, serviços de zeladoria e serviços 
de protocolo e malotes. (redação dada pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 
21.08.07).

 §1º O Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais terá a seguinte estrutura: 
I - Divisão de Material: a) Serviço de Compras; b) Serviço de Almoxarifado; II - Divisão 
de Patrimônio; III - Divisão de Serviços Gerais: a) Serviço de Transportes; b) Serviço de 
Zeladoria; c) Serviço de Protocolo Geral; d) Serviço de Malotes.
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I – Divisão de Material:
a) Serviço de Compras;
b) Serviço de Almoxarifado;
II - Divisão de Patrimônio:

§ 2º O Diretor do Departamento de Material e Patrimônio será 
nomeado, em comissão, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, dentre profis-
sionais de nível superior de reconhecida competência técnica e administrativa.
(Redação dada pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O.E. de 25.03.09)64

§ 3º São as seguintes as atribuições das unidades administrativas da 
Divisão de Material e Patrimônio: (Redação do Caput dada pela Lei 14.311/09, 
de 20.03.09 e pub. no D.O.E. de 25.03.09)65

I - Divisão de Material:
a) organizar e manter atualizado todo o sistema de aquisição de 

materiais e serviços necessários ao bom funcionamento das unidades adminis-
trativas do Poder;

b) controlar o estoque dos materiais de consumo;
c) organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores de 

materiais, observando, no que couber e não conflitar com a organização do 
Judiciário, as normas operacionais do sistema de material do Estado;

d) realizar o controle quantitativo e qualitativo do material adquirido 
e em estoque, observando as especificações e requisições;

e) solicitar autorização para pedidos de compras;
f) manter o almoxarifado em perfeitas condições físicas e ambientais 

para a adequada guarda dos diversos itens de material;
g) organizar catálogos de materiais;
h) acatar e propor medidas para a racionalização do consumo de 

materiais;
i) examinar, conferir, recusar ou atestar o recebimento dos materiais 

com base nas especificações dos pedidos;
j) propor padronização dos bens móveis a serem adquiridos, para o 

fim de racionalizar a sua manutenção;

64 Redação anterior: §2º O Diretor do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços 
Gerais será nomeado, em comissão, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, dentre profissionais 
de nível superior de reconhecida competência técnica e administrativa.

65 Redação anterior: §3º São as seguintes as atribuições das unidades administrativas do 
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais: (parágrafo incluído pela Lei 13.956, 
de 13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).
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k) manter estatísticas do consumo médio mensal dos materiais 
estocados;

l) atender às requisições de materiais dentro das normas operacio-
nais estabelecidas;

m) executar outras atividades correlatas;
II - Divisão de Patrimônio:
a) cadastrar e controlar a movimentação dos bens patrimoniais 

móveis do Poder Judiciário, mantendo atualizados os termos de responsabili-
dade, utilizando, de preferência, sistema informatizado de operacionalização 
dessas medidas;

b) elaborar os balancetes mensais e o inventário anual dos bens pa-
trimoniais, para fins de incorporação ao Balanço Geral do Estado;

c) realizar inspeções para verificar a situação de uso e conservação 
dos bens patrimoniais;

d) arrolar os materiais considerados inservíveis ou de manutenção 
comprovadamente anti-econômica e propor medidas para a baixa e a destinação 
final desses bens;

e) incorporar ao patrimônio do Poder Judiciário todo o material 
adquirido, doado ou transferido de outros órgãos;

f) controlar a aquisição ou aluguel de linhas telefônicas, fixas e 
móveis e de aparelhos telefônicos e fotocopiadoras;

g) manter o cadastro do serviço telefônico móvel celular custeado 
pelo Tribunal de Justiça.” (NR). (Redação dada pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 
e pub. no D.O.E. de 25.03.09)

Art. 31-A. O Departamento de Manutenção e Serviços Gerais é a 
unidade administrativa integrante da Secretaria de Administração responsável 
pelo planejamento, direção, coordenação e controle das atividades relaciona-
das com os serviços de manutenção, segurança, transporte, zeladoria e malote.
(Artigo incluído pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O.E. de 25.03.09)

§ 1º O Departamento de Manutenção e Serviços Gerais terá a 
seguinte estrutura:

I - Divisão de Manutenção da Capital:
a) Serviço de Manutenção de Prédios; 
b) Serviço de Zeladoria;
II - Divisão de Manutenção e  Serviços Gerais do Interior:
a) Serviço de Manutenção de Prédios; 
b) Serviço de Zeladoria;
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III - Divisão de Serviços Gerais:
a) Serviço de Transporte;
b) Serviço de Malote.
§ 2º O Diretor do Departamento de Manutenção e Serviços Gerais 

será nomeado, em comissão, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, dentre pro-
fissionais de nível superior de reconhecida competência técnica e administrativa.”

§ 3º São atribuições da Divisão de Manutenção da Capital:
a) acompanhar a execução de contratos de manutenção firmados 

entre o Poder Judiciário e as empresas especializadas;
b) supervisionar a manutenção dos elevadores, sistemas e aparelhos 

de ar-condicionado, máquinas, mobiliários e aparelhos eletrônicos, exceto 
aqueles da área de informática;

c) executar direta ou indiretamente reparos nas instalações dos 
prédios, especialmente nas redes – elétrica e hidráulica;

d) registrar a manutenção dos equipamentos sob a responsabilidade 
do setor;

e) acompanhar os reparos de bens móveis, por execução direta 
ou mediante serviço de terceiros, expedindo ordem de retirada de material, 
mediante autorização do responsável pelo bem patrimonial para liberação pela 
segurança.

§ 4º São atribuições da Divisão de Manutenção do Interior:(Artigo 
incluído pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O.E. de 25.03.09)

a) acompanhar a execução de contratos de manutenção firmados 
entre o Poder Judiciário e as empresas especializadas;

b) supervisionar a manutenção dos elevadores, sistemas e aparelhos 
de ar-condicionado, máquinas, mobiliários e aparelhos eletrônicos, exceto 
aqueles da área de informática;

c) executar direta ou indiretamente reparos nas instalações dos 
prédios, especialmente redes – elétrica e hidráulica;

d) registrar a manutenção dos equipamentos sob a responsabilidade 
do setor;

e) zelar pela manutenção dos aparelhos e redes de comunicação;
f) acompanhar os reparos de bens móveis, por execução direta 

ou mediante serviço de terceiros, expedindo ordem de retirada de material, 
mediante autorização do responsável pelo bem patrimonial para liberação pela 
segurança.

§ 5º São atribuições da Divisão de Serviços Gerais:
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a) planejar e coordenar as atividades de utilização e manutenção dos 
veículos do Poder Judiciário, zelando pela sua guarda;

b) manter controle sobre a regularidade da situação dos veículos do 
Poder perante o órgão de trânsito e às exigências de licenciamento e seguro;

c) atender e controlar às solicitações de utilização de veículos; 
d) solicitar perícias e sindicâncias sobre acidentes que envolvam 

veículos do Poder Judiciário;
e) apresentar relatório circunstanciado indicatório de baixa e 

alienação de veículos quando demonstrada economicamente a inviabilidade de 
recuperação ou manutenção;

f) controlar o desempenho operacional dos veículos, consumo de 
combustíveis e lubrificantes e assegurar a sua manutenção preventiva; 

g) manter cadastro atualizado dos servidores que se utilizam das 
rotas dos transportes locados pelo Poder Judiciário;

h) opinar sobre a racionalidade do uso dos transportes coletivos 
locados pelo Poder Judiciário, acompanhar e fiscalizar a execução dos respecti-
vos contratos;

i) supervisionar a execução dos serviços de limpeza e conservação 
dos imóveis do Poder Judiciário;

j) supervisionar os serviços de zeladoria contratados com terceiros;
l) distribuir os encargos da zeladoria por áreas físicas compatíveis 

com a força de trabalho disponível;
m) abastecer e supervisionar os serviços de copa e cozinha do 

Tribunal de Justiça;
n) executar outras atribuições correlatas.” (NR). (Artigo incluído 

pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O.E. de 25.03.09)

SEÇÃO IV
DA ESTRUTURA SETORIAL DA SECRETARIA JUDICIÁRIA

SUBSEÇÃO I
DO DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO CÍVEL

Art. 32. REVOGADO66 (pela Lei 13.956, de 2007).

66 A Lei 13.956/07, em seu art. 9º., traz o texto revogado deste artigo 32, passando a ter a 
seguinte redação: “Art. 9º. O Departamento Judiciário Cível é a unidade administrativa da 
Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça ao qual compete o recebimento e preparo dos 
processos cíveis, expedição de informações, notificações, citações, intimações, emissão de 
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SUBSEÇÃO II
DO DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO PENAL

Art. 33. REVOGADO67 (pela Lei 13.956, de 2007).

SUBSEÇÃO III
DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 

AUXILIARES DE APOIO68

Art. 34. REVOGADO 69 (pela Lei 13.956, de 2007).

certidões, e atos e termos processuais; remessa de processos à distribuição e aos relatores, 
providenciando os expedientes, apoiando-se na seguinte estrutura:

 I - Serviço de Mandado de Segurança;
 II - Serviço de Recursos Privativos;
 III - Serviço de Atos Processuais;
 IV - Serviço de Recursos Cíveis.”

67 A Lei 13.956/07, em seu art. 10, traz o texto revogado deste art. 33, passando a ter a seguinte 
redação: “Art. 10. O Departamento Judiciário Penal é a unidade administrativa da Secretaria 
Judiciária do Tribunal de Justiça ao qual compete o recebimento e preparo dos processos 
penais; expedição de informações, notificações, citações, intimações; emissão de certidões e 
atos e termos processuais; remessa de processos à distribuição e aos relatores; elaboração dos 
expedientes, fazendo as anotações e registros necessários, e apoiar-se-á na seguinte estrutura:

 I - Serviço de Habeas Corpus;
 II - Serviço de Apelação Crime;
 III - Serviço de Recursos Criminais.”

68 Verifica-se que o Departamento de Serviços Judiciários Auxiliares de Apoio, criado pela 
Lei 13.956/07, retirou a palavra “ AUXILIAR” do nome, ficando  somente Departamento 
de Serviços Judiciários de Apoio, conforme se vê no art. 8º. da novel Lei de Organização 
Administrativa.

69 A Lei 13.956/07, em seu art. 8º. traz o texto revogado deste art. 34, passando a ter a seguinte 
redação: “Art.8º. Ao Departamento de Serviços Judiciários de Apoio compete desenvolver 
a programação, a execução e o controle das atividades de reprodução dos trabalhos das 
Câmaras Reunidas e Isoladas, e do Tribunal Pleno; organização e pesquisa de jurisprudência; 
preparo de dados estatísticos, além dos serviços de precatórios e de cálculos judiciais.

 §1º O Departamento de Serviços Judiciários de Apoio tem a seguinte estrutura:
 I - Serviço de Estatística e Jurisprudência;
 II - Serviço de Precatórios;
 III - Serviço de Cálculos Judiciais.
 §2º Compete, ainda, ao Departamento de Serviços Judiciários de Apoio:
 a) desenvolver todos os procedimentos necessários ao controle do trâmite de precatórios, 

desde a sua autuação até seu integral cumprimento;
 b) informar quanto aos incidentes processuais relativos a precatórios, petições, que lhes 
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SUBSEÇÃO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A SECRETARIA JUDICIÁRIA

Art. 35. REVOGADO (pela Lei 13.956, de 2007).
§ 1º. REVOGADO. (pela Lei 13.956, de 2007).
§ 2º. REVOGADO. (pela Lei 13.956, de 2007).

CAPÍTULO III
DAS ESTRUTURAS BÁSICA E SETORIAL DO 

FÓRUM DA COMARCA DA CAPITAL
SEÇÃO ÚNICA

DA DIRETORIA DO FÓRUM E DA SECRETARIA GERAL DO FÓRUM

Art. 36. A Diretoria do Fórum da Comarca da Capital, subordinada 
diretamente ao Juiz Diretor do Fórum da Capital, será exercida por um Juiz de 
Direito de entrância especial, indicado pelo Presidente do Tribunal, após o nome 
ser submetido à apreciação do Tribunal Pleno, e contará com  grupo de servidores 
para assistência e assessoramento imediato ao Juiz Diretor, ocupantes de cargo 
de provimento em comissão, inclusive, na forma definida no anexo II, parte inte-
grante desta Lei.” (NR). (Redação dada pela Lei 14.302/09, de 09.01.09 e pub. 
no D.O.E. De 16.01.09)70

digam respeito, inclusive pedidos de seqüestro, pedidos de intervenção, agravos regimentais, 
mandados de segurança, reclamações constitucionais e correicionais;

 c) prestar informações e atender as partes sobre contas nos processos;
 d) apresentar mensalmente estatística dos precatórios recebidos e respectivos 

encaminhamentos e cumprimentos;”
 e) elaborar cálculos aritméticos que se fizerem necessários sobre quaisquer direitos e 

obrigações, referentes aos processos que tramitam no Tribunal de Justiça e que são originários 
das comarcas do interior do Estado;

 f) cumprir qualquer outra determinação judicial.

70 Redação anterior: Art.36. A Diretoria do Fórum da Comarca da Capital será exercida pelo 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e contará com grupo de servidores para assistência e 
assessoramento imediato ao Desembargador Diretor, ocupantes de cargos de provimento em 
comissão, inclusive, na forma definida no anexo II, parte integrante desta Lei. ( redação dada 
pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).

 Texto original: “Art. 36. A Secretaria Geral do Fórum Clóvis Beviláqua, de igual nível 
hierárquico das Secretarias Judiciária e de Administração e Finanças do Tribunal de 
Justiça, subordinada diretamente ao Desembargador Vice-Presidente, abrange as atividades 
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administrativas e auxiliares da Justiça, na Comarca de Fortaleza, e obedecerá à seguinte 
estrutura básica setorialmente subdividida em unidades e subunidades nos níveis de 
Departamento, Divisões, Serviços, Seções e Setores da forma a seguir:

 1 - Diretoria da Secretaria Geral do Fórum, compreendendo:
 1.1 - Subdiretoria da Secretaria Geral;
 1.2 - Chefia do Gabinete;
 1.3 - Secretarias e Varas, nos termos do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado;
 1.4 - Departamento de Serviços Judiciais abrangendo:
 1.4.1 - Divisão de Protocolo Geral e Distribuição, assim organizada:
 I - Serviço de Portaria dos Feitos Judiciais, com as seções: a) Seção de Protocolo de Processos 

Criminais:  b) Seção de Protocolo de Processos Cíveis;  c) Seção de Protocolo de Processos da 
Fazenda Pública;  d) Seção de Protocolo de Outros Papéis e de Expedição.

 II - Serviço de Distribuição dos Feitos Judiciais, compreendendo: a) Seção de Distribuição de 
Processos Crime;  b) Seção de Distribuição de Processos Cíveis;  c) Seção de Distribuição de 
Processos da Fazenda Pública.

 1.4.2 - Divisão de Outras Atividades Judiciárias de Apoio, assim organizada:
 I - Serviço de Partilhas e Leilões com:   a) Seção de Partilhas; b) Seção de Leilões.
 II - Serviços de Contadoria;
 III - Serviço de Depósito Público de Bens Apreendidos;
 IV - Serviço de Arquivo Geral;
 V - Serviço de Biblioteca;
 VI - Serviços de Controle dos Serviços Extra-Judiciais.
 1.5 - Departamento de Modernização Judiciária, abrangendo:
 1.5.1 - Divisão de Modernização Administrativa com:
 I - Serviço de Análise de Organização, Métodos e Sistemas;
 II - Serviço de Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos;
 1.5.2 - Divisão de Informatização das Atividades Judiciárias com:
 I - Serviço de Implantação de Sistemas;
 II - Serviço de Manutenção e Desenvolvimento dos Sistemas.
 1.6 - Departamento de Coordenação das Atividades Administrativas, compreendendo:
 1.6.1 - Divisão Administrativa, com as seguintes unidades:
 I - Serviço de Comunicação Administrativa com:  a) Seção de Elaboração de Expediente;  b) 

Seção de Controle de Correspondências.
 II - Serviço de Pessoal, com:  
 a) Seção de Registros Funcionais; 
 b) Seção de Direitos e Deveres;  
 c) Seção de Controle de Freqüência Funcional.
 III - Serviço de Salários e Aplicação de Recursos, com: a) Seção de Implantação de Salários e 

Descontos; b) Seção de Aplicação de Recursos.
 1.6.2 - Divisão de Material, Patrimônio e Serviços Gerais, com:
 I - Serviço de Transportes, Zeladoria e Segurança, abrangendo:  a) Seção de Transportes;  b) 

Seção de Conservação e Limpeza;  c) Seção de Segurança.
 II - Serviço de Material e Patrimônio, com:  a) Seção de Almoxarifado.
 III - Serviço de Mecanografia e Reprografia.
 1.7 - Divisão de Serviços Auxiliares de Apoio ao Juizado da Infância e da Juventude, 

abrangendo:
  I - Serviço Administrativo, com:  a) Seção de Comunicação e Expediente; b) Seção de Serviços 

Gerais, que se apoiará nos seguintes setores: 1) Setor de Material e Patrimônio;  2) Setor de 
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OBSERVAÇÃO: O legislador quando da expedição da norma 
14.331/09, em seu art. 14, acrescentou os §§ 1º, 2 º, 3º, e 4º, como se fosse no 
artigo 31 desta Lei, porém ficaria sem sentido pois no art. 9º, já parágrafos para 
o referido artigo, o que pelo conteúdo da matéria entendemos, salvo melhor 
juízo, ser os parágrafos referente art. 36, conforme se vê abaixo.

§ 1º Fica criado o Núcleo de Apoio à Jurisdição, unidade subordi-
nada diretamente à Diretoria do Fórum da Comarca da Capital. (Redação dada 
pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O.E. de 25.03.09)

§ 2º Compete ao Núcleo de Apoio à Jurisdição o desenvolvimento 
das atividades de apoio técnico especializado às Varas ou Unidades Judiciárias 
- da Infância e Juventude, de Família e da Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, bem como o atendimento psicossocial ao servidor do Poder 
Judiciário. (Redação dada pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O.E. De 
25.03.09)

§ 3º O Núcleo de Apoio à Jurisdição contará com equipe interdisci-
plinar composta por servidores do Poder Judiciário, com habilitação profissio-
nal em Psicologia e Assistência Social e de ocupantes de cargos de provimento 
em comissão denominados de Assessor em Psicologia e de Assessor em Serviço 
Social, cargos estes privativos de detentores de cursos superior em Psicologia 
e em Assistência Social, respectivamente, além de equipe de apoio adminis-
trativo integrada por outros servidores e estagiários. (Redação dada pela Lei 
14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O.E. de 25.03.09)

§ 4º Caberá à Presidência do Tribunal de Justiça regulamentar, 
mediante Provimento, as atividades dos profissionais integrantes do Núcleo 
de Apoio à Jurisdição, ficando a cargo do Coordenador do Núcleo o acompa-
nhamento dos trabalhos desenvolvidos naquela unidade administrativa.” (NR).
(Redação dada pela Lei 14.311/09, de 20.03.09 e pub. no D.O.E. De 25.03.09)

Transporte e Manutenção; 3) Setor de Serviços Gerais.
 II - Serviço de Atendimento ao Menor em Situação Irregular;
 III - Serviço Social;
 IV - Serviço de Comissário de Proteção à Infância e à Juventude.
 Parágrafo Único. O detalhamento da competência dos órgãos e as atribuições do pessoal 

das chefias das unidades e subunidades da Secretaria Geral do Fórum serão objeto de 
Regulamentação mediante Regimento, bem como de normas operacionais a serem baixadas 
por Resolução do Tribunal de Justiça e atos da competência do Presidente, do Vice-Presidente 
do Tribunal ou do Corregedor Geral da Justiça.
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Art. 36-A. A Secretaria Administrativa do Fórum da Capital será 
dirigida por um Secretário Administrativo, abrangendo as atividades adminis-
trativas e auxiliares da Justiça na jurisdição da Comarca de Fortaleza, e terá 
a estrutura básica, setorialmente subdividida em unidades e subunidades nos 
níveis de Departamentos, Divisões, Serviços e Seções, da forma a seguir:”(NR).
(Redação dada do caput pela Lei 14.302/09, de 2009)71

I - Coordenadoria de Cumprimento de Mandados, de simbologia 
DAS- 3;

II - Secretarias de Varas, nos termos do Capítulo IV do Subtítulo II 
do Título IV da Lei nº 12.342, de 28 de julho de 1994 - Código de Divisão e 
Organização Judiciária do Estado do Ceará;

III – Departamento Judicial, assim estruturado: (nova redação dada 
pela Lei 15.144/12)72

a) Divisão de Distribuição, composta pelas seguintes unidades:
1. Serviço de Distribuição Cível;
2. Serviço de Distribuição Penal;
3. Serviço de Protocolo, abrangendo:
3.1. Seção de Malotes;
IV - Departamento de Informática, abrangendo:
a) Serviço de Implantação de Sistemas;
b) Serviço de Atividades de Apoio, subdividido em:
1. Seção de Suporte Técnico;
2. Seção de Atendimento ao Usuário;
V - Departamento de Administração, assim organizado:
a) Serviço de Recursos Humanos, desdobrado em:

71 Redação anterior: “Art.36-A. A Secretaria Geral do Fórum da Comarca da Capital, de 
igual nível hierárquico ao das Secretarias de Administração, de Finanças, de Tecnologia 
da Informação e Judiciária do Tribunal de Justiça, subordinada diretamente ao Diretor do 
Fórum da Comarca da Capital, será dirigida pelo Secretário Geral do Fórum, abrangendo 
as atividades administrativas e auxiliares da Justiça na jurisdição da Comarca de Fortaleza, 
e terá a estrutura básica, setorialmente subdividida em unidades e subunidades nos níveis 
de Departamentos, Divisões, Serviços e Seções, da forma a seguir: (artigo incluído pela Lei 
13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).

72 Redação anterior: “III - Departamento de Serviços Judiciais, abrangendo: a) Divisão de 
Atividades Judiciárias, assim estruturada: 1. Serviço de Protocolo; 2. Serviço de Distribuição; 
3. Serviço de Outras Atividades Judiciais, desdobrado em: 3.1. Seção de Partilhas e Leilões; 
3.2. Seção de Contadoria; 3.3. Seção de Depósito Público; 3.4. Seção de Certidões; 3.5. Seção 
de Arquivo; 3.6. Seção de Malote; b) Divisão de Apoio Judiciário;
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1. Seção de Pagamento;
2. Seção de Pessoal;
3. Centro de Treinamento Integrado;
b) Serviço de Apoio Administrativo:
1. Seção de Comunicação;
2. Seção de Reprografia;
3. Arquivo Administrativo;
c) Serviço Integrado de Saúde;
VI - Departamento de Patrimônio e Serviços Gerais, com a seguinte 

estrutura:
a) Seção de Almoxarifado;
b) Seção de Patrimônio;
c) Seção de Manutenção;
d) Seção de Transporte;
e) Seção de Zeladoria;
VII - Juizado da Infância e da Juventude, com a seguinte estrutura 

de apoio:
a) Divisão de Serviços Administrativos, compreendendo:
1. Seção de Serviços Gerais;
2. Seção de Apoio aos Serviços Administrativos;
3. Seção de Atendimento Inicial ao Adolescente em Conflito com a Lei;
b) Divisão de Procedimentos Administrativos e Judiciais, subdividida em:
1. Seção de Coordenação das Equipes de Manutenção de Vínculo e 

Adoção;
2. Seção de Cadastro de Adotantes e Adotandos;
3. Seção de Coordenação das Equipes de Medidas Sócio-Educativas.
VIII – Departamento de Serviços Judiciais abrangendo: ( alínea 

incluída pela Lei 15.209/12).73

a) Divisão de Atividades Judiciárias, assim estruturada:
1. Serviço de Outras Atividades Judiciais, composto de:
1.1. Seção de Partilhas e Leilões;
1.2. Seção de Contadoria;
1.3. Seção de Depósito Público;
1.4. Seção de Certidões;

73 Redação anterior: “VIII - Departamento de Apoio aos Serviços Judiciais abrangendo: ( 
inciso incluído pela Lei 15.144/12) ( Redação dada somente ao caput do inciso pela Lei 
15.209/12)
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1.5. Seção de Arquivo.” (NR).

§ 1º. Os cargos comissionados de Secretário Geral do Fórum da 
Comarca da Capital e de Coordenador de Cumprimento de Mandados serão 
exercidos por bacharel em Direito, de reputação ilibada, sendo nomeados pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça, por indicação do Diretor do Fórum. (parágrafo 
renumerado pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).

§2º As competências das unidades administrativas integrantes da 
estrutura da Secretaria Geral do Fórum da Comarca da Capital e as atribuições 
das respectivas chefias e dos cargos de assessoramento e assistência imediata 
ao Diretor do Fórum, inclusive, serão objeto de regulamentação mediante 
Regimento, bem como de normas operacionais a serem baixadas por Resolução 
do Tribunal de Justiça e atos da competência do Presidente do Tribunal de Justiça 
e do Diretor do Fórum. (parágrafo incluído pela Lei 13.956, de 13.08.07, pub. no 
diário oficial de 21.08.07).

§3º A nova estrutura administrativa do Fórum da Comarca da Capital 
definida neste artigo será compatibilizada, no que couber, com as disposições 
contidas no Capítulo III do Subtítulo II do Título IV – Dos Serviços Auxiliares 
Judiciais - da Lei nº 12.342, de 28 de julho de 1994, ficando, desde logo, o 
Tribunal de Justiça autorizado a, mediante Resolução, definir complementar-
mente a matéria, em caso de necessidade.” (NR). (parágrafo incluído pela Lei 
13.956, de 13.08.07, pub no diário oficial de 21.08.07).

CAPÍTULO IV
DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO DESCONCENTRADA

SEÇÃO ÚNICA
DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA74

Art. 37. A Escola Superior da magistratura criada pela Lei nº 

74 A Lei n° 13.703, de 01.12.05, instituiu um fundo próprio para a manutenção da ESMEC, na 
forma que segue: “Art. 1° Fica instituído o Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura 
do Estado do Ceará – Fundo ESMEC, destinado a dotar a referida Escola dos meios 
orçamentários e financeiros necessários à realização de suas finalidades legais, especialmente 
quanto à formação e ao aperfeiçoamento dos magistrados da Justiça Estadual do Ceará.” 

 Passados dois anos da criação do referido fundo, o mesmo foi extinto pela Lei 14.003/07, em 
seu art. 1º, in verbis: “Art. 1º Fica extinto o Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura 
do Estado do Ceará – Fundo ESMEC, instituído pela Lei Estadual nº. 13.703, de 1º. de 
dezembro de 2005.
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11.203, de 17 de julho de 1996 é órgão de atuação desconcentrada do Poder 
Judiciário ao qual incumbe planejar, executar e desenvolver política de treina-
mento e desenvolvimento de Recursos Humanos para a Magistratura, bem como, 
em íntima articulação com a Divisão de Recrutamento, Seleção, Treinamento 
e Desenvolvimento de Pessoal, da Secretaria de Administração e Finanças, 
promover a execução da política de treinamento de capacitação e aperfeiçoa-
mento do pessoal técnico-administrativo e de apoio às atividades auxiliares da 
Justiça.

§ 1º. A Escola Superior da Magistratura terá autonomia administra-
tiva relativa, expressa da seguinte forma:

 I - em poder obter recursos externos de assistência técnica e finan-
ceira para desenvolver sua programação;

 II - em poder estabelecer taxas de inscrição e custeio de recursos, se-
minários, simpósios, fóruns de debates, concursos e outros eventos que promova, 
diretamente ou mediante convênio com outras instituições, cujos recursos serão 
arrecadadas pelo FERMOJU, de acordo com o que estabelece a Lei nº 11.891, de 
10.12.91;

 III - adquirir e custear com recursos do FERMOJU, ou de outras fontes, 
material permanente e de custeio, bem como contratar os serviços eventuais de 
instrutores e conferencistas com o objetivo de cumprir suas finalidades.

 § 2º. A Escola Superior da Magistratura funcionará com apoio na 
seguinte estrutura organizacional, que o Regulamento detalhará:

 I - Diretoria Geral exercida por um Desembargador, nos termos do 
Regulamento Interno vigente;

 II - Secretaria Executiva, à qual se subordinarão:
 a) Serviço de Programação de Controle com:
 - Serviço de Programação de Cursos;
 - Serviço de Acompanhamento e Avaliação;
 - Serviço Administrativo de Apoio.
 § 3º. O Regimento Interno da Escola Superior de Magistratura 

permanece em vigor enquanto não for atualizado pelo Regulamento a esta Lei, 
mediante Resolução do Tribunal de Justiça.
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TÍTULO IV
DAS NORMAS RELATIVAS AO PESSOAL

CAPÍTULO I
DO REGIME JURÍDICO

Art. 38. Aplica-se aos servidores auxiliares da Justiça, remunerados 
pelos cofres públicos, atuais serventuários e funcionários d Justiça do Ceará, 
o Regime Jurídico Único de direito público administrativo, instituído pela Lei 
nº. 9.826, de 14 de maio de 1974 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
do Estado) e legislação complementar, nos termos da Lei nº. 12.062, de 12 de 
janeiro de 1993.

CAPÍTULO II
DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS

SEÇÃO I
DOS OBJETIVOS DO PLANO

Art. 39. O Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Auxiliares da 
Justiça, do Poder Judiciário do Ceará, obedecerá as diretrizes estabelecidas na 
forma abaixo:

I – estrutura a composição do Grupo Ocupacional de Atividades 
Judiciárias – AJ, das Categorias Funcionais, das Carreiras, das Classes, dos 
Cargos e Referências. 75 (Redação dada pelo art. 2o. da Lei nº 13.551/04)

II - Linhas de transposição dos cargos e funções;
III - Hierarquização dos cargos e das funções;
 IV - Tabela de Vencimentos;
 V - Descrição e especificação dos Grupos Ocupacionais.
Art. 40. REVOGADO.76 (Revogado pela Lei nº 13.551/2004)

75 Redação anterior: “I - Estrutura e Composição dos Grupos Ocupacionais de Atividades de 
Nível Superior - AJU/NS a Atividades Judiciárias de Apoio Administrativo e Operacional - AJU/
ADO, das Categorias Funcionais das Carreiras, das Classes, Cargos e Referências”.

76 Redação anterior: “Art. 40: Os Grupos Ocupacionais Atividades Judiciárias de Nível Superior 
- AJU/NS e Atividades Judiciárias de Apoio Administrativo e Operacional - AJU/ADO ficam 
organizados em categorias funcionais, Carreiras, Cargos, Classes, Referências, Quantificação e 
Qualificação na forma do Anexo I desta Lei.”
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Art. 41. REVOGADO 77 (Revogado pela Lei nº 13.551/2004)
Art. 42. REVOGADO 78 (Revogado o art. 42 e seus parágrafos pela 

Lei nº 13.551/2004)
Art. 43. Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos 

e o nível de conhecimentos aplicados os Grupos Ocupacionais abrangem várias 
atividades compreendendo:

 a) Atividades Judiciárias de Nível Superior, carreiras e/ou classes 
abrangendo atividades inerentes a cargos ou funções caracterizados por ações 
desenvolvidas em campo de conhecimento específico, cujo provimento exige 
curso e graduação de nível superior ou habilitação legal equivalente79

 b) Atividades Judiciárias de Apoio Administrativo e Operacional, 
carreira e/ou classes que englobam atividades inerentes a cargos ou funções 
de média e/ou reduzida complexidade ao nível de apoio as ações nas diversas 
áreas, podendo exigir conhecimento e domínio de conceitos mais amplos ou 
ainda, caracterizados pelas ações desenvolvidas em campo de conhecimento es-
pecífico exigindo escolaridade formal.80

77 Redação anterior: “Art. 41. As linhas de transposição e hierarquização dos cargos e das 
funções ficam definidas conforme dispõe os Anexos II e III, partes integrantes desta Lei.”

78 Redação anterior: “Art. 42. As tabelas vencimentais e as denominações dos grupos 
Ocupacionais ficam determinadas no Anexo V, inclusive para cargos de provimento em comissão. 
§ 1º. Os valores fixados no Anexo V, a que se refere este Artigo será acrescido do percentual de 
40% (quarenta por cento), quando o servidor for submetido ao regime de 40 (quarenta) horas 
semanais de trabalho.

 § 2º. A alteração da jornada de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, 
prevista no parágrafo primeiro deste Artigo, só poderá ocorrer havendo carência de mão de obra 
e anuência expressa do servidor, ouvida previamente a Secretaria de Administração e Finanças. § 
3º. O percentual de 40 (quarenta) por cento de que trata o parágrafo primeiro deste Artigo, não 
será pago, cumulativamente, com a Gratificação por Regime de Tempo Integral, com Prestação de 
Serviço Extraordinário ou outra vantagem com igual denominação ou com a mesma finalidade. 
§ 4º. A alteração a que se refere o parágrafo primeiro deste Artigo integrará os proventos do 
servidor desde que venha percebendo por um período não inferior a 03(três) anos.”

79 A Lei nº 13.771/06, reestruturou o cargo de analista judiciário adjunto, modificando o 
nível de escolaridade que era nível médio passando para nível superior., trazendo ainda a 
modificação nas referências salariais, conforme segue, in verbis: “Art. 396. O cargo de Analista 
Judiciário Adjunto, integrante do Grupo Ocupacional de Atividades Judiciárias – AJ, de natureza 
técnica, privativo de graduados em curso superior de duração plena, compreende a execução de 
atividades judiciárias de natureza processual e administrativa.” (art. 396, da Lei 12.342/94 – 
CODOJECE). Art. 2° A carreira de Analista Judiciário Adjunto passa a ter as mesmas referências 
salariais fixadas para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, conforme estabelecido nos anexos 
da Lei n.° 13.551, de 29 de dezembro de 2004.(art. 2o. da Lei 13.771/06)”

80 A Lei nº 13.837/06 reestruturou as carreiras de nível médio existente na época, ou seja, os 
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Art. 44. O Plano de Cargos e Carreiras objetiva fundamentalmente 
a valorização e profissionalização do servidor judiciário, bem como a maior efi-
ciência no apoio instrumental à Administração da Justiça, mediante:

 I - a adoção do princípio do mérito para ingresso e progressão na 
carreira;

 II - estabelecimento, em caráter sistemático e permanente, de 
programas de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores;

 III - privatividade dos cargos de Direção e Assessoramento prefe-
rencialmente para servidores integrantes das carreiras do Quadro III, do Poder 
Judiciário.

SEÇÃO II
A ORGANIZAÇÃO E DO INGRESSO NAS CARREIRAS

Art. 45. Ressalvado o regime da Magistratura, no Quadro III - Poder 
Judiciário, haverá somente servidores públicos sujeitos ao Regime Jurídico Único 
de Direito Público Administrativo.

Art. 46. As carreiras serão organizadas em classes, integradas por 
cargos de provimento efetivo e funções que, enquanto não extintas, integrarão a 
parte especial do Quadro III do Poder Judiciário.

 Parágrafo Único. Serão estabelecidas para cada classe as atribuições 
típicas, os requisitos de formação, experiência e cursos de capacitação.

Art. 47. As carreiras poderão ser específicas ou genéricas.
Art. 48. O ingresso da carreira por nomeação dar-se-á na referência 

inicial da classe respectiva, após aprovação em concurso público, obedecidos os 
requisitos impostos pelo regulamento do certame.

Art. 49. O concurso público, sempre de caráter competitivo, eli-
minatório e classificatório, poderá ser em duas etapas quando a natureza da 
carreira exigir complementação de formação ou de especialização.

§ 1º. A primeira etapa, de caráter eliminatório constituir-se-á de 
provas e/ou provas e títulos.

§ 2º. A segunda etapa, de caráter classificatório constará de treina-
mento cujo tipo e duração serão indicados no edital do respectivo concurso.

cargos de Técnico Judiciário, Técnico em Manutenção, Motorista, Telefonista, Técnico em 
Contabilidade e Vigia, inclusive modificando as referencias salarial inicial e final de carreira.
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SEÇÃO III
DA ASCENSÃO DO SERVIDOR NO  

PLANO DE CARGOS E CARREIRAS81

Art. 50. A Ascensão funcional do servidor judiciário nas carreiras 
far-se-á através da Progressão e Promoção, consoante regulamentação por 
Resolução do Tribunal de Justiça82.

I - Progressão é a passagem do servidor de uma referência para outra 
imediatamente superior dentro das faixas vencimentais da mesma classe, obede-
cidos os critérios de desempenho ou antiguidade e o cumprimento do interstício;

II - Promoção é a elevação do servidor de uma classe para outra ime-
diatamente superior, dentro das classes do mesmo cargo ou função.

§ 1º. Uma vez provido o cargo, fica defeso, a qualquer título, o deslo-
camento do seu titular para outro diverso, mantida em qualquer hipótese a sua 
vinculação à Entrância e/ou Instância correspondente.

§ 2º. Serão adotados, na forma e nas condições estabelecidas em 
Regulamento, processos de Avaliação de Desempenho dos Servidores.

§ 3º. Durante o estágio probatório, o servidor não poderá afastar-se 
de sua Comarca de origem, nem fará jus à ascensão funcional, observadas as 
exceções legais. (Parágrafo acrescido pelo art. 3o. da Lei nº 13.551/04)

81 Ver art. 429- A, da Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará ( Lei 12.342/94), 
incluído pela Lei 14.064, de 2008, trata especificamente de remoção. Vide Leis 13.551/04 e 
14.064/08, e as Resoluções 07/07 e 19/07, expedida pelo Pleno do Tribunal de Justiça, que 
trata sobre promoção e progressão de servidores do Poder Judiciário Estadual.

82 Com a Lei nº 13.551, que tratou do Plano de Cargos e Carreira – PCC, os art. 9o. e 10, 
regulamentou a promoção e progressão vertical dos servidores do Poder Judiciário, nos 
termos que segue: “Art. 9°. Fica instituído o Sistema de Promoção e Progressão Vertical dos 
Servidores do Quadro III – Poder Judiciário, mantendo-se as proposições percentuais constantes 
entre referências da tabela do anexo IV, que será contada a partir de 1.° de junho de 2005, 
observando o transcurso do interstício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.” (NR). (Redação 
dada pelo art. 1o. da Lei nº 13.577/05) § 1° O número de servidores a serem avançados por 
progressão corresponderá a 60% (sessenta por cento) do total de ocupantes de cargos ou funções 
em cada uma das respectivas classes, atendidos os critérios de desempenho e antigüidade. § 
2º. Observando o disposto no parágrafo anterior, do percentual previsto para progressão, 50% 
(cinqüenta por cento) será por desempenho e 50% (cinqüenta por cento) por antigüidade. § 3º. 
Se o quociente for fracionário e a fração superior a 0,5 (cinco décimos), será acrescido de mais 
um. Art. 10. Será editado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em sua composição 
plenária, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de início de vigência desta 
Lei, regulamentação para ascensão funcional dos servidores do Quadro III – Poder Judiciário, 
conforme disposto no art. 9.° e seus parágrafos.”
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§ 4º. Findo o estágio probatório do servidor, após a avaliação de 
desempenho, e adquirida a estabilidade no serviço público, será computado o 
tempo de contribuição, para efeito de promoção, a partir da data de início do 
exercício nas funções do respectivo cargo. (Parágrafo acrescido pelo art. 3o. da Lei 
nº 13.551/04)

SEÇÃO IV
DA CAPACITAÇÃO E DO APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR

Art. 51. As atividades de capacitação e aperfeiçoamento dos servi-
dores, como parte integrante do Sistema de Recursos Humanos, serão planeja-
das, organizadas e executadas de forma integrada e sistêmica, segundo diretri-
zes a serem, fixadas por Resolução do Tribunal de Justiça.

§ 1º. Os programas de capacitação relacionados a cada carreira 
deverão ter em vista, principalmente, a habilitação do servidor para o eficaz de-
sempenho das atribuições inerentes à respectiva classe e à classe imediatamente 
superior.

§ 2º. Além dos cursos, os programas serão desenvolvidos através de 
estágios ou de outras formas de capacitação no trabalho.

Art. 52. Compete ao órgão Central de Recursos Humanos do Poder 
Judiciário, formular políticos e programas, supervisionar e coordenar a sua im-
plantação, avaliar resultados e, complementarmente, executar programas de ca-
pacitação e aperfeiçoamento de nível mais elevado.

 § 1º. A execução dos programas de capacitação, estágios, trei-
namentos, poderá ser atribuída ao Departamento de Recursos Humanos ou, 
ainda, delegada a entidade pública ou privada especializadas na capacitação de 
Recursos Humanos, mediante convênios ou contratos, observadas a Legislação 
Federal sobre contratos e licitações e demais normas pertinentes à matéria.

 § 2º. O servidor habilitado em cursos de conteúdo, duração e nível 
equivalentes aos de programa de treinamento poderá ser dispensado de freqüen-
tá-los, ficando, entretanto, a prova e/ou trabalhos para efeito de avaliação.

SEÇÃO V
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 53. Para os efeitos desta Lei, considera-se vencimento-base a 
retribuição pecuniária devida pelo exercício de cargo ou função pública, fixada 
em Lei para a respectiva referência vencimental.
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Art. 54. Remuneração é o vencimento do cargo ou função acrescida 
das vantagens pecuniárias permanentes ou temporais estabelecida em Lei.

SEÇÃO VI
DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO

Art. 55. Os cargos de Direção e Assessoramento serão providos 
em comissão e classificados em níveis correspondente à hierarquia da estrutura 
organizacional, com base na complexidade e responsabilidade das respectivas 
atribuições, segundo critérios estabelecidos em Regulamento, designados por 
numeração cardinal crescente.

Parágrafo Único. A classificação dos cargos de Direção e 
Assessoramento observará uma diferença de pelo menos um nível em relação 
àqueles em que estiverem classificados os cargos de Direção a que se subordinam.

Art. 56. Os Assessores e demais integrantes dos Gabinetes dos 
Desembargadores serão de recrutamento amplo, indicados pelos mesmos e 
nomeados pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

•	 Vide Resolução 07, do CNJ.

SEÇÃO VII
DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 57. O Quadro de Pessoal Auxiliar da Justiça será estruturado 
com cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão cargos/
funções destinados à extinção quando vagarem.

Art.58. O Quadro de Pessoal referido no artigo anterior será organi-
zado e administrado de acordo com as diretrizes emanadas do Tribunal de Justiça 
e operacionalizado pelos órgãos competentes da Secretaria de Administração do 
Poder Judiciário. (NR).83  (redação dada pela Lei 13.956, de 13.08.07, 
pub no diário oficial de 21.08.07).

§ 1º. A quantificação de cargos será fixada e alterada com base em 
estimativas técnicas que considerem as necessidades de funcionamento dos 
serviços, os índices de movimentação de pessoal e o princípio da divisão do 
trabalho.

83 Redação anterior:  “Art. 58. O Quadro de Pessoal referido no Artigo anterior será 
organizado e administrado de acordo com as Diretrizes emanadas do Tribunal de Justiça e 
operacionalizado pelos órgãos competentes da Secretaria de Administração e Finanças do 
Poder Judiciário.”
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§ 2º. A lotação dos cargos necessários a cada secretaria, órgão 
ou unidade administrativa será efetuada por Ato da Presidência do Tribunal 
publicado no Diário da Justiça, processando-se de igual modo para as modifi-
cações supervenientes obrigada a publicação de toda a lotação das unidades 
alteradas.

Art. 59. O Quadro III - Poder Judiciário - compor-se-á de dois sub-
quadros a seguir discriminados:

Sub-Quadro 1 - correspondendo aos cargos e funções próprias da 
carreira da Magistratura, regulada pela Lei de Divisão e Organização Judiciária;

Sub-Quadro 2 - compreendendo os cargos técnicos, administrativos 
e de apoio das Atividades Auxiliares da Justiça.

Parágrafo Único. o Sub-Quadro 2 será composto dos seguintes gru-
pamentos de cargos:

a) Parte Permanente I: integrada pelos cargos de provimento efetivo 
ocupados pelos servidores concursados;

b) Parte Permanente II: integrada pelos cargos de provimento em 
comissão;

c) Parte Especial: composta de cargos/funções extintos quando 
vagarem, correspondente aos lugares dos atuais servidores, detentores de 
cargos/funções nos termos da Lei nº 12.062/93.

Art. 60. Observadas as diretrizes estabelecidas nesta Lei e ressal-
vadas os casos de criação e reclassificação de cargos e outras alterações que 
impliquem aumento de despesas, a estruturação e a administração do Plano 
de Cargos e Carreiras do Poder Judiciário serão efetuados mediantes Atos do 
tribunal.

Parágrafo Único. Até que seja implantado novo sistema de carreiras, 
a progressão dos servidores se processará de acordo com os critérios anterior-
mente estabelecidos.

CAPÍTULO III
DO ENQUADRAMENTO

Art. 61. 84 (Revogado pela Lei nº 13.551/2004)

84 Segue texto revogado do art. 61 e seus parágrafos: “Art. 61. Os enquadramentos dos 
servidores integrantes dos grupos Ocupacionais de que trata esta Lei, no Plano de Cargos 
e Carreiras, dar-se-ão através de 02 (duas) modalidades:  I - ENQUADRAMENTO SALARIAL 
AUTOMÁTICO - Consiste no enquadramento dos atuais ocupantes de cargos e funções do nível 
hierárquico da escola salarial do novo sistema de carreiras, conforme disposto nos Anexos I e III 
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Art. 62. 85 (Revogado pela Lei nº 13.551/2004)
Art. 63. 86 (Revogado pela Lei nº 13.551/2004)
Art. 64. Os cargos de provimento em comissão de Direção, Assesso-

ramento e Gerenciamento Superior observarão as seguintes diretrizes:87 (Redação 
dada pelo art. 4o. da Lei nº 13.551/04).

§ 1º. Em caso de padronização, os cargos ressalvados na parte final 
deste Artigo adotarão o símbolo DGS - Direção e Gerenciamento Superior, com 3 
níveis (DGS-1, DGS-2 e DGS-3), nos termos da Tabela de retribuição dos Cargos 
em Comissão.

§ 2º. Os demais cargos em comissão observarão os símbolos DNS - 
Direção de Nível Superior e DAS - Direção e Assessoramento Superior, com os 

desta Lei;  II - ENQUADRAMENTO POR DESCOMPRESSÃO - Consiste no deslocamento dos atuais 
servidores detentores de Cargos/Funções de uma referência para outra com a elevação de um 
nível para cada 5 (cinco) anos completados até a data da publicação desta Lei.

 § 1º. O enquadramento salarial automático terá seus efeitos financeiros a partir desta data.
 § 2º. O enquadramento por descompressão dos servidores já ajustados nos termos do Art. 25 

do Provimento nº. 01/94, de 26/05/94, com situação funcional publicada no Diário da Justiça 
de 30/09/1994, será aproveitado e redefinido por Resolução a ser baixada, posteriormente, 
pelo Tribunal Pleno, verificando a devida proporcionalidade entre o padrão vencimental das 
referências atuais com as propostas por Lei. Não observando a paridade numérica entre as 
duas situações.

 § 3º. No enquadramento salarial automático, os servidores integrantes dos Grupos Ocupacionais 
de Atividade Judiciária de Apoio Administrativo Operacional - AJU/ADO e Atividade 
Judiciária de Nível Superior - AJU/NS, que não foram beneficiados pelo ajustamento de que 
trata o parágrafo anterior, passarão para a referência inicial correspondente ao grau definido 
para seu cargo/função na hierarquização previstas nas escalas de graus pré-determinados, 
conforme Anexos I e II desta Lei. O enquadramento, de que trata o inciso II deste Artigo, dar-
se-á na Resolução de que trata o parágrafo anterior.

 § 4º. Quando o vencimento base for superior ao da referência inicial da faixa vencimental 
do cargo/função ocupado pelo servidor, este será deslocado para referência igual ou 
imediatamente superior.

 § 5º. Será por ato coletivo do dirigente máximo do Poder Judiciário a formalização do 
enquadramento dos servidores por descompressão.”

85 Segue texto revogado do art. 62: “Fica vedada a transferência de tempo de serviço apurado 
para fins do enquadramento, por descompressão, previsto no inciso II do Art. 61 desta Lei”.

86 Segue texto revogado do art. 63: “Nos afastamentos sem ônus para a origem, o servidor 
fará jus ao enquadramento salarial automático até o seu retorno ao enquadramento por 
descompressão.”

87 Segue texto revogado do art. 64: “Durante o estágio probatório o servidor dos Grupos 
Ocupacionais de Atividades Judiciárias de Nível Superior - ANS e Atividades Judiciárias de Apoio 
Administrativo e Operacional - ADO não poderá ser afastado de seu órgão de origem, nem fará 
jus à Ascensão Funcional.”
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valores correspondentes aos que foram adotados pelo Poder Executivo.
§ 3º. O cargo de Secretário do Tribunal de Justiça passa a ser deno-

minado de Secretário Geral do Tribunal de Justiça (símbolo DGS-1).
§ 4º. O cargo de Subsecretário do Tribunal de Justiça e Diretor Geral 

da Secretaria do Fórum passarão a ter o símbolo DGS-2.
§ 5º. O cargo de Subdiretor da Secretaria do Fórum passa a referen-

ciar-se pelo símbolo DGS-3.

TÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 65. Os aposentados terão seus proventos definidos observando-
se a correspondência existente entre os cargos ou funções por eles ocupados, ao 
se tornarem inativos e os cargos dos Grupos Ocupacionais ora implantados de 
acordo com a classe e referência estabelecidos nesta Lei, inclusive aplicação da 
modalidade descompressão, acrescidos das vantagens a que fizerem jus no ato 
da aposentadoria.

Art. 66. Todos os cargos do Quadro III - Poder Judiciário, serão 
identificados por classe, referência, se comissionados, por símbolos correspon-
dentes aos respectivos níveis hierárquicos e valores vencimentais, ressalvados 
os cargos em comissão cujo valor da representação seja expresso em percentual 
sobre o vencimento.

TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 67. Ficam criados os cargos em comissão de Secretário 
Judiciário e de Secretário de Administração e Finanças do Tribunal e Justiça.

Art. 68. Para fins de viabilizar a reorganização administrativa de 
que trata esta Lei, ficam criados e alterados em sua denominação, quantidade, 
símbolos e lotação os cargos em comissão e ficam alterados em sua denomina-
ção, símbolos e lotação os cargos de provimentos efetivo do Quadro III - Poder 
Judiciário, nos termos expressos nos anexos I e IV, parte integrante desta mesma 
Lei.

 Parágrafo Único. O provimento dos cargos previstos na situação 
nova do Anexo IV referido neste Artigo, dependerá de ato formal do Presidente 
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do Tribunal de Justiça, mesmo em caso de manutenção da denominação e de seu 
ocupante, hipótese em que o ato será apenas confirmatório.

Art. 69. O Termo Judiciário de Paramoti passa a pertencer à Comarca 
de caridade, ficando revogado o Artigo 8º, da Lei nº 12.394, de 09 de dezembro 
de 1994.

Art. 70. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias do Poder Judiciário, previstas para este 
exercício, sendo suplementadas se insuficientes.

Art. 71. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 
03 de agosto de 1995.

Tasso Ribeiro Jereissati
Ernesto Sabóia de Figueiredo Junior

NOTAS SOBRE A CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS NA ESTRUTURA 
DO QUADRO III DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ.

Notas 1: A Lei Estadual 13.599/05 criou o Departamento de 
serviços integrados da saúde, transformando os cargos da forma que segue: “Os 
cargos de provimento em comissão de Diretor de Departamento, símbolo DAS-1, 
Diretor de Divisão, símbolo DAS-2, e Chefe de Serviço, destinados ao Departamento 
de Serviços Integrados de Saúde, previstos no anexo IV da Lei n.º 12.483, de 3 de 
agosto de 1995, são denominados, respectivamente, Diretor do Departamento de 
Serviços Integrados de Saúde, Diretor da Divisão Médica e Chefe do Serviço de Apoio 
ao Departamento de Serviços Integrados de Saúde.” (Art. 4°., da Lei 13.599/05)

Nota 2: A Lei Estadual 13.587/05 criou o cargo de assessor de 
imprensa da Corregedoria da Justiça, na forma do art. 1º, in verbis: “Fica 
criado um cargo em comissão, nível DNS-1, denominado de Assessor de Imprensa, 
com lotação na Corregedoria-geral da Justiça, incluindo-se na tabela de cargos co-
missionados do Quadro III - Poder Judiciário.” (art. 1º. Da Lei 13.587/05).

Nota 3: A Lei 15.380, de 2013, dispõe em seus art. 4º e 5º, in verbis:
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“Art. 4º Ficam criados na estrutura administrativa do Gabinete da 
Presidência 1 (um) cargo de provimento em comissão, preferencialmente por 
bacharel em Direito, de Assessor-chefe de Precatórios, simbologia DGS-2, e 2 
(dois) cargos de provimento em comissão de Assessor Jurídico da Assessoria de 
Precatórios, de simbologia DJS-1.

Art. 5º Fica transformado o cargo de Chefe do Serviço de Precatórios, 
símbolo GAJ-3, em Assessor Técnico de Cálculos da Assessoria de Precatórios, 
de simbologia GAJ-1, provido preferencialmente por bacharel em Contabilidade.

Nota 4: A Lei 15.209, de 2012, dispõe em seus art. 1º, 2º e 3º, in 
verbis:

Art. 1º Ficam criados 4 (quatro) cargos de provimento em comissão 
de Diretor de Secretaria de entrância final, símbolo DJS-3, nos termos abaixo 
discriminados:

I - 1(um) cargo para a 21ª Unidade do Juizado Especial Cível e 
Criminal;

II - 1(um) cargo para a 22ª Unidade do Juizado Especial Cível e 
Criminal;

III - 1 (um) cargo para 24ª Unidade do Juizado Especial Cível e 
Criminal;

IV - 1(um) cargo para a 26ª Unidade do Juizado Especial Cível e 
Criminal.

Art. 2º Ficam criados 4 (quatro) cargos de provimento em comissão 
de Direção e Assessoramento de Conciliador de entrância final símbolo DJS-3, 
nos termos abaixo discriminados:

I - 1 (um) cargo para a 21ª Unidade do Juizado Especial Cível e 
Criminal;

II - 1 (um) cargo para a 22ª Unidade do Juizado Especial Cível e 
Criminal;

III - 1 (um) cargo para a 24ª Unidade do Juizado Especial Cível e 
Criminal;

IV - 1 (um) cargo para a 26ª Unidade do Juizado Especial Cível e 
Criminal.

Art. 3º Fica transformado o cargo de Diretor da Divisão de Apoio 
ao Judiciário, símbolo GAJ-2, em Diretor da Divisão de Distribuição, símbolo 
GAJ-2, e o cargo de Chefe do Serviço de Distribuição, símbolo GAJ-3, em Chefe 
do Serviço de Distribuição Cível, símbolo GAJ-3;
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Nota 5: A Lei 15.144, de 2012, dispõe em seus art. 3º, in verbis:
Art. 3º Ficam criados os seguintes cargos de provimento em 

comissão na Tabela de Cargos Comissionados do Quaro III – Poder Judiciário, a 
que se refere o anexo II do art. 23, da Lei n° 13.956, de 13 de agosto de 2007: 

I -1 (um) de Diretor do Departamento Judicial, símbolo GAJ – 1;
II - 1 (um) de Chefe de Serviço de Distribuição Penal, símbolo GAJ – 3;
III - 1 (um) de Diretor Geral da Creche Escola do Poder Judiciário, 

símbolo GAJ – 1.

Nota 6: A Lei 15.130, de 2012, dispõe em seus art. 1º, in verbis:
Art. 1º Ficam criados 2 (dois) cargos de provimento em comissão 

de Direção e Assessoramento de Diretor de Secretaria de Entrância Final da 
Comarca de Fortaleza, símbolo DJS-3, nos termos abaixo discriminados:

I - 1(um) cargo para a 3ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas;
II - 1(um) cargo para a 7ª Vara de Execuções Fiscais e Crimes Contra 

a Ordem Tributária.

Nota 7: A Lei 15.129, de 2012, dispõe em seus art. 1º e 2º, in verbis:
Art. 1º Ficam criados 15(quinze) cargos de provimento em comissão 

de Direção e Assessoramento de Diretor de Secretaria de Entrância Final da 
Comarca de Fortaleza, símbolo DJS-3, nos termos abaixo discriminados:

I – 5 (cinco) cargos de Diretor de Secretaria de Entrância Final da 
Comarca de Fortaleza, símbolo DJS-3, distribuídos para as seguintes Varas Cíveis: 
31ª, 32ª, 33ª, 34ª e 35ª;

II - 3(três) cargos de Diretor de Secretaria de Entrância Final da 
Comarca de Fortaleza, símbolo DJS-3, distribuídos para as seguintes Varas de 
Família: 19ª, 20ª e 21ª;

III - 2(dois) cargos de Diretor de Secretaria de Entrância Final da 
Comarca de Fortaleza, símbolo DJS-3, distribuídos para as seguintes Varas da 
Fazenda Pública: 10ª, 11ª ;

IV - 3(três) cargos de Diretor de Secretaria de Entrância Final da 
Comarca de Fortaleza, símbolo DJS-3,  distribuídos para as seguintes Varas 
Criminais: 19ª e 20ª e 21ª;

V - 1(um) cargo de Diretor de Secretaria de Entrância Final da 
Comarca de Fortaleza, símbolo DJS-3,  para a 8ª Vara de Execuções Fiscais e 
Crimes Contra a Ordem Tributária;

VI - 1(um) cargo de Diretor de Secretaria de Entrância Final da 
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Comarca de Fortaleza, símbolo DJS-3, para a 23ª Unidade do Juizado Especial 
Cível e Criminal.

Art. 2º Fica criado 1(um) cargo de provimento em comissão de 
Direção e Assessoramento de Conciliador da 23ª Unidade do Juizado Especial 
Cível e Criminal da Comarca de Fortaleza, símbolo DJS-3.

Nota 8: A Lei 15.034, de 2011, dispõe em seus art. 1º e 2º, in verbis:
Art. 1º Ficam criados 3 (três) cargos de provimento em comissão 

de Diretor de Secretaria de entrância final, símbolo DJS-3, nos termos abaixo 
discriminados:

I -  1(um) cargo para a 2ª Vara de Execução Penal;
II - 1(um) cargo para a 3ª Vara de Execução Penal;
III - 1 (um) cargo para a 25ª Unidade do Juizado Especial Cível e 

Criminal.
Art. 2º Fica criado 1(um) cargo de provimento em comissão de 

Direção e Assessoramento de Conciliador da 25ª Unidade do Juizado Especial 
Cível e Criminal da Comarca de Fortaleza, símbolo DJS-3.

Nota 9: A Lei 14.985, de 2011, dispõe em seus art. 1º., in verbis:
Art. 1º Ficam criados 5 (cinco) cargos de provimento em comissão 

do Quadro III – Poder Judiciário, a que se refere a Lei nº 13.956, de 13 de 
agosto de 2007, de Assessor Jurídico, simbologia DJS-1, com lotação junto à 
Consultoria Jurídica.

Nota 10: A Lei 14.974, de 2011, dispõe em seus art. 1º., in verbis:
Art. 1º Fica extinto 1 (um) cargo de provimento em comissão 

de Assessor Jurídico da Vice-Presidência, simbologia DJS-1, com lotação no 
Gabinete da Vice-Presidência, criado pelo inciso IV do art. 6º da Lei nº 14.302, 
de 9 de janeiro de 2009.

Art. 2º Fica criado 1 (um) cargo de provimento em comissão 
de Assessor Especial da Vice-Presidência, simbologia DJS-1, com lotação no 
Gabinete da Vice-Presidência.

Art. 3º O ocupante do cargo de Assessor Especial da Vice-Presidência, 
de recrutamento amplo, será nomeado, em comissão, pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça, por indicação do Vice-Presidente, dentre profissionais com nível 
superior de escolaridade, de competência técnica e ilibada reputação.
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Nota 11: A Lei 14.916, de 2011, dispõe em seu art. 3º. e 6º., in 
verbis:

Art. 3° O art. 16 da Lei nº 14.311, 20 de março de 2009, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16. ...
I - 1 (um) de Secretário de Gestão de Pessoas, símbolo DGS-2;
...
III - 1 (um) de Assessor Técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas, 

símbolo GAJ-1;
IV - 1 (um) de Diretor de Departamento de Gerência Executiva do 

FERMOJU, símbolo GAJ – 1;
...
VI - 4 (quatro) de Diretor de Divisão, sendo 3 (três) do Departamento 

de Serviços Gerais e 1 (um) de Apoio Administrativo da Secretaria de Gestão de 
Pessoas, símbolo GAJ-2;

VII - 1 (um) de Oficial de Gabinete da Secretaria de Gestão de 
Pessoas, símbolo GAJ-2;” (NR).

Art. 6º O art. 8º da Lei nº 14.415, de 23 de julho de 2009, passa a 
ter a seguinte redação:

“Art. 8º Para todos os efeitos legais, especialmente em relação às 
Leis Estaduais nº 13.439, de 16 de janeiro de 2004, e sua regulamentação, e 
da Lei nº 14.236, de 10 de novembro de 2008, fica atribuído aos cargos de 
direção superior do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, símbolos DGS-1 
e DGS-2, (Secretários, Assessor Especial da Presidência e Consultor Jurídico), 
o mesmo tratamento jurídico inerente a Secretário de Estado, bem como aos 
cargos de Assessor Técnico e de Diretor do Departamento de Gerência Executiva 
do FERMOJU, o tratamento jurídico correspondente a Secretário Adjunto, ressal-
vadas denominação, remuneração e foro.” (NR).

Nota 12: A Lei 14.913, de 2011, dispõe em seu art. 3º, in verbis:
Art. 3º Fica transferido da Secretaria de Tecnologia da Informação 

para a Assessoria Institucional um cargo de Direção e Assessoramento Superior 
de Diretor de Divisão, símbolo GAJ-2.

Nota 13: A Lei 14.912, de 2011, dispõe em seus arts. 1º, 2º e 3º, 
in verbis:
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Art. 1º Fica criado na estrutura da Secretaria Judiciária um cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Serviço de Recursos Cíveis, símbolo GAJ-3.

Art. 2º Fica extinto 1 (um) cargo de provimento em comissão de 
Assessor Técnico em Jornalismo, símbolo GAJ-3, previsto no inciso IX do art. 16 
da Lei nº. 14.311, de 20 de março de 2009.

Art. 3º Fica alterado o inciso IX do art. 16 da Lei nº 14.311, de 20 
de março de 2009, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 16 …
IX - 9 (nove) cargos de Assessor Técnico em Jornalismo, símbolo 

GAJ-3”. (NR).

Nota 14: A Lei 14.816, de 2010, dispõe em seus arts. 4º, in verbis:
Art. 4º Ficam criados os seguintes cargos de provimento em 

comissão: 
I -1 (um) de Secretário Especial de Planejamento e Gestão, simbolo-

gia DGS-2;
II - 1 (um) de Assessor Técnico da Secretaria Especial de Planejamento 

e Gestão, simbologia GAJ-1;
III -1 (um) de Diretor de Departamento de Estratégia e Projetos, 

simbologia GAJ-1;
IV -1 (um) de Diretor de Departamento de Otimização Organizacional, 

simbologia GAJ-1;
V - 1 (um) de Diretor de Departamento de Informações Gerenciais, 

simbologia GAJ-1;
VI - 7 (sete) de Diretor de Divisão, sendo 2 (dois) do Departamento de 

Estratégia e Projetos, 2 (dois) do Departamento de Otimização Organizacional, 
2 (dois) do Departamento de Informações Gerenciais e 1 (um) de Apoio 
Administrativo da Secretaria Especial de Planejamento e Gestão, simbologia GAJ 
-2;

VII - 1 (um) de Oficial de Gabinete da Secretaria Especial de 
Planejamento e Gestão, símbologia GAJ – 2;

§ 1º Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Assessor de 
Planejamento, símbolo DJS - 1, previsto no art. 23 da Lei nº 13.956, de 13 de 
agosto de 2007.

§ 2º O provimento dos cargos criados neste artigo dependerão de ato 
formal do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

§ 3º Fica alterada a Tabela de Cargos Comissionados do Quadro III 
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– Poder Judiciário, a que se refere o anexo II do art. 23 da Lei nº 13.956, de 13 
de agosto de 2007, com as criações e extinção de cargos estabelecidas nesta Lei.

Nota 15: A Lei 14.813, de 2010, dispõe em seus arts. 6º, in verbis:
Art. 6º Ficam criados no Quadro III — Poder Judiciário, os seguintes 

cargos de provimento em comissão: 
I - 1 (um) cargo de direção e gerenciamento superior de Assessor 

Institucional, simbologia DGS-2;
II - 1 (um) cargo de direção de nível superior de Chefe da Assessoria 

de Cerimonial, simbologia DJS-1;
III - 2 (dois) cargos de direção e assessoramento superior, simbologia 

GAJ-1, denominados Diretor de Departamento Editorial e Gráfico e Diretor de 
Departamento de Execução e Controle Processual, destinados, respectivamente, 
à Assessoria Institucional e à Consultoria Jurídica;

IV - 2 (dois) cargos de direção e assessoramento superior de Diretor 
de Divisão, símbolos GAJ-2, destinados à  estrutura da Consultoria Jurídica;

§ 1º Fica transferido da Secretaria de Tecnologia da Informação para 
a Assessoria Institucional, um cargo de direção e assessoramento superior sim-
bologia GAJ-1 de Diretor do Departamento de Gestão de Documentos, e 2 (dois) 
cargos de direção e assessoramento superior de Diretor de Divisão, simbologias 
GAJ-2.

§ 2º Fica transferido do Serviço de Apoio Administrativo da Secretaria 
Judiciária para a estrutura da Consultoria Jurídica estabelecida nesta Lei, um 
cargo de direção e assessoramento superior de Chefe de Serviço de Precatórios, 
simbologia GAJ-3.

§ 3º Fica transformada a simbologia do Cargo de Assessor de 
Cerimonial de DJS-1 para DJS-3.

§ 4º Compete ao Chefe da Assessoria de Cerimonial, planejar, 
organizar, coordenar e executar atividades inerentes ao desenvolvimento e 
ampliação das relações internas e institucionais do Tribunal de Justiça, assistindo 
o Presidente, as demais autoridades do Tribunal e as unidades das Secretarias, 
quando solicitado, quanto ao protocolo a ser observado nas cerimônias e eventos 
oficiais e à organização e realização de eventos institucionais.

§ 5º O provimento dos cargos criados neste artigo dependerão de ato 
formal do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

§ 6º Fica alterada a Tabela de Cargos Comissionados do Quadro III 
- Poder Judiciário, a que se refere o anexo II do art. 23 da Lei nº. 13.956, de 13 
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de agosto de 2007, e inciso VIII do art. 16 da Lei nº 14.311, de 20 de março de 
2009, com as criações e transferências estabelecidas nesta Lei.

Nota 15: A Lei 14.311, de 2009, dispõe em seus arts. 16 e 19, in 
verbis:

Art. 16. Ficam criados os seguintes cargos de provimento em 
comissão:

I - 1 (um) de Secretário de Gestão de Pessoas, símbolo DGS-2;88 ( 
redação dada pela Lei 14.916, de 2011)

II - 1 (um) de Chefe da Assessoria de Comunicação do Poder 
Judiciário, símbolo DNS-1;

III - 1 (um) de Assessor Técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas, 
símbolo GAJ -1;89 ( redação dada pela Lei 14.916, de 2011)

IV - 1 (um) de Diretor do Departamento de Gestão Executiva do 
FERMOJU, símbolo DAS-1;

V - 1 (um) de Diretor do Departamento de Serviços Gerais, símbolo 
DAS-1;

VI - 4 (quatro) de Diretor de Divisão, sendo 3 (três) do Departamento 
de Serviços Gerais e 1 (um) de Apoio Administrativo da Secretaria de Gestão de 
Pessoas, símbolo GAJ -2;90( redação dada pela Lei 14.916, de 2011)

VII - 1 (um) Oficial de Gabinete da Secretaria de Recursos Humanos 
e Gestão Executiva do FERMOJU, símbolo DAS-2;91( redação dada pela Lei 
14.916, de 2011)

VIII - 4 (quatro) de Chefe de Serviço, sendo  3 (três) para as 
Divisões do Departamento de Serviços Gerais e 1 (um) para o Serviço de Apoio 
Administrativo da Secretaria Judiciária, símbolo DAS-3; 

IX - 10 (dez) de Assessor Técnico em Jornalismo, símbolo DAS-3;
X - 1 (um) de Assessor Técnico em Fotografia, símbolo DAS-5;

88 Redação anterior: “I - 1 (um) de Secretário de Recursos Humanos e de Administração do 
FERMOJU, símbolo DGS-2;”

89 Redação anterior: “III - 1 (um) de Assessor Técnico da Secretaria de Recursos Humanos e 
de Gestão do FERMOJU, símbolo DAS-1;

90 Redação anterior: “VI - 4 (quatro) de Diretor de Divisão, sendo 3 (três) do Departamento 
de Serviços Gerais e 1 (um) de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Humanos e 
Gestão Executiva do FERMOJU, símbolo DAS-2;”

91 Redação anterior: “VII - 1 (um) Oficial de Gabinete da Secretaria de Recursos Humanos e 
Gestão Executiva do FERMOJU, símbolo DAS-2;”
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XI - 1 (um) de Coordenador do Núcleo de Apoio à Jurisdição, símbolo 
DNS-2;

XII - 8 (oito) de Assessor em Psicologia, símbolo DAS-2;
XIII - 6 (seis) de Assessor em Serviço Social, símbolo DAS-2.” (NR). 

Art. 19. Ficam extintos os cargos de provimento em comissão de 
Assessor de Comunicação, símbolo DNS-2, previstos no inciso V do art. 5º da Lei 
n.º 14.302, de 9 de janeiro de 2009.
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LEI Nº 13.956, 
DE 13 DE AGOSTO DE 2007

Altera os dispositivos da lei nº 12.483, De 3 de 
agosto de 1995, que indica; reestrutura órgãos do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e dá outras 
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Art.1º O inciso IV do art. 3º. da Lei nº 12.483, de 3 de agosto de 
1995, passa a ter a seguinte redação:

•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.2º O art.9º. da Lei nº12.483, de 3 de agosto de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.3º Os §§1º., 2º., 3º. do art.11 da Lei nº12.483, de 3 de agosto de 
1995, passam a vigorar com as seguintes redações, nele sendo acrescentado o 
§4º., abaixo:

•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.4º A atual Secretaria de Administração e Finanças, integrante da 
estrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, criada pela Lei nº12.483, 
de 3 de agosto de 1995, fica subdividida em duas, Secretaria de Administração 
e Secretaria de Finanças, ambas subordinadas à Secretaria Geral do Tribunal de 
Justiça, em cuja estrutura organizacional se integram.

Parágrafo único. O cargo de Secretário de Administração e Finanças, 
símbolo DGS-2, criado pela Lei nº12.483, de 3 de agosto de 1995, passa a de-
nominar-se Secretário de Administração do Tribunal de Justiça, símbolo DGS-2.

Art.5º O art.12 da Lei nº12.483, de 3 de agosto de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.6º Ficam incluídos na Lei nº12.483, de 3 de agosto de 1995, os 
artigos 12-A, 12-B, 12-C, 12-D,12-E e 12-F, com a seguinte redação:
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•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.7º O art.13 da Lei nº12.483, de 3 de agosto de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art. 8º Ao Departamento de Serviços Judiciários de Apoio compete 
desenvolver a programação, a execução e o controle das atividades de reprodução 
dos trabalhos das Câmaras Reunidas e Isoladas, e do Tribunal Pleno; organização 
e pesquisa de jurisprudência, preparado de dados estatísticos serviço de cálculos 
judiciais e serviço de protocolo geral. (redação dada pela Lei 14.813/10)1

§1º O Departamento de Serviços Judiciário de apoio tem a seguinte 
estrutura: (redação dada pela Lei 14.813/10)

I  - serviço de estatística e jurisprudência;
II - serviço de cálculo judiciais;
III - serviço de protocolo geral.
§2º Compete, ainda, ao Departamento de  Serviços Judiciários de 

Apoio:( redação dada pela Lei 14.813/10 )
a) prestar informações sobre contas nos processos;
b) elaborar os cálculos aritméticos que se fizerem necessários sobre 

quaisquer direitos e obrigações referentes aos processos que tramitam no Tribu-

1 Redação anterior: Art.8º Ao Departamento de Serviços Judiciários de Apoio compete 
desenvolver a programação, a execução e o controle das atividades de reprodução dos 
trabalhos das Câmaras Reunidas e Isoladas, e do Tribunal Pleno; organização e pesquisa de 
jurisprudência; preparo de dados estatísticos, além dos serviços de precatórios e de cálculos 
judiciais.

 §1º O Departamento de Serviços Judiciários de Apoio tem a seguinte estrutura:
 I - Serviço de Estatística e Jurisprudência;
 II - Serviço de Precatórios;
 III - Serviço de Cálculos Judiciais.
 §2º Compete, ainda, ao Departamento de Serviços Judiciários de Apoio:
 a) desenvolver todos os procedimentos necessários ao controle do trâmite de precatórios, 

desde a sua autuação até seu integral cumprimento;
 b) informar quanto aos incidentes processuais relativos a precatórios, petições, que lhes 

digam respeito, inclusive pedidos de seqüestro, pedidos de intervenção, agravos regimentais, 
mandados de segurança, reclamações constitucionais e correicionais;

 c) prestar informações e atender as partes sobre contas nos processos;
 d) apresentar mensalmente estatística dos precatórios recebidos e respectivos 

encaminhamentos e cumprimentos;
 e) elaborar cálculos aritméticos que se fizerem necessários sobre quaisquer direitos e 

obrigações, referentes aos processos que tramitam no Tribunal de Justiça e que são originários 
das comarcas do interior do Estado;

 f) cumprir qualquer outra determinação judicial.
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nal de Justiça e que são originários das Comarcas do interior do Estado;
c) cumprir qualquer outra determinação judicial;
d) operacionalizar as atividades de protocolo concernentes ao rece-

bimento, à triagem, ao registro seqüencial, ao fornecimento de comprovantes, 
à movimentação e entrega de documentos e de correspondências, incluídos os 
processos judiciais, no âmbito do Poder Judiciário;

e) operar o sistema informatizado de protocolo;
f) executar outras atribuições correlatas.” (NR)
Art.9º O Departamento Judiciário Cível é a unidade administrativa 

da Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça ao qual compete o recebimento 
e preparo dos processos cíveis, expedição de informações, notificações, citações, 
intimações, emissão de certidões, e atos e termos processuais; remessa de pro-
cessos à distribuição e aos relatores, providenciando os expedientes, apoiando-se 
na seguinte estrutura:

I - Serviço de Mandado de Segurança;
II - Serviço de Recursos Privativos;
III - Serviço de Atos Processuais;
IV - Serviço de Recursos Cíveis.
Art.10. O Departamento Judiciário Penal é a unidade administrativa 

da Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça ao qual compete o recebimento 
e preparo dos processos penais; expedição de informações, notificações, cita-
ções, intimações; emissão de certidões e atos e termos processuais; remessa de 
processos à distribuição e aos relatores; elaboração dos expedientes, fazendo as 
anotações e registros necessários, e apoiar-se-á na seguinte estrutura:

I - Serviço de Habeas Corpus;
II - Serviço de Apelação Crime;
III - Serviço de Recursos Criminais.
Art.11. O art.17 da Lei nº12.483, de 3 de agosto de 1995, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.12. Fica renumerado o parágrafo único do art.19 da Lei nº12.483, 
de 3 de agosto de 1995, para §1º., acrescentando-se ao referido artigo o §2º., 
que passarão a ter a seguinte redação:

•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.13. O art.21 da Lei nº12.483, de 3 de agosto de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
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•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.14 Os incisos II dos §§1º. e 2º. do art.22 da Lei nº12.483, de 3 de 
agosto de 1995, passam a vigorar com as seguintes redações:

•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.15. O art.23 da Lei nº12.483, de 3 de agosto de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.16. O art.25 da Lei nº12.483, de 3 de agosto de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.17. O art.26 da Lei nº12.483, de 3 de agosto de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.18. Fica incluído na Lei nº12.483, de 3 de agosto de 1995, o 
art.26-A, com a seguinte redação:

•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.19. O art.31 da Lei nº12.483, de 3 de agosto de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.20. O Capítulo III do Título III da Lei nº12.483, de 3 de agosto de 
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.21. O caput do art.58 da Lei nº 12.483, de 3 de agosto de 1995, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.22. O inciso II do art.372 da Lei nº12.342, de 28 de julho de 
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

•	 Texto já inserido na Lei em referência.

Art.23. Para o fim de viabilizar a reorganização administrativa, de 
que trata esta Lei, ficam criados, extintos e/ou alterados em sua denominação, 
símbolos e lotação os cargos de provimento em comissão do Quadro III - Poder 
Judiciário, nos termos expressos nos anexos I e II, partes integrantes desta Lei.

Parágrafo único. O provimento dos cargos previstos na situação nova 
do anexo II referido no caput deste artigo dependerá de ato formal do Presidente 
do Tribunal de Justiça.

Art.24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.25. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os 
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arts. 10, 18, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 50 da Lei nº12.483, de 3 de 
agosto de 1995.

PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 
em Fortaleza, 13 de agosto de 2007.

Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO I A QUE SE REFERE O ART.24 DA LEI Nº13.956, DE 13.08.07.
TABELA DE CARGOS COMISSIONADOS DO QUADRO III - PODER JUDICIÁRIO

Situação Atual                   Quant.  Simb.        subtotal

Presidência
Auditor Chefe de Controle Interno    1  DNS 1
Auditor de Controle Interno     2  DNS 2
Chefe da Assistência Militar    1  DNS 2
Chefe de Gabinete da Presidência    1  DNS 3
Oficial de Gabinete da Presidência    2 DAS 1 
Assessor de Cerimonial      1  DNS 1
Assistente de Cerimonial     1  DAS 2
Assessor Jurídico      2  DNS 1
Assessor de Imprensa      1  DNS 1
Assessor Administrativo      1  DNS 1
Assessor da Subcom. Reforma Judiciária e Legislativa  3  DNS 2
Consultor Jurídico      1  DGS 2
Diretor da Divisão de Ativ. Aux. da Coord. Assessorias  1  DAS 2
Chefe do Serviço de Apoio Administrativo   1  DAS 3
Chefe da Divisão de Atividades Auxiliares   1  DAS 2  20

Vice-Presidência
Chefe de Gabinete      1  DNS 3
Assessor       1  DNS 2
Oficial de Gabinete      1   DAS 1  3

Conselho da Magistratura
Diretor da Divisão Administrativa    1   DAS 2  1

Corregedoria Geral da Justiça
Auditor        2  DNS 1
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Assessor de Imprensa      1  DNS 1
Assessor       2  DNS 2
Diretor Geral       1  DNS 3
Chefe de Gabinete      1  DNS 3
Oficial de Gabinete      1  DAS 1
Diretor de Divisão      2  DAS 2
Chefe de Serviço      3  DAS 3  13

Escola Superior da Magistratura
Secretário Executivo      1  DAS 1
Diretor de Divisão      1  DAS 2
Chefe de Serviço      3  DAS 3   5

Gabinete dos Desembargadores
Assessor       54  DNS 2
Oficial de Gabinete     27  DAS 2   81

Secretaria Geral
Secretário Geral      1  DGS 1
Assessor Técnico      1  DNS 3
Chefe de Gabinete      1  DNS 3
Oficial de Gabinete      1  DAS 2
Chefe Serviço Apoio Administrativo    1  DAS 3   5

Secretário de Administração e Finanças    1  DGS 2
Assessor Técnico      1  DNS 3
Oficial de Gabinete      1  DAS 2
Diretor da Divisão de Apoio Administrativo   1  DAS 2
Chefe do Serviço de Apoio Administrativo   1  DAS 3   5
Diretor do Departamento de Recursos Humanos   1  DAS 1
Diretor de Divisão      3  DAS 2
Chefe de Serviço      9  DAS 3   13
Diretor do Departamento de Mat. Patrim. Serv. Gerais  1 DAS 1
Diretor de Divisão      3  DAS 2
Chefe de Serviço      7  DAS 3
Diretor do Departamento de Planejamento e 
Coordenação       1  DAS 1
Diretor de Divisão      2  DAS 2
Chefe de Serviço      6  DAS 3
Secretário Executivo da Comissão Administ. FERMOJU  1   DAS 2  10
Diretor do Departamento de Orçamento e Finanças  1  DAS 1
Diretor de Divisão      3  DAS 2
Chefe de Serviço      7  DAS 3  11

Diretor do Departamento de Informática    1  DAS 1
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Diretor de Divisão      3  DAS 2
Chefe de Serviço      5   DAS 3  9

Diretor do Departamento de Comunicação 
Administrativa       1  DAS 1
Diretor de Divisão      3  DAS 2
Chefe de Serviço      6 DAS 3  10

Secretário Judiciário      1  DGS 2
Assessor Técnico      1  DNS 3
Oficial de Gabinete      1  DAS 2
Diretor da Divisão de Apoio Administrativo   1  DAS 2
Chefe do Serviço de Apoio Administrativo   1   DAS 3  5
Diretor do Departamento Judiciário Cível   1  DAS 1
Diretor de Divisão      2  DAS 2
Chefe de Serviço      4   DAS 3  7
Diretor do Departamento Judiciário Penal   1  DAS 1
Diretor de Divisão      1  DAS 2
Chefe de Serviço      3   DAS 3  5
Diretor do Departamento de Serv. Jud. Aux. Apoio  1  DAS 1
Chefe de Serviço      4   DAS 3  5
Diretor do Departamento de Serv. Integrados de Saúde 1  DAS 1
Diretor da Divisão Médica     1  DAS 2
Chefe do Serviço de Apoio     1   DAS 3  3

Vice-Presidência (Diretoria do Fórum)
Secretaria Geral do Fórum
Diretor Geral da Secretaria do Fórum    1  DGS 2
Subdiretor da Secretaria do Fórum    1  DGS 3
Chefe de Gabinete      1  DNS 3
Assessor de Imprensa      1   DNS 1  4

Diretor de Departamento de Serviços Judiciais   1  DAS 1
Diretor de Divisão      2  DAS 2
Chefe de Serviço      8  DAS 3
Chefe de Seção       9   DAS 4  20

Diretor do Departamento de Modernização Judiciária  1  DAS 1
Diretor de Divisão      2  DAS 2
Chefe de Serviço      4  DAS 3  7

Diretor do Dep. de Coord. das Atividades Administrativas 1  DAS 1
Diretor de Divisão      2  DAS 2
Chefe de Serviço      6  DAS 3
Chefe de Seção       11  DAS 4  20
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Juizado da Infância e Juventude
Diretor de Divisão      2  DAS 2
Chefe de Serviço      5  DAS 3
Chefe de Seção       2   DAS 4  12
Chefe de Setor       3 DAS 5

Varas Judiciais
Diretor de Secretaria Entrância Especial (Capital)  106  DNS 3
Diretor de Secretaria Juiz. Esp.Cíveis e criminais 
(Capital)       20  DNS 3
Diretor de Secretaria 3º Entrância    91  DAS 1
Diretor de Secretaria 2º Entrância    40  DAS 2
Diretor de Secretaria 1º Entrância    49  DAS 3
Diretor de Secretaria 3ª Entrância 
(Juizados Especiais - Interior)     20  DAS 1
Conciliador (Capital)      20  DNS 3
Conciliador II (Interior)      20  DAS 1  366

Câmaras
Assessor de Câmara      6  DAS 1
Secretário de Câmara      6  DAS 1  12

Turmas Recursais
Secretário de Turma Recursal (Juiz. Esp. Cíveis e Criminais Capital) 1 DAS 1
Assessor de Turma Recursal (Juiz. Esp. Cíveis e Criminais Capital) 1 2 DAS 1

TOTAL        665  665

ANEXO II A QUE SE REFERE O ART.24 DA LEI Nº13.956, DE 13.08.07
TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO DO QUADRO III - PODER JUDICIÁRIO

Situação Atual                   Quant.  Simb.        subtotal

Presidência
Auditor Chefe de Controle Interno    1  DNS 1
Auditor        2  DNS 2
Chefe da Assistência Militar     1  DNS 2
Chefe de Gabinete da Presidência    1  DNS 2
Oficial de Gabinete da Presidência    2  DAS 1
Assessor de Cerimonial      1  DNS 1
Assistente de Cerimonial     1  DAS 2
Assessor Especial      1  DGS 2
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Assessor de Imprensa      1  DNS 1
Consultor Jurídico      1  DGS 2
Assessor Jurídico      3  DNS 1
Assessor de Planejamento     1  DNS 1
Diretor de Divisão      2  DAS 2
Chefe de Serviço      1  DAS 3  19

Conselho da Magistratura
Diretor de Divisão      1  DAS 2  1

Corregedoria Geral da Justiça
Auditor        2  DNS 2
Assessor de Imprensa      1  DNS 2
Assessor       2  DNS 2
Diretor Geral       1  DNS 3
Chefe de Gabinete      1  DNS 3
Oficial de Gabinete      1  DAS 2
Diretor de Divisão      2  DAS 2
Chefe de Serviço      3   DAS 3  13

Escola Superior da Magistratura
Secretário Executivo      1  DAS 1
Diretor de Divisão      1  DAS 2
Chefe de Serviço      3   DAS 3  5

Gabinete dos Desembargadores
Assessor de Desembargador     54  DNS 2
Oficial de Gabinete      27   DAS 2  81

Secretaria Geral
Secretário Geral      1  DGS 1
Assistente do Secretário Geral     1  DNS 3
Chefe de Gabinete      1  DNS 3
Oficial de Gabinete      2  DAS 2
Diretor de Divisão      1   DAS 2  6

Secretário da Administração     1  DGS 2
Assessor Técnico      1  DAS 1
Oficial de Gabinete      1  DAS 2
Diretor de Divisão      1   DAS 2  4
Diretor do Departamento de Recursos Humanos   1  DAS 1
Diretor de Divisão      3  DAS 2
Chefe de Serviço      8  DAS 3  12
Diretor do Departamento de Material Patr.e Serv. Gerais  1  DAS 1
Diretor de Divisão      3  DAS 2
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Chefe de Serviço      6  DAS 3  10
Diretor do Departamento de Engenharia    1  DAS 1
Diretor de Divisão      2  DAS 2
Chefe de Serviço      4   DAS 3  7

Secretário de Finanças      1  DGS 2
Assessor Técnico      1  DAS 1
Oficial de Gabinete      1  DAS 2
Diretor da Divisão      1   DAS 2  4
Diretor do Departamento Financeiro    1  DAS 1
Diretor de Divisão      2   DAS 2  3
Secretário Executivo do FERMOJU    1  DNS 2
Diretor de Divisão      2   DAS 2  3
Diretor de Divisão      2  DAS 2
Chefe de Serviço      4   DAS 3  6

Secretário de Tecnologia da Informação    1  DGS 2
Assessor Técnico      1  DAS 1
Oficial de Gabinete      1  DAS 2
Diretor de Divisão      1   DAS 2  4
Diretor do Departamento de Informática    1  DAS 1
Diretor de Divisão      4  DAS 2
Chefe de Serviço      5   DAS 3  10
Diretor do Departamento Gestão de Documentos   1  DAS 1
Diretor de Divisão      3   DAS 2  4

Secretário Judiciário      1  DGS 2
Assessor Técnico      1  DAS 1
Oficial de Gabinete      1  DAS 2
Diretor de Divisão      1   DAS 2  4
Diretor do Departamento Judiciário Cível   1  DAS 1
Chefe de Serviço      4  DAS 3  5
Diretor do Departamento Judiciário Penal   1  DAS 1
Chefe de Serviço      3  DAS 3  4
Diretor do Departamento de Serviços Judiciário de Apoio 1  DAS 1
Chefe de Serviço      3   DAS 3  4
Diretor da Divisão de Distribuição    1  DAS 2
Chefe de Serviço      2   DAS 3  3

Diretor do Departamento de Serviços Integrados de 
Saúde       1  DAS 1
Diretor da Divisão Médico-Odontológica    1  DAS 2
Chefe do Serviço de Apoio Administrativo   1   DAS 3  3

Vice-Presidência (Diretoria do Fórum)
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Assessor de Comunicação e Cerimonial    1  DNS 1
Assessor Jurídico da Diretoria do Fórum    1  DNS 2
Chefe de Gabinete da Diretoria do Fórum   1  DAS 1
Assessor Técnico      1  DAS 1
Oficial de Gabinete      1  DAS 2 5

Secretaria Geral do Fórum da Comarca da Capital
Secretário Geral do Fórum     1  DGS 2
Sub-Secretário Geral do Fórum     1  DNS 1
Oficial de Gabinete da Secretaria do Fórum   1  DAS 3
Assistente Técnico da Secretaria do Fórum   1  DAS 3
Coordenador da COMAM     1  DAS 3  5

Diretor do Departamento de Serviços Judiciais   1  DAS 1
Diretor de Divisão      2  DAS 2
Chefe de Serviço      3  DAS 3
Chefe de Seção       6  DAS 4
Assistente Jurídico      2  DAS 3
Assistente Técnico      4   DAS 4  18

Diretor do Departamento de Informática    1  DAS 1
Chefe de Serviço      2  DAS 3
Chefe da Seção       2   DAS 4  5

Diretor do Departamento de Administração   1  DAS 1
Chefe do Centro de Treinamento Integrado   1  DAS 4
Chefe de Serviço      3  DAS 3
Chefe de Seção       5   DAS 4  10

Diretor do Departamento de Patrimônio e 
Serviços Gerais       1  DAS 1
Chefe de Seção       5   DAS 4  6

Juizado da Infância e Juventude
Diretor de Divisão      2  DAS 2
Chefe de Seção       6  DAS 4  8

Varas Judiciais
Diretor de Secretaria de Entrância Especial (Capital) 106  DNS 3
Diretor de Secretaria Entrância Especial 
(Juiz. Esp.-Capital)      20  DNS 3
Diretor de Secretaria de 3º Entrância    91  DAS 1
Diretor de Secretaria de 2º Entrância    40  DAS 2
Diretor de Secretaria de 1º Entrância    49 DAS 3
Diretor de Secretaria de 3ª Entrância 
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(Juizados Especiais - Interior)     20  DAS 1
Conciliador I (Juiz. Esp. Cíveis Criminais - Capital)  20  DNS 3
Conciliador II (Juiz. Esp. Cíveis Criminais - Interior)  20   DAS 1  366

Câmaras
Assessor de Câmara      6  DAS 1
Secretário de Câmara      6  DAS 1  12

Turmas Recursais
Secretário de Turma Recursal (Juiz. Esp. Cíveis e 
Criminais - Capital)      1  DAS 1
Assessor de Turma Recursal (Juiz. Esp. Cíveis e 
Criminais - Capital)      1   DAS 1  2

TOTAL        652  652
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LEI Nº 14.813, 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010

(Publicada no dia 17.12.2010)
 

Altera as leis nºs. 12.483, De 3 de agosto de 1995, e 
13.956, De 13 de agosto de 2007.

  
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a 

seguinte: 
 
Art. 1º O inciso IV do art. 3º da Lei nº 12.483, de 3 de agosto de 

1995, passa a ter a seguinte redação:
•	 Texto já inserido na Lei em referência:

Art. 2º. A Consultoria Jurídica, órgão técnico-jurídico vinculado di-
retamente à Presidência do Tribunal de Justiça, é composta pelo Departamento 
de Execução e Controle Processual, pela Divisão de Distribuição e Controle de 
Feitos e pela Divisão Central de Contratos e Convênios, com as seguintes compe-
tências: (Nova redação dada pela Lei n.º 15.380, de 11.07.13)1

I - ao Consultor Jurídico compete:
a) assessorar o Presidente do Tribunal, assistindo-o na solução de 

problemas jurídicos e nas relações institucionais do Poder;
b) coordenar as Assessorias nas áreas judicial e administrativa, ve-

lando pela uniformidade possível dos pareceres e soluções encaminhados à Pre-
sidência, promovendo, quanto aos processos não contenciosos, a revisão dos es-
tudos;

c) responder a consultas em matéria jurídica oriundas da Presidên-
cia, assim como da Secretaria Geral, e, quando autorizadas, de outros setores da 
Administração do Tribunal;

d) requisitar aos setores administrativos do Tribunal, em diligência, 

1 Art. 2º A Consultoria Jurídica, órgão técnico-jurídico vinculado diretamente à Presidência do 
Tribunal de Justiça, é composta pelo Departamento de Execução e Controle Processual, pela 
Divisão de Distribuição e Controle de Feitos, pela Divisão Central de Contratos e Convênios, 
e pelo Serviço de Precatórios, com as seguintes competências:
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informações, subsídios e providências necessárias à solução de casos ou feitos 
sob seu exame ou condução;

e) examinar previamente processos de aposentadoria e pensões, be-
nefícios, isenções e outros, relativos a pessoal, contratos e licitações, bem como 
os relativos a atos de que possa resultar despesa para a instituição;

f) sugerir medidas necessárias à solução de problemas e situações 
de interesse do Poder Judiciário, e relativamente à legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência dos seus atos de Administração;

g) chefiar o pessoal lotado na Consultoria Jurídica ou Assessorias, 
dirigir-lhe os serviços, resguardar o patrimônio público a estes afetado e assegu-
rar o cumprimento, pelo setor, das suas finalidades técnicas;

h) exercer outras atividades correlatas, tendentes à melhoria dos 
serviços e ao bom desempenho da Consultoria Jurídica, que deverá perseguir o 
princípio do prazo razoável no fluxo dos processos em que funcione;

II - ao Departamento de Execução e Controle Processual compete 
desenvolver as atividades de organização, direção e o controle dos processos 
encaminhados à Consultoria Jurídica, a administração dos recursos humanos 
lotados na Consultoria Jurídica, o gerenciamento do pessoal terceirizado e dos 
estagiários, o desenvolvimento das funções administrativas relativas a elabora-
ção de relatórios,  prestar  informações às partes;

III - à Divisão de Distribuição e Controle de Feitos compete o con-
trole de todos os processos encaminhados à Consultoria Jurídica, preparando-os 
e distribuindo-os aos Assessores; controlar a movimentação dos feitos; elaborar 
expedientes relativos aos processos, prestar informações às partes, elaborar rela-
tórios, ofícios e desenvolver outras atividades correlatas;

IV - à Divisão Central de Contratos e Convênios compete estabelecer, 
em consonância com as diretrizes fixadas pela Administração Superior, as con-
dições contratuais prévias, de interesse do Tribunal de Justiça, a serem incluídas 
e observadas nos processos licitatórios; preparar e encaminhar, em tempo hábil, 
à Comissão de Licitação do Tribunal de Justiça as minutas de contratos a serem 
firmados de acordo com o art. 40 da Lei nº 8.666/93; elaborar as versões finais 
dos contratos ou convênios a serem firmados pela Administração Superior do 
Tribunal de Justiça; acompanhar, em conjunto com as unidades executoras, o 
cumprimento da execução e a observância das obrigações previstas nas cláusu-
las e condições de todos os contratos ou convênios celebrados, para efeito de 
enquadramento das solicitações de pagamento e emissão das notas de empe-
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nho pertinentes; emitir, mensalmente, e quando solicitado, relatórios sobre o 
acompanhamento dos contratos e convênios celebrados, devidamente analisa-
dos, com apreciação conclusiva sobre desvios ou irregularidades, se for o caso; 
providenciar a publicação no Diário da Justiça, observados os prazos legais, dos 
extratos dos contratos e convênios celebrados, e respectivos aditivos, alimentar o 
sistema de controle de contratos e convênios do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará com informações ao Tribunal de Justiça, registrar e controlar a vigência de 
convênios, contratos por meio do sistema de contrato de controle de contratos e 
convênios do Tribunal de Justiça;

V - Revogado pela Lei n.º 15.380, de 11.07.132

Art. 3º A Assessoria Institucional, unidade de assessoramento di-
retamente vinculada à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 
será dirigida por um Assessor Institucional, a quem fica atribuído, para todos 
os efeitos legais, o status de Secretário, nomeado para cargo de provimento em 
comissão, símbolo DGS-2, pelo Chefe do Poder Judiciário, dentre profissionais 
graduados em curso superior de duração plena.

§ 1º A Assessoria Institucional será composta pelo Assessor Institu-
cional, a quem compete as funções de Editor, pelo Conselho Editorial, pelo De-
partamento Editorial e Gráfico, e pelo Departamento de Gestão de Documentos, 
tendo por finalidade o desenvolvimento das ações institucionais voltadas para 
os elevados interesses do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no que perti-
ne à pesquisa, elaboração, revisão, seleção, editoração de obras jurídicas, bem 
como a guarda do acervo da biblioteca, mediante critérios técnicos, em especial 
daquelas que apresentam relevante valor histórico e cultural para o Poder Judi-
ciário do Estado do Ceará, pela viabilização, preservação e operacionalização do 
Centro Cultural Clóvis Beviláqua, este integrado pelo seu Mausoléu e Museu do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, responsabilizando-se, também, através 
do Departamento Editorial e Gráfico, pela Editoração, edição gráfica e impres-

2 Texto Revogado:  Art. 2º, Inciso V - ao Serviço de Precatórios compete desenvolver todos 
os procedimentos necessários ao controle do trâmite de precatórios, desde a sua autuação até 
seu integral cumprimento; informar quanto aos incidentes processuais relativos a precatórios, 
petições que lhes digam respeito, inclusive pedidos de intervenção, agravos regimentais, 
mandados de segurança, reclamações constitucionais e correicionais, prestar informações 
e atender as partes sobre contas nos processos; apresentar mensalmente estatística dos 
precatórios recebidos e respectivos encaminhamentos e cumprimentos; elaborar cálculos 
aritméticos que se fizerem necessários sobre quaisquer direitos e obrigações, referentes aos 
processos que tramitam no Tribunal de Justiça e que são originários das comarcas do interior 
do Estado; cumprir qualquer outra determinação judicial relativa a precatório.
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são  de obras jurídicas e literárias, revistas e afins,  e pela edição e impressão do 
Diário da Justiça Estadual. 

§ 2º A formação de Conselho Editorial será disciplinada mediante 
Resolução do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Art. 4º Ficam alterados o art. 12 e renumerado o seu § 1º para pa-
rágrafo único, o art. 12-C e o art.12-F da Lei nº 12.483, de 3 de agosto de 1995, 
nas redações dadas pelas Lei nºs. 13.956, de 13 de agosto de 2007 e 14.311, de 
20 de março de 2009, passando a ter as seguintes redações:

•	 Texto já inserido na Lei em referência:

Art. 5º Fica alterado o art. 8º da Lei nº 13.956, de 13 de agosto de 
2007, na redação dada pelo art. 11 da Lei nº 14.311, de 20 de março de 2009, 
com a seguinte redação:

•	 Texto já inserido na Lei em referência:

Art. 6º Ficam criados no Quadro III — Poder Judiciário, os seguin-
tes cargos de provimento em comissão: 

I - 1 (um) cargo de direção e gerenciamento superior de Assessor 
Institucional, simbologia DGS-2;

II - 1 (um) cargo de direção de nível superior de Chefe da Assessoria 
de Cerimonial, simbologia DJS-1;

III - 2 (dois) cargos de direção e assessoramento superior, simbolo-
gia GAJ-1, denominados Diretor de Departamento Editorial e Gráfico e Diretor 
de Departamento de Execução e Controle Processual, destinados, respectiva-
mente, à Assessoria Institucional e à Consultoria Jurídica;

IV - 2 (dois) cargos de direção e assessoramento superior de Diretor 
de Divisão, símbolos GAJ-2, destinados à  estrutura da Consultoria Jurídica;

§ 1º Fica transferido da Secretaria de Tecnologia da Informação 
para a Assessoria Institucional, um cargo de direção e assessoramento superior 
simbologia GAJ-1 de Diretor do Departamento de Gestão de Documentos, e 2 
(dois) cargos de direção e assessoramento superior de Diretor de Divisão, sim-
bologias GAJ-2.

§ 2º Fica transferido do Serviço de Apoio Administrativo da Secreta-
ria Judiciária para a estrutura da Consultoria Jurídica estabelecida nesta Lei, um 
cargo de direção e assessoramento superior de Chefe de Serviço de Precatórios, 
simbologia GAJ-3.

§ 3º Fica transformada a simbologia do Cargo de Assessor de Ceri-
monial de DJS-1 para DJS-3.
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§ 4º Compete ao Chefe da Assessoria de Cerimonial, planejar, or-
ganizar, coordenar e executar atividades inerentes ao desenvolvimento e am-
pliação das relações internas e institucionais do Tribunal de Justiça, assistindo 
o Presidente, as demais autoridades do Tribunal e as unidades das Secretarias, 
quando solicitado, quanto ao protocolo a ser observado nas cerimônias e eventos 
oficiais e à organização e realização de eventos institucionais.

§ 5º O provimento dos cargos criados neste artigo dependerão de 
ato formal do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará.

§ 6º Fica alterada a Tabela de Cargos Comissionados do Quadro III 
- Poder Judiciário, a que se refere o anexo II do art. 23 da Lei nº. 13.956, de 13 
de agosto de 2007, e inciso VIII do art. 16 da Lei nº 14.311, de 20 de março de 
2009, com as criações e transferências estabelecidas nesta Lei.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário,

PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNADO DO ESTADO DO CEA-
RÁ, em Fortaleza, 14 de dezembro de 2010.

Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
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LEI Nº 14.816, 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010

(Publicada no dia 22.12.2010)
 

Altera e acresce dispositivos à Lei nº. 12.483, De 3 de 
agosto de 1995, alterados e incluídos pelas Leis nºs. 
13.956, De 13 de agosto de 2007 e 14.311, De 20 de 
março de 2009, e dá outras providências.

  
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembleia Legislativa sanciono a seguinte lei: 
 
Art. 1º Fica acrescido o subitem 2.6 ao inciso IV do art. 3º da Lei nº 

12.483, de 3 de agosto de 1995, com a seguinte redação:

•	 Texto já inserido na Lei em referência:

Art. 2º A Secretaria Especial de Planejamento e Gestão, unidade 
de assessoramento diretamente vinculada à Presidência do Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará, será dirigida por um Secretário Especial de Planejamento e 
Gestão, a quem fica atribuído, para todos os efeitos legais, o status de Secretário, 
e nomeado para cargo de provimento em comissão, símbolo DGS-2, pelo Chefe 
do Poder Judiciário, preferêncialmente, dentre profissionais graduados nas áreas 
de Administração, Economia ou Ciências Contábeis e Atuarias, de reconhecida 
competência técnica e ilibada reputação.

Art. 3º A Secretaria Especial de Planejamento e Gestão é o órgão 
central responsável por:

I - assegurar que as ações desenvolvidas no âmbito de atuação do 
Poder Judiciário cearense estejam compatíveis com a missão, visão e valores 
institucionais, em consonância com o modelo de gestão adotado;

II - elaborar plano de ação e, assegurar, conjuntamente com a Secre-
taria de Finanças, que os programas e atividades priorizados e as metas institu-
cionais estabelecidas estejam compatíveis com o orçamento;

III - acompanhar a execução orçamentária do Poder Judiciário ce-
arense, assessorar a tomada de decisões quanto a prioridades na aplicação dos 
recursos disponíveis e recomendar suplementações orçamentárias, quando ne-
cessário;
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IV - assessorar a direção do Tribunal de Justiça nos processos de 
desenvolvimento organizacional, de modo a assegurar a perspectiva sistêmica 
na tomada de decisões, cabendo, inclusive, a disponibilização de informações 
gerenciais que subsidiem a decisão; 

V - primar pela otimização organizacional através da normatização, 
da análise crítica de processos e métodos de trabalho, e da implantação de siste-
mas integrados de gestão.

§ 1º Subordinam-se à Secretaria Especial de Planejamento de Ges-
tão:

I - Departamento de Estratégia e Projetos;
II - Departamento de Otimização Organizacional;
III - Departamento de Informações Gerenciais.
§ 2º Incumbe ao Departamento de Estratégia e Projetos, por meio de 

suas unidades administrativas:
I - Divisão de Projetos:
a) definir e implantar as políticas, as diretrizes e o Plano Estratégico 

de Gestão do Poder Judiciário cearense, a partir da perspectiva sistêmica e em 
compatibilidade com o orçamento anual;

b) assegurar o alinhamento e promover a articulação das diversas 
áreas do Poder Judiciário cearense, com vistas ao cumprimento, bem como à 
avaliação sistemática e a atualização do Plano Estratégico de Gestão;

c) assegurar a proposição e cumprimento das metas globais do Poder 
Judiciário cearense e seu desdobramento nas diversas Secretarias, Assessorias e 
demais setores, a partir do estabelecimento do Plano Estratégico de Gestão;

d) consolidar os planos de trabalhos apresentados pelas diversas 
áreas do Tribunal, para viabilizar a execução do Plano Estratégico de Gestão, de 
modo a subsidiar a priorização de ações anuais propostas;

e) acompanhar a elaboração do orçamento do Tribunal, pela Secre-
taria de Finanças, levando em conta as estimativas de receitas, de acordo com 
as estratégias, políticas, programas e planos priorizados para desenvolvimento 
organizacional;

f) promover a sensibilização e a divulgação de ações e resultados 
referentes ao Planejamento Estratégico de Gestão;

g) participar do processo de elaboração da proposta orçamentária e 
orientar sobre prioridade do Planejamento Estratégico de Gestão;

II - Divisão de Gerenciamento da Inovação:
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a) promover a troca de experiências entre os Tribunais identifican-
do, compartilhando e implantando melhores práticas;

b) identificar e disseminar internamente as melhores práticas de 
gestão, por meio de mecanismos adequados, em interação com a Assessoria de 
Comunicação;

c) incentivar o reconhecimento institucional e a criação das melho-
res práticas e inovações organizacionais pelos servidores;

d) realizar estudos técnicos e análise científica inerentes a propostas 
estratégicas e critérios a serem adotados na gestão institucional, emitir parecer 
quanto a implicações, possíveis desdobramentos e propor soluções;

e) analisar e validar propostas de regulamentação de projetos ino-
vadores das estratégias de atuação do Poder Judiciário cearense, assim como a 
ampliação da abrangência daqueles já implantados.

§ 3º Incumbe ao Departamento de Otimização Organizacional, por 
meio de suas unidades administrativas: 

I - Divisão de Sistemas de Gestão:
a) promover estudos e elaborar propostas de redefinição da estrutu-

ra orgânica do Tribunal, caso seja necessário;
b) assessorar na elaboração de normas, procedimentos, regulamen-

tos, manuais e demais instrumentos operacionais de trabalho;
c) elaborar, assegurar a atualização e disseminar um sistema de pa-

dronização organizacional do Poder Judiciário cearense;
d) assegurar o controle e orientar o uso racional e otimizado de 

formulários impressos e em meio eletrônico pelas diversas áreas do Tribunal, 
considerados os seus processos de trabalho e em compatibilidade com o sistema 
de padronização organizacional;

e) prestar consultoria para implantação e acompanhamento de siste-
mas integrados de gestão, verificando o cumprimento dos padrões estabelecidos 
pelas diferentes áreas do Tribunal, consolidando os resultados identificados e 
propondo medidas corretivas;

f) prestar consultoria e assessorar na elaboração, implantação e 
acompanhamento de projetos de racionalização de métodos e processos de tra-
balho;

g) promover a divulgação de ações e resultados referentes à gestão 
da qualidade e à gestão de processos de trabalho;

h) desenvolver outras ações relativas à implantação da melhoria 
contínua;
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II – Divisão de Metodologia:
a) prestar orientação metodológica às diversas áreas do Poder Ju-

diciário cearense na adequação ao sistema de padronização organizacional do 
Poder;

b) prestar orientação metodológica para a preparação do Plano Es-
tratégico de Gestão e da programação anual de projetos e atividades a serem 
desenvolvidas pelas áreas do Poder Judiciário cearense;

c) proporcionar apoio técnico às áreas do Tribunal e às comarcas na 
identificação de necessidades e na utilização de metodologias de gestão adequa-
das ao desenvolvimento organizacional;

d) viabilizar a interação do Tribunal com outros órgãos e entidades 
públicas, em especial com outros Tribunais, no sentido de disponibilizar e com-
partilhar tecnologia e metodologia de gestão;

e) orientar a implantação de novos padrões estabelecidos, em inte-
ração com a Assessoria de Comunicação e com a Secretaria de Recursos Huma-
nos e Gestão do FERMOJU.

§ 4º Incumbe ao Departamento de Informações Gerenciais, por meio 
de suas unidades administrativas: 

I - Divisão de Gestão do Conhecimento:
a) organizar, consolidar, atualizar e disseminar informações estatís-

ticas e gerenciais necessárias ao acompanhamento de indicadores de eficiência 
do Poder Judiciário cearense, considerando os aspectos de custo, produtividade 
e receita, de modo a subsidiar a gestão institucional;

b) promover estudos de natureza técnica e científica para subsidiar 
a tomada de decisão da direção do Tribunal na implementação de atividades de 
cunho jurisdicional ou administrativo;

c) interagir com as diversas áreas do Tribunal responsáveis pela atu-
alização e aperfeiçoamento de informações específicas de suas áreas, para garan-
tir a integração, a consistência e a atualização dos dados disponíveis;

d) subsidiar o planejamento e o desenvolvimento de relatórios ge-
renciais nos sistemas informatizados, em interação com a Secretaria de Tecnolo-
gia da Informação;

e) coordenar a elaboração dos relatórios da gestão do Tribunal, 
quanto ao seu conteúdo;

f) disponibilizar, periodicamente, informações gerenciais, para ór-
gãos externos ou internos do Poder Judiciário cearense, para subsidiar a condu-
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ção de políticas, estratégias e a implementação de projetos de cunho jurisdicio-
nal ou administrativo;

II – Divisão de Estatísticas:
a) elaborar, divulgar e demonstrar, analiticamente, a evolução dos 

dados estatísticos, para avaliar tendências e subsidiar decisões gerenciais do Tri-
bunal;

b) manter os dados estatísticos permanentemente atualizados;
c) periodicamente, atualizar o Sistema de Estatística do Poder Ju-

diciário, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como providenciar 
relatórios situacionais desta estatística;

d) acompanhar a evolução dos indicadores geopolíticos e econômi-
cos do Estado, publicados por órgãos oficiais ou instituições de pesquisa;

e) atender ao público, interno e externo, quanto a solicitações de 
informações estatísticas;

f) elaborar e divulgar boletim estatístico contendo relatórios compa-
rativos relativos aos principais indicadores de eficiência deste Poder.

Art. 4º Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comis-
são: 

I -1 (um) de Secretário Especial de Planejamento e Gestão, simbo-
logia DGS-2;

II - 1 (um) de Assessor Técnico da Secretaria Especial de Planeja-
mento e Gestão, simbologia GAJ-1;

III -1 (um) de Diretor de Departamento de Estratégia e Projetos, 
simbologia GAJ-1;

IV -1 (um) de Diretor de Departamento de Otimização Organizacio-
nal, simbologia GAJ-1;

V - 1 (um) de Diretor de Departamento de Informações Gerenciais, 
simbologia GAJ-1;

VI - 7 (sete) de Diretor de Divisão, sendo 2 (dois) do Departamento 
de Estratégia e Projetos, 2 (dois) do Departamento de Otimização Organizacio-
nal, 2 (dois) do Departamento de Informações Gerenciais e 1 (um) de Apoio 
Administrativo da Secretaria Especial de Planejamento e Gestão, simbologia GAJ 
-2;

VII - 1 (um) de Oficial de Gabinete da Secretaria Especial de Plane-
jamento e Gestão, símbologia GAJ – 2;
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§ 1º Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Assessor de 
Planejamento, símbolo DJS - 1, previsto no art. 23 da Lei nº 13.956, de 13 de 
agosto de 2007.

§ 2º O provimento dos cargos criados neste artigo dependerão de 
ato formal do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará.

§ 3º Fica alterada a Tabela de Cargos Comissionados do Quadro III 
– Poder Judiciário, a que se refere o anexo II do art. 23 da Lei nº 13.956, de 13 
de agosto de 2007, com as criações e extinção de cargos estabelecidas nesta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
CEARÁ, em Fortaleza, 14 de dezembro de 2010.

      
Cid Ferreira Gomes

GOVERNADOR DO ESTADO CEARÁ
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LEI Nº 14.916, 
DE 03 DE MAIO DE 2011

(Publicada no dia 11.05.2011)

Modifica dispositivos da Lei nº 12.342, De 28 de julho de 
1994; da Lei nº 12.483, De 3 de agosto de 1995; da Lei 
nº 14.311, De 20 de março de 2009; da lei nº 14.415, De 
23 de julho de 2009; e da Lei nº 14.605, De 5 de janeiro 
de 2010, e alterações posteriores e dá outras providên-
cias.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará decretou 

e eu sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1° A Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU, 

a que se refere o art. 12 – G, da Lei n° 12.483, de 3 de agosto de 1995, passa a 
denominar-se Secretaria de Gestão de Pessoas.

Art. 2° A Lei n° 12.483, de 3 de agosto de 1995, com as alterações 
introduzidas pelas Leis n°s 13.956, de 13 de agosto de 2007, 14.302, de 09 de 
janeiro de 2009, e 14.311, de 20 de março de 2009, passa a vigorar com as mo-
dificações a seguir discriminadas:

•	 Texto já inserido na Lei em referencia:

I - o inciso IV do art. 3º terá a seguinte redação:
II - o inciso V do § 1º e o § 5º do art. 11 terão a seguinte redação:
III - o §1º e o §3º do art. 12-A terão as seguintes redações:
IV – o art. 12-G passa a ter a seguinte redação:
V - Fica acrescido à Lei n° 12.483, de 3 de agosto de 1995, o art. 12 

– H, com a seguinte redação:
VI - o art. 17 terá a seguinte redação:
VII - a Subseção I, da Seção III, do Capítulo II, do Título III,  da Lei 

nº 12.483, de 3 de agosto de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 
VIII - a Subseção II, da Seção III, do Capítulo II, do Título III passa 

a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 3° O art. 16 da Lei nº 14.311, 20 de março de 2009, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º A alínea “e” do inciso II do art. 372 da Lei nº 12.342, de 28 
de julho de 1994, alterado pelo art. 17 da Lei n 14.311, 20 de março de 2009, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 5º O caput do art. 4º da Lei nº 14.605, de 5 de janeiro de 2010, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º O art. 8º da Lei nº 14.415, de 23 de julho de 2009, passa a 
ter a seguinte redação:

Art. 7º O Presidente do Tribunal de Justiça poderá editar os atos 
necessários ao fiel cumprimento desta Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se todas as disposições contrárias.

PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 
em Fortaleza, 03 de maio de 2011.

 
 

Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
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LEI Nº 15.380, 
DE 11 DE JULHO DE 2013

(Publicada no dia 15.07.2013)
 

Altera dispositivos da lei nº 12.483, De 3 de agosto de 
1995, e reestrutura órgãos do tribunal de justiça do esta-
do do ceará e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Art. 1º O inciso IV do art. 3º da Lei nº 12.483, de 3 de agosto de 
1995, passa a ter a seguinte redação:

•	 Já inserido no texto da Lei.

Art. 2º Fica revogado o inciso V do art. 2º da Lei nº 14.813, de 14 
de dezembro de 2010, cujo caput passa a vigorar com a seguinte redação:

•	 Já inserido no texto da Lei.

“Art. 2º A Consultoria Jurídica, órgão técnico-jurídico vinculado di-
retamente à Presidência do Tribunal de Justiça, é composta pelo Departamento 
de Execução e Controle Processual, pela Divisão de Distribuição e Controle de 
Feitos e pela Divisão Central de Contratos e Convênios, com as seguintes com-
petências:” (NR)

Art. 3º A Assessoria de Precatórios, órgão técnico-jurídico vincula-
do diretamente à Presidência do Tribunal de Justiça e integrado pela Assessoria 
Jurídica e pela Assessoria de Cálculos com as seguintes competências:

I - ao Assessor chefe de Precatórios compete:
a) assessorar o Presidente do Tribunal, assistindo-o na solução de 

problemas técnico jurídicos relativos ao processamento das requisições judiciais 
de pagamento, velando pela estrita observância das respectivas normas constitu-
cionais, federais, estaduais e administrativas;

b) dirigir o funcionamento da Assessoria de Precatórios, coordenar e 
supervisionar o trabalho dos órgãos integrantes de sua estrutura;

c) requisitar aos setores administrativos do Tribunal de Justiça, em 
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diligência, informações, subsídios e providências necessárias à solução de casos 
ou feitos sob seu exame ou condução;

d) examinar previamente autos de processo administrativo de pre-
catório e requisição de pequeno valor em trâmite no Tribunal de Justiça, velan-
do por sua regularidade desde o recebimento até pagamento, e correspondente 
arquivamento;

e) sugerir medidas necessárias à solução de problemas e situações 
de interesse da Presidência do Tribunal no tocante às requisições judiciais de 
pagamento;

f) chefiar os recursos humanos presentes na Assessoria de Precató-
rios, neles incluídos terceirizados e estagiários, dirigindo-lhes o serviço;

g) resguardar o patrimônio público a este afetado e assegurar o cum-
primento, pelo referido órgão, das suas finalidades técnico jurídicas;

h) exercer outras atividades correlatas, tendentes à melhoria dos 
serviços e ao efetivo cumprimento das competências do órgão, que deverá per-
seguir, com observância da estrita legalidade, impessoalidade e moralidade, a 
regular efetividade dos pagamentos sob responsabilidade da Presidência do Tri-
bunal de Justiça;

i) elaborar e encaminhar, a quem de direito, após aprovação da Pre-
sidência do Tribunal de Justiça, relatórios acerca do cumprimento de suas com-
petências; 

j) elaborar, atualizar e publicar, após aprovação da Presidência do 
Tribunal de Justiça, as listas de ordem cronológica de credores de precatórios;

k) atender credores, devedores, seus procuradores e advogados;
II – à Assessoria Jurídica compete o exame dos autos administrativos 

em trâmite na Assessoria de Precatórios para fins de elaboração de manifestação 
de cunho técnico-jurídico acerca do processamento e pagamento de precatórios 
e requisições de pequeno valor;

III – à Assessoria de Cálculos compete elaborar os cálculos aritméti-
cos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento das normas constitucionais, 
legais e administrativas em vigor relativamente aos precatórios e requisições de 
pequeno valor.

Art. 4º Ficam criados na estrutura administrativa do Gabinete da 
Presidência 1 (um) cargo de provimento em comissão, preferêncialmente por 
bacharel em Direito, de Assessor-chefe de Precatórios, simbologia DGS-2, e 2 
(dois) cargos de provimento em comissão de Assessor Jurídico da Assessoria de 
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Precatórios, de simbologia DJS-1.
Art. 5º Fica transformado o cargo de Chefe do Serviço de Precató-

rios, símbolo GAJ-3, em Assessor Técnico de Cálculos da Assessoria de Precató-
rios, de simbologia GAJ-1, provido preferêncialmente por bacharel em Contabi-
lidade.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO 
CEARÁ, em Fortaleza, 11 de julho de 2013.

 
Cid Ferreira Gomes

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
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LEI Nº 14.605, 
DE 05 DE JANEIRO DE 2010

 

Dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento e Moderni-
zação do Poder Judiciário – FERMOJU, e dá outras 
providências.

  
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a 

seguinte lei:
 

CAPÍTULO I
DO FERMOJU, DA FINALIDADE E DAS RECEITAS

 SEÇÃO I
DO FERMOJU

Art. 1° O Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do 
Poder Judiciário do Estado do Ceará - FERMOJU, instituído pela Lei n° 11.891, 
de 20 de dezembro de 1991, passa a reger-se pelas disposições estabelecidas por 
esta Lei. 

SEÇÃO II
DA FINALIDADE

Art. 2° O FERMOJU tem por finalidade suprir o Poder Judiciário de 
recursos para fazer face às despesas com:

I - a elaboração e execução de planos, programas e projetos para o 
desenvolvimento e a descentralização dos serviços judiciários previstos no § 3º 
do art. 4º da Constituição Estadual;

II - a implantação de moderna tecnologia de controle da tramitação 
dos feitos judiciais, notadamente com uso de informática, microfilmagem e 
reprografia, visando a obtenção de maior celeridade, eficiência e segurança dos 
procedimentos judiciais;
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III - ampliação de instalações, com aquisição de equipamentos e 
mobiliário, e reformas de prédios, ressuprimento de materiais permanentes 
específicos e eventuais contratações de serviços de manutenção e reparos;

IV - implementação dos serviços de informatização da Justiça de 
primeiro grau;

V - produção, veiculação e divulgação de matérias oficiais de 
interesse do Poder Judiciário; 

VI - aquisição de livros e publicações técnicas necessárias à execução 
dos serviços jurisdicionais; 

VII - aporte de recursos financeiros para subsidiar os Cartórios de 
Registro Civil na prestação gratuita dos serviços indicados na Lei Federal nº 
9.534, de 10 de dezembro de 1997; 

VIII - demais itens de despesa classificados como outras despesas 
correntes relativas à manutenção e ao funcionamento das atividades meio e fim 
do Poder Judiciário. 

Parágrafo único. Não serão admitidas, por conta do FERMOJU, o 
pagamento de despesas de custeio previstas na folha normal de pessoal. 

 
SEÇÃO III

DAS RECEITAS E DOS ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS
SUBSEÇÃO I

DAS RECEITAS
 
Art. 3º Constituem receitas do FERMOJU:
I - 100% (cem por cento) da arrecadação da taxa judiciária devida 

nos termos do art. 68 e § 1º da Lei nº 9.771, de 6 de novembro de 1973;
II - 5% (cinco por cento) das receitas de custas judiciais dos cartórios 

do foro judicial, não se aplicando o disposto neste item aos de Assistência Judicial;
III - 5% (cinco por cento) dos emolumentos de protestos, escrituras 

e registros públicos;
IV - taxas de realização de cursos, seminários, conferências e outros 

eventos promovidos pela Escola Superior da Magistratura;
V - taxas de inscrição em concursos públicos realizados pelo Poder 

Judiciário;
VI - saldos de exercícios financeiros anteriores;
VII - créditos consignados no orçamento do Estado e em leis 

especiais;
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VIII - o produto da remuneração oriunda de aplicações financeiras;
IX - subvenções, doações e auxílios oriundos de organismos públicos 

e privados, nacionais e internacionais, aceitos por Resolução do Tribunal Pleno e 
afetos aos fins do FERMOJU;

X - outras receitas eventuais, inclusive provenientes da alienação de 
bens patrimoniais afetos ao Poder Judiciário.

Parágrafo único. Além das receitas enumeradas neste artigo, 
serão creditadas e recolhidas ao FERMOJU:

I - as fianças e cauções exigidas nos processos cíveis, em trâmite na 
Justiça Estadual;

II - as multas aplicadas pelos juízes nos processos cíveis;
III - o produto da venda, com exclusividade, dos Selos de 

Autenticidade a que se refere o art. 8° desta Lei.
Art. 4º Os recursos pertencentes ao FERMOJU serão depositados 

em conta específica e sua movimentação far-se-á por ordem de pagamento, 
cheque nominativo ou outra forma, pelo Secretário de Finanças e pelo Diretor 
do Departamento de Gestão Executiva do FERMOJU. (Redação dada pela Lei n.º 
14.916, de 03.05.11)1

Parágrafo único. O Tribunal de Justiça abrirá conta em nome 
do FERMOJU para o recolhimento e movimentação dos recursos financeiros 
provenientes do produto da venda dos Selos de Autenticidade e instituirá código 
próprio para as referidas receitas.

 
SUBSEÇÃO II

DAS MULTAS E DOS ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS
 
Art. 5° O pagamento de quaisquer valores devidos ao FERMOJU fora 

dos prazos legais sujeita o devedor à penalidade pecuniária de 0,15% (quinze 
centésimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), juros de mora 
equivalentes ao percentual de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês e 
atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado 
(IPCA-e) apurado anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE.

1 Redação anterior: “Art. 4º Os recursos pertencentes ao FERMOJU serão depositados em 
conta específica e sua movimentação far-se-á por ordem de pagamento, cheque nominativo 
ou outra forma, pelo Secretário de Finanças.”
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Parágrafo único. Os juros a que se refere o caput deste artigo 
incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente aquele no qual os valores 
deveriam ser recolhidos.

Art. 6° O inadimplemento das obrigações acessórias relativas ao 
fornecimento de informações sobre a movimentação dos cartórios sujeita o 
infrator à multa equivalente a 5% (cinco por cento) do faturamento respectivo 
por mês informado.

 
CAPÍTULO II

DOS ATOS NOTARIAIS GRATUITOS E DOS 
SELOS DE AUTENTICIDADE

 SEÇÃO I
DOS ATOS NOTARIAIS GRATUITOS

 
Art. 7º Os cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado 

do Ceará realizarão, gratuitamente, na forma da legislação federal, os atos de 
registro civil de nascimento e óbito, bem como a emissão de primeira certidão 
respectiva.

Parágrafo único. Aos reconhecidamente pobres, na forma da lei, 
é igualmente assegurada a isenção do pagamento das segundas vias dos registros 
de nascimento, de óbitos, do casamento civil, das averbações e outras gratuidades 
que venham a ser previstas em lei ou determinadas por ordem judicial. 

 
SEÇÃO II

DOS SELOS DE AUTENTICIDADE EXTRAJUDICIAL
 
Art. 8º Os Selos de Autenticidade Extrajudicial previstos no anexo 

único desta Lei serão aplicados na prestação de serviços notariais, registrais e 
de distribuição extrajudicial, de acordo com critérios a serem estabelecidos por 
Portaria do Chefe do Poder Judiciário.

§ 1º O pagamento dos Selos de Autenticidade, a que se refere o 
caput deste artigo, adquiridos junto ao FERMOJU, será efetuado nos prazos e 
forma fixados pelo Chefe do Poder Judiciário, tendo por base os selos utilizados 
no período, observado o prazo de até 10 (dez) dias após a utilização.

§ 2º O preço dos Selos de Autenticidade será reajustado sempre que 
houver alteração do valor dos emolumentos, obedecidos os mesmos índices, nos 
termos da Lei.
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§ 3º Fica assegurado aos cartórios do interior e da capital o estoque 
mínimo de 30% (trinta por cento) da média de uso  semestral do Selo de 
Autenticidade tipo 7 previsto no anexo único desta Lei, a ser aplicada ao Selo de 
Autenticidade tipo 15 criado nesta Lei.

§ 4º No caso de demanda superior à média mensal, serão solicitados 
ao Tribunal de Justiça os selos necessários a atender a demanda, devidamente 
justificada, que será atendida no prazo máximo de 7 (sete) dias.

§ 5º Os cartórios que praticarem atos notariais nos quais sejam 
utilizados o Selo de Autenticidade a que se refere o caput deste artigo, relativos 
a imóveis situados fora do Município para o qual recebeu delegação, deverão, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comunicar tal ato ao Tribunal de  Justiça com 
vistas ao cumprimento do disposto no art. 9º da Lei Federal nº 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, se for o caso, solicitar mais selos.

§ 6º De posse das informações prestadas na forma prevista no § 5º 
deste artigo o Tribunal de Justiça informará ao cartório de registro de imóveis 
responsável pela matrícula do imóvel, o ato praticado fora do Município.

§ 7º As escrituras lavradas na forma do §5º deste artigo deverão ser 
registradas pelo cartório de distribuição, no interior e na capital, antes de serem 
levadas ao cartório de registro de imóveis para os devidos registros ou anotações 
a que se destinam, utilizando-se o Selo 01. 

 Art. 8-A. A liberação dos Selos de Autenticidade a que se refere 
o art. 8º desta Lei somente será efetuada se, além de serem observadas outras 
exigências previstas na legislação, o cartório encontrar-se em situação regular 
perante o FERMOJU, respeitado o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 
notificação, para apresentação de defesa do cartório. (Redação dada pela Lei n.º 
14.826, de 28.12.10)

 
SEÇÃO III

DO SUBSÍDIO DOS ATOS NOTARIAIS GRATUITOS
 
Art. 9º Da receita mensal arrecadada, oriunda do produto da venda 

de Selos de Autenticidade, a que se refere o art. 8º desta Lei, 85% (oitenta e 
cinco por cento) deverão, obrigatoriamente, ser destinados ao subsídio dos atos 
gratuitos praticados pelos Cartórios de Registro Civil, devendo o restante ser 
empregado no custeio administrativo do Tribunal de Justiça. 
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§ 1º O montante de 20% (vinte por cento) dos recursos destinados 
ao pagamento do subsídio dos atos gratuitos será distribuído, igualitariamente, 
entre os Cartórios de Registro Civil do interior do Estado, devendo o restante 
ser rateado entre todos os Cartórios de Registro Civil, da capital e do interior, 
observadas as médias dos atos gratuitos apuradas pelo Tribunal de Justiça.

§ 2º Fica assegurado subsídio mensal correspondente ao valor de 
1 (um) salário mínimo aos cartórios praticantes dos atos gratuitos a que alude 
o art. 7° desta Lei, mesmo que os atos gratuitos praticados durante o mês não 
alcancem o referido valor.

 
CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 10. A administração do FERMOJU poderá desenvolver 

campanhas pedagógicas visando a incentivar a prática do registro de nascimento, 
bem como o ressarcimento de gratuidade de atos de Registro Civil que venham 
a ser instituídos por lei, além de outras matérias pertinentes.

Art. 11. Os bens adquiridos com recursos do FERMOJU serão 
incorporados diretamente ao patrimônio do Poder Judiciário, por meio da Guia 
de Lançamento ou outro documento apropriado para tal finalidade.

Art. 12. Aplica-se, no que couber, à administração financeira do 
FERMOJU o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1974, no Código 
de Contabilidade do Estado e na legislação pertinente a contratos e licitações.

Art. 13. O FERMOJU sujeita-se à fiscalização e ao controle do 
Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, sem prejuízo 
de sistema de auditoria e controle interno que o Poder Judiciário estabelecer, na 
forma regimental.

Parágrafo único. O Tribunal de Justiça publicará, trimestralmente, 
no Diário da Justiça e enviará à Assembléia Legislativa, até o dia 30 do mês 
subsequente, demonstrativo dos recursos arrecadados pelo FERMOJU e da sua 
aplicação. 

Art. 14. Na hipótese de os cartórios a que se refere esta Lei serem ao 
mesmo tempo devedor e credor do FERMOJU, será efetuada compensação entre 
débitos e créditos até o limite em que se compensem.

Art. 15. Fica o Presidente do Tribunal de Justiça autorizado a baixar 
os atos necessários ao fiel cumprimento desta Lei.
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Art. 16. Ficam os Cartórios de Títulos de documentos obrigados a 
registrar e informar eletronicamente operações de venda e compra ou qualquer 
forma de transferência de propriedade de veículos ao órgão de trânsito do Estado 
do Ceará.

§ 1º O envio das informações a que alude o caput deverá ser efetuado  
por via digital, observados os mecanismos de segurança que assegurem o seu 
efetivo recebimento, sendo emitidos recibos digitais de operação, o qual deverá 
ser aprovado  pelo Detran/CE2.

§ 2º O serviço que alude o caput deverá ser protocolado e 
efetivado imediatamente pelas serventias extrajudiciais de Registro de Títulos 
e Documentos, aplicando para o registro o código 6001 da tabela de custas 
extrajudiciais do Tribunal de Justiça, independente do valor do bem, observadas 
as formalidades legais. (Redação dada pela lei n.º 14.826, de 28.12.10)

§ 3º Os Cartórios de Registro de Títulos e Documentos disponibilizarão 
às partes o recibo digital de operação a que alude este artigo.

Art. 17. Os tabelionatos poderão pactuar livremente os seus 
emolumentos, observada a tabela do Tribunal de Justiça e a Lei Federal nº 8.935, 
de 18 de novembro de 1994.

Art. 18. O Tribunal de Justiça obrigatoriamente encaminhará à 
Assembleia Legislativa, juntamente com o balanço trimestral do FERMOJU a 
relação mensal por serventia extrajudicial das receitas auferidas no exercício de 
suas atividades.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as 

Leis n°s. 11.891, de 20 de dezembro de 1991, 13.452, de 22 de abril de 2004 e 
14.338, de 22 de abril de 2009, naquilo que contrariar.

PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 
em Fortaleza, 05 de janeiro de 2010.

  
Domingos Gomes Aguiar Filho

Governador do Estado do Ceará em Exercício
  

2 Redação anterior: “§ 2º O Tribunal de Justiça regulamentará o disposto neste artigo por 
Resolução.”
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ANEXO ÚNICO
A QUE SE REFERE O ART. 8º DA 

LEI Nº             , DE   DE              DE  2009

SELO

1 REGISTRAL DISTRIBUIÇÃO

2 RECONHECIMENTO DE FIRMA

3 AUTENTICAÇÃO

4 CERTIDÃO / 2ª VIA / 2º TRASLADO

5 NOTARIAL I (PROTESTO DE TÍTULOS)

6 NOTARIAL II (PROCURAÇÕES E ESCRITURAS SEM VALOR DECLARADO)

7 NOTORIAL III (ESCRITURAS COM VALOR DECLARADO)

8 REGISTRAL CIVIL, NASCIMENTO E ÓBITO

9 2ª VIAS DE NASCIMENTO OU ÓBITO E AVERBAÇÕES GRATUITAS

10 REGISTRAL CASAMENTO

11 REGISTRAL DE TÍTULOS, DOCUMENTO CIVIL E DE PESSOAS JURÍDICAS

12 REGISTRAL IMÓVEIS I (AVERBAÇÕES E REGISTRO DE PACTO ANTINUPCIAL)

13 REGISTRAL IMÓVEIS II (OUTROS REGISTROS)

14 RECONHECIMENTO DE FIRMA - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO

15 NOTARIAL IV – SELO ESPECIAL (ESCRITURA COM VALOR DECLARADO)
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LEI Nº 12.381, 

DE 09 DE DEZEMBRO DE 1994 

Institui o Regimento de Custas do Estado do Ceará.
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a 

seguinte lei:
 

LIVRO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º As custas dos processos judiciais, cobradas pelas atividades 
desenvolvidas pelos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário do Estado do Ceará, 
inclusive, no exercício da Jurisdição Federal, obedecerão ao disposto nesta Lei. 

Art. 2º Consideram-se custas o valor monetário correspondente: 
I - a prática dos atos processuais previstos nas tabelas anexas a esta 

Lei; 
II - a expedição de atos processuais através dos serviços de 

comunicações; 
III - as publicações de atos processuais em órgãos de divulgação; 
IV - a expedição de certidões pelas secretarias de varas e demais 

serventias judiciais; 
V - a guarda e conservação dos bens penhorados, arrestados, 

seqüestrados ou apreendidos judicialmente a qualquer título; 
VI - as multas impostas às partes, nos termos das Leis processuais; 
VII - à demolição, nas ações demolitórias, e nas de nunciação de obra 

nova, quando vencido o denunciado.
VIII - expedição de carta de sentença, carta de ordem, carta precatória 

não citatória e formal de partilha;
Parágrafo Único. As custas previstas no “caput” deste Artigo não 

exclui outras estabelecidas na legislação processual e não disciplinadas por esta 
Lei.
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Art. 3º A cobrança das custas processuais será feita, exclusivamente:
I - Nas comarcas onde está implantado o sistema de secretaria de 

varas, pelas respectivas secretarias, mediante guia de recolhimento, no Banco 
do Estado do Ceará (BEC) ou, onde inexistir agência ou posto deste, em 
estabelecimento bancário autorizado pelo Tribunal de Justiça.

II - Nas comarcas onde não estiver implantado o sistema referido 
no Inciso anterior, observado o obrigatório recolhimento à entidade bancária 
autorizada em Lei ou Resolução do Tribunal de Justiça, em conta individual em 
nome do escrivão ou outro serventuário, discriminado na guia de recolhimento 
o número do processo ou ato praticado.

a) pelos escrivães que não sejam remunerados pelos cofres públicos;
b) onde existir, pelas escrivanias da assistência judiciária aos 

necessitados quando o vencido não for beneficiário da gratuidade de justiça;
c) onde existir, pelas escrivanias do crime. 
§ 1º - Nos casos do Inciso I e das letras “b” e “c”, do Inciso II, as 

custas serão recolhidas em favor do Fundo Especial de Reaparelhamento e 
Modernização do Poder Judiciário (FERMOJU). 

§ 2º - No caso da letra “a”, do Inciso II, as custas serão recolhidas 
na forma do Inciso I, observando-se o disposto no Inciso II, do Art, 3º, da Lei 
Estadual Nº 11.891, de 20 de dezembro de 1991. 

Art. 4º As custas são de três naturezas: prévias, ocasionais e finais. 
§ 1º - As custas poderão ser calculadas pela própria parte ou seu 

advogado ou na secretaria da vara ou escrivania nas comarcas onde não esteja o 
sistema de secretaria. 

§ 2º - As guias para pagamento das custas podem ser preenchidas 
por qualquer das pessoas e entidades mencionadas no parágrafo anterior.

Art. 5º Custas prévias, acrescida e calculada juntamente com a Taxa 
Judiciária e quotas para a Associação Cearense dos Magistrados, para a Associação 
Cearense do Ministério Público e para a Caixa de Assistência dos Advogados, são 
recolhidas no início do processo no 1º Grau de Jurisdição, e abrangem a entrega 
da petição inicial na Portaria do Foro, distribuição, autuação, citação, notificação 
ou intimação, demais atos de processamento, julgamento, registro, intimação e 
publicação da sentença.

Parágrafo Único. O promovente fornecerá, sempre, cópia da petição 
inicial para fins de citação, bem como para intimação ou notificação nos casos 
previstos em Lei. 
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Art. 6º Custas ocasionais são aquelas devidas no decorrer do 
processo, não incluídas nas custas prévias, e atinentes aos atos especificados nos 
Incisos II a VIII, do Artigo segundo; são calculadas e recolhidas antes da prática 
do respectivo ato. 

§ 1º - Ocorrendo necessidade do pagamento de custas ocasionais, a 
Secretaria da Vara ou escrivania, de posse dos dados necessários, emitirá a guia 
própria. 

§ 2º - Feito o recolhimento pela parte interessada, o Banco 
encaminhará uma via devidamente quitada para juntada aos autos. 

§ 3º - O advogado da parte poderá tomar a iniciativa de fornecer os 
dados previstos no Parágrafo primeiro deste Artigo. 

Art. 7º Custas finais são aquelas apuradas antes do arquivamento 
do feito, nelas incluídas todos os atos praticados durante o processo e não 
recolhidos previamente, bem como as custas iniciais, se se tratarem de ações 
isentas daquele recolhimento antecipado. 

§ 1º - Inexistindo custas finais a recolher, o Juiz, declarando 
essa circunstância, ordenará na sentença ou através de simples despacho o 
arquivamento dos autos. 

§ 2º - Havendo custas finais a recolher, a parte devedora será intimada 
para saldá-las em quinze dias. Não o fazendo, julgado extinto o processo e 
transitada em julgado a sentença, o Diretor de Secretaria, através de ofício, 
encaminhará à Procuradoria Geral do Estado fotocópia autenticada do cálculo, 
da decisão, da certidão do trânsito em julgado e planilha, contendo os elementos 
identificadores do processo, para inscrição como dívida ativa do Estado. 

§ 3º - Em se tratando de custas finais devidas a serventuário não 
remunerado pelo cofres públicos, o crédito respectivo, por sua iniciativa, será 
cobrado através de ação de execução (Art. 585, V, do Código de Processo Civil). 

Art. 8º As despesas processuais dizem respeito aos atos do perito, 
intérprete e tradutor. Correspondem ao “quantum” fixado pelo Juiz do processo 
e recolhidos em favor daqueles profissionais. 

Parágrafo Único. A remuneração do perito, do intérprete e do 
tradutor será fixada pelo Juiz, ouvidas as partes e em despacho fundamentado, 
observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a 
natureza e a importância do trabalho realizado, bem como o tempo exigido para 
sua realização. 
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Art. 9º O valor das custas é o especificado nas Tabelas anexas a esta 
Lei. 

Parágrafo Único. VETADO - Quando necessário, o reajuste dar-
se-á por Lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, observando-se os índices oficiais 
de eventual inflação. 

Art. 10. São isentos de pagamento de custas: 
I - o Estado do Ceará e seus Municípios, bem como os respectivos 

órgãos autárquicos e fundacionais; 
II - o Ministério Público; 
III - os processos, incidentes e recursos em ação popular, “habeas-

corpus”, “habeas-data”, mandado de injunção e mandado de segurança individual 
ou coletivo, ressalvadas as hipóteses de sucumbência, nos termos da legislação 
federal; 

IV - os autores na ação civil pública, ressalvada a hipótese de litigante 
de má-fé; 

V - as ações penais subsidiárias;
VI - o usuário da assistência judiciária aos necessitados, representado 

por Defensor Público; 
VII - o beneficiário de justiça gratuita, que esteja representado por 

advogado por ele indicado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no 
local da prestação do serviço;1

VIII - o réu pobre, nos feitos criminais; 
IX - os atos e feitos referentes às Varas da Infância e da Juventude; 
X - os atos e feitos do Juizado de Pequenas Causas, no primeiro grau 

(Art. 51, da Lei Nº 7.244, de 07.11.84). 
Parágrafo Único. Excluem-se da isenção prevista no Inciso I deste 

Artigo a obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora;
Art. 11. Os depósitos de pedras e metais preciosos e de quantias 

em dinheiro, sujeitos estes últimos a juros e correção monetária, bem como 
a amortização ou liquidação da dívida ativa ajuizada, serão recolhidos sob 
responsabilidade da parte, diretamente no estabelecimento bancário autorizado, 
que manterá guias próprias para tal finalidade. 

Art. 12. Cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou 
requerem no processo, observado o disposto nas Leis processsuais e nesta Lei. 

1 Esse dispositivo está sendo questionado na ADI nº. 3658, do STF, encontra-se até a presente 
data sem julgamento de mérito.
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Art. 13. A distribuição de feitos cíveis poderá ser feita sem o prévio 
recolhimento das custas. Nesse caso, a Secretaria da Vara comunicará essa 
circunstância ao Juiz do feito para determinar a intimação da parte para fazê-lo, 
no prazo de trinta (30) dias, sob pena de aplicação do disposto no Art. 257 do 
CPC. 

Art. 14. No caso de redistribuição do feito em virtude de 
reconhecimento da incompetência entre Juízes Estaduais, não há novo pagamento 
de custas, e nem restituição quando a competência for declinada para outros 
órgãos jurisdicionais. 

Art. 15. No litisconsórcio ativo inicial ou originário será considerado 
o valor atribuído à causa, observado na Tabela I, anexa.

Parágrafo Único. Para cada litisconsorte originário expedir-se-á guia 
de recolhimento independente.

Art. 16. Na reconvenção e nos embargos à execução, as custas são 
as mesmas previstas na Tabela I.

Art. 17. Somente com o pagamento de importância igual àquela 
paga pelo autor da demanda serão admitidos a assistência, o litisconsórcio 
facultativo e a oposição.

Art. 18. VETADO - Desacolhida a execução de suspeição trânsita em 
julgado, o excipiente pagará custas em valor igual ao da causa, sem prejuízo das 
cominações previstas nas leis processuais.

Art. 19. Aquele que recorrer de despacho, decisão interlocutória ou 
sentença pagará as custas respectivas, no prazo fixado na legislação processual 
pertinente, sob pena de deserção.

Parágrafo Único - O disposto neste Artigo não se aplica ao agravo 
retido e aos embargos de declaração de sentença ou acórdão. 

Art. 20. Os recursos dependentes de instrumento estão sujeitos, 
além das custas, ao pagamento das despesas de traslado. 

Parágrafo Único - VETADO - As peças cujo traslado for de 
responsabilidade do recorrido não serão juntadas aos autos sem o pagamento 
das despesas respectivas. 

Art. 21. O recolhimento de custas de forma e valor diferentes 
do estabelecido nesta Lei e no Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado, será imediatamente apurado, de ofício, pelo Juiz do feito ou em face de 
comunicação verbal ou escrita. 
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Parágrafo Único. A comunicação verbal será reduzida a termo 
assinado pelo denunciante.

Art. 22. A taxa judiciária e as contribuições respectivas para a 
Associação Cearense dos Magistrados, Associação Cearense do Ministério Público 
e para a Caixa de Assistência dos Advogados corresponderá a cinco por cento 
do valor das custas do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder 
Judiciário (FERMOJU). 

Parágrafo Único. VETADO - Fica vedada qualquer outra incidência 
onerosa sobre o valor das custas. 

Art. 23. Os causadores de extravio de autos responderão pelas 
Custas sem prejuízo da responsabilidade criminal e, ainda, quando for o caso, 
civil e administrativamente. Em se tratando de servidor da Justiça, a pena 
administrativa será a de demissão, assegurada ampla defesa.

Parágrafo Único. O Diretor de Secretaria de Vara, ou o Escrivão 
responderão pelas custas da restauração de autos se houver feito entrega dos 
mesmos sem a necessária e correta carga no livro próprio. 

Art. 24. Os autos somente serão remetidos à Contadoria; 
I - Nas execuções, após o depósito do principal, para liquidação da 

dívida por parte do executado;
II - Na liquidação da sentença, quando for o caso; 
III - Nas ações de despejo por falta de pagamento, desde que requerida 

a purgação da mora e feito o depósito judicial de que trata o Art. 62, Inciso II, da 
Lei Nº 8.245, de 18.10.91, haja necessidade de cálculo;

IV - Nos demais casos previstos em Lei ou por determinação judicial. 
Parágrafo Único. Não haverá remessa de autos à contadoria para 

efeito de cálculo de custas, devendo a própria secretaria de vara ou escrivania, 
fornecer as guias próprias com absoluta observância das quotas estipuladas nas 
tabelas anexas e sob fiscalização do Juiz.

Art. 25. Na planilha do cálculo de custas constará no quadro “fonte” 
a norma legal que a autoriza. 

Parágrafo Único. As guias de recolhimento das custas totais serão 
duas: uma para o recolhimento dos valores do FERMOJU e Taxa Judiciária; outra 
para o recolhimento dos valores destinados aos órgãos de classe especificados no 
Art. 5º desta Lei.

Art. 26. Sempre que houver recolhimento de custas, uma via quitada 
será juntada aos autos respectivos.
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Art. 27. Este regimento de custas e as respectivas tabelas deverão 
estar à disposição do público em todos os Fóruns e escrivanias. 

Art. 28. A quota para a Associação Cearense dos Magistrados 
incidirá também sobre os serviços notariais e de registro.2

Art. 29. Compete ao Tribunal de Justiça expedir instruções 
normativas sobre a aplicação e interpretação deste Regimento.

Art. 30. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário e os atinentes a custas judiciais constantes 
de diplomas legislativos anteriores.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 
aos 09 de dezembro de 1994.

Francisco De Paula Rocha Aguiar
Ana Lourdes Nogueira Almeida

2 Não está mais sendo recolhida, tendo em vista Adin julgada procedente pelo STF
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LEI Nº 12.643, 

DE 04 DE DEZEMBRO DE 1996 
(DIÁRIO OFICIAL DE 09 DE DEZEMBRO DE 1996)

Institui o Sistema Financeiro da “Conta Única de 
Depósitos Judiciais” no Poder Judiciário do Estado do 
Ceará e dá outras providências.
(Atualizada pela Lei 14.415, de 23.07.2009)

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a 

seguinte lei:
 
Art. 1º Fica instituído, na forma desta Lei, o Sistema Financeiro da 

“Conta Única de Depósitos Judiciais”, compreendendo os recursos provenientes 
de depósitos judiciais em geral e aplicações financeiras no âmbito do Poder 
Judiciário.

§1º Para fins de implantação do Sistema Financeiro de Conta Única 
instituído nesta Lei, o Poder Judiciário autorizará a abertura de conta junto à 
agência de um banco público, sob a denominação “Poder Judiciário/Depósitos 
Judiciais”, a ser movimentada pelo Presidente do Tribunal de Justiça ou autoridade 
competente delegada.1 (Redação dada pela Lei 14.415, de 23.07.2009)

§ 2º Enquanto não utilizados para os fins a que se destinam, os 
recursos serão centralizados e constituirão um fundo monetário a ser mantido e 
movimentado, junto a um banco público, sob a denominação “Poder Judiciário 
– Fundo de Recursos a Utilizar”.2 (Redação dada pela Lei 14.415, de 23.07.2009)

1 Redação anterior: “§ 1º - Para fins de implantação do Sistema Financeiro de Conta Única 
instituído nesta Lei, o Poder Judiciário autorizará a abertura de conta junto à agência do Banco 
do Estado do Ceará S/A - BEC, sob a denominação “Poder Judiciário/Depósitos Judiciais”, 
a ser movimentada pelo Presidente do Tribunal de Justiça ou autoridade competentemente 
delegada.” 

2 Redação anterior: “ § 2º - Enquanto não utilizados para os fins a que se destinam, os 
recursos serão centralizados e constituirão um fundo monetário a ser mantido e movimentado, 
junto ao Banco do Estado do Ceará S/A - BEC, sob a denominação “Poder Judiciário - Fundo 
de Recursos a Utilizar”.
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Art. 2º As contas bancárias de depósitos judiciais, inclusive 
as atualmente existentes, adequar-se-ão à sistemática instituída nesta Lei, 
transformando-se em Sub-Contas da Conta Única de Depósitos Judiciais, devendo 
cada uma delas recebera título genérico “Comarca/Depósitos Judiciais”, e demais 
elementos que a identifiquem em relação ao feito.

§ 1º - Os saldos das sub-contas estabelecidas pelo “caput” deste 
Artigo constituirão disponibilidades do Fundo a que alude o § 2º do Art. 1º desta 
Lei, e serão diariamente transferidos para a Conta Única de Depósitos Judiciais, 
para fins de gerenciamento financeiro.

§ 2º Os saldos de todas as sub-contas relativas a feitos arquivados 
sem o levantamento do depósito correspondente, ou àqueles com situação 
atual indefinida e sem movimentação dos saldos há mais de 2 (dois) anos, 
compreendendo o principal e os rendimentos financeiros, serão transferidos 
permanentemente para a “Conta Única de Depósitos Judiciais”, constituindo-se 
receita pública, devendo ser aplicado pelo Presidente do Poder Judiciário, na 
execução do Programa de Inovação, Desburocratização, Modernização da Gestão 
e Melhoria da Produtividade - PIMPJ e, quando necessário, retornar à “Conta 
Única de Depósitos Judiciais.3 (Redação dada pela Lei 14.415, de 23.07.2009)

§ 3º - As quantias de quaisquer das contas mencionadas no parágrafo 
anterior, se eventualmente reclamadas após a sua aplicação e havendo a 
determinação judicial para o seu pagamento à parte interessada, serão levadas a 
débito da Conta Única de Depósitos Judiciais, e pagas no mesmo exercício. 

Art. 3º Os responsáveis pela arrecadação, incluídos Agentes, Órgãos 
e Bancos Intervenientes, ficam proibidos de efetuar, a qualquer título, retenções, 
compensações, deduções ou aplicações com o produto dos recursos arrecadados, 
cujo montante deverá ser transferido para a conta “Poder Judiciário /Depósitos 
Judiciais”, observando-se a sistemática estabelecida”. 

Art. 4º O crédito disponível na “Conta Única de Depósitos Judiciais”, 
compreendidos os depósitos judiciais efetuados e seus rendimentos financeiros, 

3 Redação anterior: “§ 2º - Os saldos de todas as sub-contas relativas a feitos arquivados 
sem o levantamento do depósito correspondente, ou àqueles com situação atual indefinida 
e sem movimentação dos saldos há mais de 02 (dois) anos, compreendendo o principal e 
os rendimentos financeiros, serão transferidos permanentemente para a “Conta Única de 
Depósitos Judiciais”, constituindo-se receita pública, podendo ser aplicados pelo Poder 
Judiciário de conformidade com a previsão orçamentária do Poder prioritariamente, e 
exclusivamente até a sua conclusão, nas obras de construção do novo Fórum Clóvis Beviláqua, 
de Fortaleza.”
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define o poder de gasto respectivo, sendo este determinado pelo montante 
arrecadado, acrescido do saldo não utilizado no período anterior, deduzidos os 
pagamentos efetuados. 

Art. 5º O Poder Judiciário movimentará os recursos provenientes 
dos depósitos judiciais e seus rendimentos financeiros para pagamento de 
despesas devidamente formalizadas, não sendo permitido o saque para conta 
diversa, bem como depósito a prazo fixo ou aplicação financeira de qualquer 
natureza, pelas Comarcas responsáveis pelas sub-contas.

Parágrafo único. O pagamento de despesas será feito através de 
banco público, mediante ordem de pagamento ou outro meio definido em ato do 
Presidente do Tribunal de Justiça.4 (Redação dada pela Lei 14.415, de 23.07.2009)

Art. 6º Ao Poder Judiciário cabe movimentar “suprimentos” e 
“transferências”, com o objetivo de manter disponibilidade financeira, em 
nível capaz de possibilitar os saques, dentro dos parâmetros judicialmente 
estabelecidos.

Art. 7º Ficam atribuídos à área financeira do Poder Judiciário a 
coordenação, supervisão e controle das atividades inerentes à sua administração 
financeira da Conta Única de Depósitos Judiciais, compreendendo a implantação 
e a operação dos mecanismos e instrumentos de gerência dos recursos monetários 
da referida Conta.

Parágrafo Único. O Poder Judiciário enviará, semestralmente, à 
Assembléia Legislativa, demonstrativo das receitas e aplicações regionalizados 
dos recursos da Conta Única, indicando a Meta Global, Projeto e Atividade 
atendidos no contexto da Programação Orçamentária.

Art. 8º Poderão ser celebrados convênios objetivando a interveniência 
de instituições financeiras na execução de serviços para cumprimento do disposto 
nos Artigos 2º e 7º desta Lei.

Parágrafo único. Os convênios de que tratam o caput deste artigo 
deverão ter como parte quaisquer dos bancos públicos, conforme o disposto no 
art. 2º, § 1º desta Lei. (Redação dada pela Lei 14.415, de 23.07.2009)

Art. 9º A abertura, o encerramento, a fusão e o desdobramento 
de contas bancárias para depósitos judiciais em nome do Poder Judiciário, 

4 Redação anterior: “Parágrafo Único - O pagamento de despesas será feito através do 
Banco do Estado do Ceará S/A - BEC, mediante ordem de pagamento ou através de cheque 
cruzado em preto, nos casos em que o credor não disponha de conta no banco acima.”
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serão efetuados mediante autorização expressa de seu titular ou autoridade 
competente delegada, inclusive para despesas a serem realizadas em municípios 
diversos da Capital do Estado e outros casos excepcionais.

Art. 10. Os honorários de Sucumbência nos processos da Justiça 
Gratuita serão depositados na Conta Única de que trata esta Lei e repassados 
no prazo máximo de 15 dias para a Coordenadoria de Assistência Judiciária do 
Estado - CAJE.

Art. 11. O Poder Judiciário consignará no seu orçamento a receita, 
e a respectiva despesa, decorrentes do principal e dos rendimentos financeiros 
das sub-contas de que trata o parágrafo 2º do Art. 2º desta Lei, bem como os 
rendimentos financeiros a maior dos depósitos judiciais, cujos registros serão 
efetuados através do Sistema Integrado de Contabilidade. - SIC.

Parágrafo Único - Os saldos dos rendimentos de um exercício 
financeiro não utilizados até o seu término serão revalidados no exercício 
seguinte.

Art. 12. A Presidência do Tribunal de Justiça expedirá normas 
gerais a serem observadas relativamente a esses depósitos, aos correspondentes 
levantamentos, modelos de guias, etc., com base na legislação pertinente.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 
aos 04 de dezembro de 1996.

Tasso Ribeiro Jereissati
Ednilton Gomes de Soárez

Secretário da Fazenda
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LEI N° 13.480, 

DE 26 DE MAIO DE 2004 
(Atualizado pela Lei 15.454, de 29.10.2013)

Dispõe sobre a transferência de parcela dos depósitos 
judiciais, em recursos monetários, da Conta Única de 
Depósitos Judiciais do Poder Judiciário para a Conta 
Única do Tesouro Estadual, sobre a gestão desses recursos 
e dá outras providências.

  
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a 

seguinte lei:

Art. 1º Os recursos monetários depositados no Sistema Financeiro 
da Conta Única dos Depósitos Judiciais do Poder Judiciário, instituído pela Lei 
nº 12.643, de 4 de dezembro de 1996, serão transferidos pelo banco público 
responsável, no prazo estabelecido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na 
proporção de 30% (trinta por cento) do saldo total existente, compreendendo o 
principal, a atualização monetária e os juros correspondentes aos rendimentos, 
para a conta exclusiva do Programa de Inovação, Desburocratização, 
Modernização da Gestão e Melhoria do Poder Judiciário do Estado do Ceará - 
PIMPJ, a fim de financiar os projetos e ações do programa, na forma disposta na 
legislação.1 (redação modificada pela Lei 15.454, de 2013)

§ 1º Os depósitos judiciais em recursos monetários realizados após 
a vigência desta Lei serão, também, transferidos em 30% (trinta por cento) para 

1 Redação anterior: Art. 1º Os recursos monetários depositados no Sistema Financeiro 
da Conta Única dos Depósitos Judiciais do Poder Judiciário, instituído pela Lei nº 12.643, 
de 4 de dezembro de 1996, serão transferidos pelo banco público responsável, no prazo 
estabelecido pelo Presidente do Tribunal de Justiça,  na proporção de 50% (cinqüenta por 
cento) do saldo total existente, compreendendo o principal, a atualização monetária e os 
juros correspondentes aos rendimentos, para conta exclusiva do Programa de Inovação, 
Desburocratização, Modernização da Gestão e Melhoria da Produtividade do Poder Judiciário 
do Estado do Ceará – PIMPJ, a fim de financiar os projetos e ações do programa, na forma 
disposta na legislação. (Redação dada pela Lei 14.415, de 23.07.2009)
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a conta exclusiva do programa de que trata o caput deste artigo, até o dia 15 
do mês subsequente à realização do depósito, pelo banco público responsável.” 
(NR) (redação modificada pela Lei 15.454, de 2013)2

§ 2º Os recursos financeiros transferidos para conta exclusiva do 
PIMPJ somente poderão ser aplicados em soluções que visem às finalidades, os 
objetivos e estejam alinhados com as medidas previstas em legislação específica. 
(Redação dada pela Lei 14.415, de 23.07.2009)

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos depósitos judiciais 
relativos a tributos e seus acessórios, cujos municípios tenham constituído seus 
respectivos fundos de reserva e tenham sido habilitados ao recebimento das 
transferências, conforme o disposto na Lei nº 10.819, de 16 de dezembro de 
2003, os tributos e seus acessórios, do Estado, conforme Lei nº 11.429, de 26 
de dezembro de 2006 e os tributos federais conforme a Lei nº 9.703, de 17 de 
novembro de 1998. (Redação dada pela Lei 14.415, de 23.07.2009)

Art. 2º A parcela de 70% (setenta por cento) dos depósitos judiciais 
será mantida na Conta Única dos Depósitos Judiciais do Poder Judiciário e 
constituirá fundo de reserva destinado a garantir a restituição ou pagamento 
referentes aos depósitos, conforme decisão judicial, sendo repassados nos termos 
desta Lei.” (NR)3 (redação modificada pela Lei 15.454, de 2013)

Art. 3°. O rendimento líquido da parcela dos depósitos judiciais 
referidos no art. 1.o desta Lei, auferidos na forma da Lei n.° 12.643, de 4 de 
dezembro de 1996, serão integralmente repassados à Conta Única de Depósitos 
Judiciais do Poder Judiciário. 

§ 1°. Considera-se rendimento líquido, para os efeitos desta Lei, o 
rendimento excedente do rendimento da caderneta de poupança.

§ 2°. O rendimento previsto no caput deste artigo deverá ser 
debitado pela instituição financeira gestora da Conta Única do Tesouro Estadual 
e transferido semanalmente para a Conta Única de Depósitos Judiciais do Poder 
Judiciário.

2 Redação anterior: “§ 1º Os depósitos judiciais em recursos monetários realizados após 
a vigência desta Lei serão, também, transferidos em 50%(cinqüenta por cento) para conta 
exclusiva do programa de que trata o artigo anterior, até o dia 15 do mês subseqüente à 
realização do depósito, pelo banco público responsável.(Redação dada pela Lei 14.415, de 
23.07.2009)

3 Redação anterior: “Art. 2º A parcela de 50% (cinqüenta por cento) dos depósitos 
judiciais será mantida na Conta Única de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário e constituirá 
fundo de reserva destinado a garantir a restituição ou pagamento referentes aos depósitos, 
conforme decisão judicial, sendo repassados nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei 
14.415, de 23.07.2009)
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Art. 4°. A instituição financeira gestora da Conta Única do Tesouro 
Estadual e da Conta Única de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário deverá 
manter controle individualizado de cada depósito judicial efetuado, acrescido da 
remuneração que lhe for originalmente atribuída.

Art. 5°. Encerrado o processo judicial, o valor depositado, acrescido 
da remuneração que lhe for originalmente atribuída, será colocado, mediante 
ordem judicial, à disposição do beneficiário pela instituição financeira gestora da 
Conta Única de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário.

§ 1º Na hipótese dos recursos do fundo de reserva, de que trata o 
art. 2º, ficarem reduzidos a montante inferior ao percentual de 70% (setenta por 
cento), após o débito referido no caput, a instituição pública financeira gestora 
da Conta Única de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário fica autorizada 
a reter o valor dos novos depósitos, até que efetivado montante necessário à 
recomposição do fundo no nível previsto, comunicando imediatamente ao 
Presidente do Tribunal de Justiça.” (NR)4(redação modificada pela Lei 15.454, 
de 2013)

§ 2º Após 3 (três) dias úteis, caso os depósitos referidos no parágrafo 
anterior não sejam suficientes para a recomposição do fundo para o nível 
previsto, a instituição financeira gestora da Conta Única de Depósitos Judiciais 
do Poder Judiciário fica autorizada a debitar às disponibilidades financeiras 
da conta exclusiva do PIMPJ, os recursos necessários. (Redação dada pela Lei 
14.415, de 23.07.2009)

Art. 6º Em qualquer hipótese, para atendimento das decisões 
judiciais, os recursos financeiros de que trata esta Lei serão disponibilizados 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça para Conta Única de Depósitos Judiciais 
do Poder Judiciário, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o 
comunicado do banco público. (Redação dada pela Lei 14.415, de 23.07.2009)

§ 1º No cumprimento do prazo estabelecido no caput deste artigo, 
o Presidente do Tribunal de Justiça poderá utilizar os recursos do Fundo de 
Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário - FERMOJU, instituído 

4 Redação anterior: “§ 1º Na hipótese dos recursos do fundo de reserva, de que trata o art. 
2º ficarem reduzidos a montante inferior ao percentual de 50% (cinqüenta por cento), após o 
débito referido no caput, a instituição pública financeira gestora da Conta Única de Depósitos 
Judiciais do Poder Judiciário, fica autorizada a reter o valor dos novos depósitos, até que 
efetivado o montante necessário à recomposição do fundo no nível previsto, comunicando 
imediatamente ao Presidente do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei 14.415, de 
23.07.2009)



LU
C

IA
N

O
 B

E
Z
E

R
R

A
 F

U
R

TA
D

O

428  

pela Lei nº 11.891, de 20 de dezembro de 1991.(Parágrafo incluído pela Lei 
14.415, de 23.07.2009)

§ 2º Os ganhos da otimização dos gastos e das receitas poderão ser 
utilizados, no todo ou em parte, para repor os recursos da “Conta Única de 
Depósitos Judiciais”, conforme se dispuser em ato do Presidente do Tribunal. 
(Parágrafo incluído pela Lei 14.415, de 23.07.2009)

§ 3º Em qualquer hipótese, para atendimento das decisões judiciais, 
os recursos financeiros, de que trata esta Lei, serão disponibilizados pelo 
banco no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, mediante débito das 
disponibilidades do Estado.(parágrafo incluído pela Lei 15.454, de 2013)

§ 4º O Estado deverá autorizar a criação, na Unidade Orçamentária 
“Encargos Gerais do Estado”, de uma atividade, nos orçamentos anuais, com 
dotação específica para eventual recomposição do fundo de reserva de que trata esta 
Lei.” (NR)(parágrafo incluído pela Lei 15.454, de 2013)

Art. 7° Fica autorizada a criação na Unidade Orçamentária “40000” 
- Encargos Gerais do Estado - de uma atividade, nos orçamentos anuais, com 
dotação específica para eventual recomposição do fundo de reserva de que trata 
o art. 2.o desta Lei.

Art. 8° As despesas decorrentes do disposto no § 2.o do art. 1.o 
desta Lei serão executadas através da fonte “Recursos Provenientes de Depósitos 
Judiciais”, código identificador: 14.

Art. 9° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário, em especial as constantes da Lei n.° 12.643, de 4 de 
dezembro de 1996.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em 
Fortaleza, 26 de maio de 2004.

Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Iniciativa: Poder Executivo
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LEI N° 14.283,

DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008 
 
 

Fixa normas referentes à cobrança de emolumentos dos 
Serviços Notariais e de Registro no Estado do Ceará.
OBSERVAÇÃO: Atualizada pela Lei 15.249, de 
17.12.2012.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a 

seguinte lei:
 
Art. 1º O valor dos emolumentos relativos aos atos praticados 

pelos respectivos Serviços Notariais e de Registro no Estado do Ceará obedecerá 
ao disposto nesta Lei e na Lei Estadual nº 14.605, de 5 de janeiro de 2010, 
que dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Judiciário - 
FERMOJU, nas normas gerais da Lei Federal nº 10.169, de 29 de dezembro de 
2000, e  na Lei Federal nº 11.441, de 4 de janeiro de 2007. (Redação dada pela 
Lei n.º 14.826, de 28.12.10)1

§ 1º Os valores dos emolumentos devem refletir o efetivo custo 
com os tributos incidentes e a adequada e suficiente remuneração dos serviços 
prestados. (Nova redação dada pela Lei n.º 15.249, de 17.12.12)2 

§ 2º A cobrança dos emolumentos e dos valores em favor do 
FERMOJU decorre da prática de atos de ofício e dos atos relativos aos serviços 
indicados nas tabelas constantes do anexo único desta Lei, compreendendo: 

1 Redação anterior: “Art. 1º O valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos 
respectivos Serviços Notariais e de Registro no Estado do Ceará obedecerá ao disposto nesta 
Lei, nas Leis Estaduais nºs. 11.891, de 20 de dezembro de 1991, e 13.080, de 29 de dezembro 
de 2000, que instituíram, respectivamente, o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do 
Judiciário-FERMOJU, e o Fundo Especial para o Registro Civil-FERC, nas normas gerais da Lei 
Federal nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, e  na Lei Federal nº 11.441, de 4 de janeiro 
de 2007.

2 Redação anterior: “§ 1º Os valores dos emolumentos devem refletir o efetivo custo e a 
adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados.
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(Redação dada pela Lei n.º 14.826,de 28.12.10)3

§ 3° Acrescenta-se à Tabela II constante do anexo único desta Lei o 
Ato 2034 – Autenticação de Cópia Digital de Documentos Físicos Originais com 
uso de Certificado Digital, cujos valores de emolumentos e FERMOJU serão os 
mesmos determinados para o ato descrito no código 2002 da referida Tabela. 
(Paragrafo acrescido pela Lei n.º 15.249, de 17.12.12) 

Tabela I - atos e valores do Ofício de Registro de Distribuição de 
Protestos e outros serviços previstos no art. 402 da Lei Estadual nº 12.342, de 
28 de julho de 1994 - o Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado 
do Ceará;

Tabela II - atos e valores dos Serviços Notariais;
Tabela III - atos e valores dos Serviços de Protesto de Títulos;
Tabela IV - atos e valores dos Serviços de Registro Civil de Pessoas 

Naturais;
Tabela V - atos e valores dos Serviços de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas;
Tabela VI - atos dos Serviços de Registro de Títulos e Documentos;
Tabela VII - atos dos Serviços de Registro de Imóveis.
Art. 2º É vedada a cobrança de emolumentos, quando:
I - a parte for por lei isenta de seu pagamento;
II - os atos forem declarados por lei como gratuitos;
III - as quantias não estiverem expressamente previstas nas tabelas 

de emolumentos;
IV - os atos tiverem que ser retificados, refeitos ou renovados em 

razão de erro imputável aos respectivos Serviços Notariais ou de Registro.
Art. 2º-A. Fica isento de cobrança dos valores dos emolumentos e 

das parcelas em favor do FERMOJU, a instituição e convenção de condomínios 
de conjuntos habitacionais construídos pelo poder público, destinados a cidadãos 
de baixa renda. (Nova redação dada pela Lei n.º 14.826, de 28.12.10)4 

3 Redação anterior: “§ 2º A cobrança dos emolumentos e dos valores em favor do Fundo 
de Reaparelhamento e Modernização do Judiciário-FERMOJU, e do Fundo Especial para o 
Registro Civil-FERC, decorre da prática de atos de ofício e dos atos relativos aos serviços 
indicados nas tabelas constantes do anexo único desta Lei, compreendendo:

4 Redação anterior: “Art. 2º-A. Fica isento de cobrança dos valores dos emolumentos 
e das parcelas em favor do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Judiciário – 
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Art. 3º A tabela vigente de emolumentos e valores em favor do 
FERMOJU, correspondente ao respectivo Serviço Notarial ou de Registro, deverá, 
obrigatoriamente, estar afixada em local de fácil acesso e de boa visibilidade 
para o público. (Redação dada pela Lei n.º 14.826, de 28.12.10)5

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste 
artigo sujeitará o infrator à pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), além 
da penalidade disciplinar aplicável”.

Art. 4º Os valores dos emolumentos e das parcelas em favor do 
FERMOJU serão atualizados, anualmente, com base na variação da Unidade Fiscal 
de Referência do Estado do Ceará - UFIRCE, mediante Portaria do Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE.(Nova redação dada pela Lei n.º 
14.826, de 28.12.10)6

Parágrafo único. Os valores a que se refere o caput deste artigo 
poderão ser alterados, mediante lei, publicando-se as respectivas tabelas dos 
valores dos emolumentos, até o último dia útil do exercício, em obediência ao 
princípio da anterioridade. (Parágrafo acrescido pela Lei n.º 14.826, de 28.12.10)

Art. 5º (Revogado pela Lei n.º 14.826, de 28.12.10)7

Art. 6º O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará publicará, 

FERMOJU, e do Fundo Especial para o Registro Civil – FERC, para a instituição e convenção 
de condomínios de conjuntos habitacionais construídos pelo poder público, destinados a 
cidadãos de baixa renda.

5 Redação anterior: “Art. 3º A tabela vigente de emolumentos e valores em favor do 
Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Judiciário-FERMOJU, e do Fundo Especial 
para o Registro Civil-FERC, correspondente ao respectivo Serviço Notarial ou de Registro, 
deverá, obrigatoriamente, estar afixada em local bem visível ao público, sob pena de multa 
de R$1.000,00 (um mil reais), além da penalidade disciplinar aplicável.

6 Redação anterior: “Art. 4º Os valores dos emolumentos e das parcelas em favor do Fundo 
de Reaparelhamento e Modernização do Judiciário - FERMOJU e do Fundo Especial para o 
Registro Civil - FERC poderão ser atualizados anualmente, com base na variação da Unidade 
Fiscal de Referência do Estado do Ceará - UFIRCE, mediante lei encaminhada pelo Chefe do 
Poder Judiciário à Assembléia Legislativa, e poderão ser majorados ou alterados, mediante 
lei, publicando-se as respectivas tabelas dos valores dos emolumentos, até o último dia útil do 
exercício, em obediência ao princípio da anterioridade.

7 Redação anterior: “Art. 5º Acresce alínea “a” ao inciso III do art. 4º da Lei nº 13.080, 
de 20 de dezembro de 2000, com a seguinte redação: (Revogado pela Lei n.º 14.826, de 
28.12.10) Art. 4º … III - … a) do total dos recursos arrecadados pelo FERC, 20% (vinte por 
cento) serão distribuídos igualitariamente entre os cartórios de registro de pessoas naturais 
do interior do Estado, observando-se em relação ao restante da receita do Fundo o disposto 
neste inciso.
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trimestralmente, no Diário da Justiça estadual, os valores correspondentes aos 
recolhimentos efetivados em favor do Fundo de Reaparelhamento e Modernização 
do Judiciário-FERMOJU, referentes a cada Serviço Notarial e de Registro.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2009.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 
em Fortaleza, 29 de dezembro de 2008. 

  
Cid Ferreira Gomes

Governador do Estado do Ceará
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TABELA I – DOS ATOS E VALORES DO OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTESTOS E OUTROS 
SERVIÇOS PREVISTOS NO ART. 402 DO CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

CÓDIGO 
ATO

DESCRIÇÃO DOS ATOS
CÓDIGO 

SELO

VALORES  (R$1,00) 

EMOLU-
MENTO

FER-
MOJU

SELO TOTAL

001001 Distribuição de Títulos para Protesto. 1 4,68 0,72 0,57 5,97

001002
Registros e averbações de testamentos públicos e particulares,  
bem como seus atos revogatórios. 

1 4,68 0,72 0,57 5,97

001003 Cancelamento ou baixa na Distribuição. 1 0,97 0,06 0,57 1,60

001004 Registro de escritura lavrada fora da Comarca de Fortaleza. 1 4,68 0,72 0,57 5,97

001005 Certidão negativa de distribuição de protesto. 4 9,97 2,85 5,30 18,12

001006 Realização de busca  (para cada cinco anos ou fração). - 3,61 0,72 0,00 4,33

001007 Distribuição de documentos. 1 3,61 0,72 0,57 4,90

001008 Registro de cada ato de que trata a Resolução nº 01/99. 1 7,12 0,36 0,57 8,05

001009
Certidão positiva ou negativa de registro de cada ato de que 
trata a Resolução nº 01/99. 

4 9,97 2,85 5,30 18,12

001010
Certidão positiva ou de cancelamento de distribuição de protesto 
de um título (mais R$ 2,32 por título).

4 9,97 2,85 5,30 18,12

TABELA II - DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS

CÓDIGO 
ATO

DESCRIÇÃO DOS ATOS
CÓDIGO 

SELO

VALORES  (R$1,00) 

EMOLU-
MENTO

FER-
MOJU

SELO TOTAL

002001
Reconhecimento de firma, sinal ou chancela (aplicar-se-ão os  
selos de autenticidade correspondentes ao somatório das firmas 
reconhecidas no documento). 

2 2,00 0,13 0,79 2,92

002002
Autenticação de cópia reprográfica (por face de reprodução de 
cada documento).

3 0,99 0,04 0,65 1,68

002003 Instrumento de procuração pública (por cada outorgante). 6 22,66 2,85 3,67 29,18

002004
Instrumento de substabelecimento de procuração (por cada 
outorgante).

6 22,66 2,85 3,67 29,18

002005 Instrumento público de testamento. 7 288,29 15,47 18,38 322,14

002006 Abertura de firma ou sinal. - 1,78 0,08 0,00 1,86

002007 Instrumento público de contratos, sem valor declarado. 6 47,00 2,85 3,67 53,52

002008
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: Valor do imóvel até R$ 104,00.

7 47,00 2,85 18,38 68,23

002009
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: Valor do imóvel de R$ 104,01 a R$ 235,00.

7 133,98 8,57 18,38 160,93

002010
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
coversíveis: Valor do imóvel de R$ 235,01 até R$ 784,00.

7 170,53 11,41 18,38 200,32

002011
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: Valor do imóvel de R$ 784,01 até R$ 2.376,00. 

7 186,18 12,84 18,38 217,40

- Publicado para Exercício 2014
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002012
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel de R$ 2.376,01 até R$ 4.684,00. 

7 245,33 14,25 18,38 277,96

002013
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel de R$ 4.684,01 até R$ 6.540,00.

7 264,46 15,69 18,38 298,53

002014
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel de R$ 6.540,01 até R$ 9.810,00. 

7 302,32 18,53 18,38 339,23

002015
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel de R$ 9.810,01 até R$ 18.527,00.

7 360,14 21,40 18,38 399,92

002016
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel de R$ 18.527,01 até R$ 23.322,58. 

7 405,36 24,24 18,38 447,98

002017
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: Valor do imóvel acima de R$ 23.322,58.

7 (1) (2) 18,38 (3)

002018 Traslado de escritura excedente ao primeiro traslado.  4 (4) (5) 5,30 (3)

002019 Certidão de Ato Notarial. 4 44,93 2,85 5,30 53,08

002020 Divórcio sem valor declarado, independente de bens. 6 171,11 8,57 3,67 183,35

002021 Reconhecimento de firma para transferência de veículo. 14 2,00 0,13 0,79 2,92

002022
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel até R$ 104,00 (imóvel fora do 
município).

15 47,00 2,85 18,38 68,23

002023
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel de R$ 104,01 até R$ 235,00

15 133,98 8,57 18,38 160,93

002024
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel de R$ 235,01 até R$ 784,00  
(imóvel fora do município).

15 170,53 11,41 18,38 200,32

002025
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou  
conversíveis: valor do imóvel de R$ 784,01 até R$ 2.376,00  
(imóvel fora do município).

15 186,18 12,84 18,38 217,40

002026
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel de R$ 2.376,01 até R$ 4.684,00 
(imóvel fora do município).

15 245,33 14,25 18,38 277,96

002027
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel de R$ 4.684,01 até R$ 6.540,00 
(imóvel fora do município).

15 264,46 15,69 18,38 298,53

002028
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis:valor do imóvel de R$ 6.540,01 até R$ 9.810,00 
(imóvel fora do município).

15 302,32 18,53 18,38 339,23

002029
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis:valor do imóvel de R$ 9.810,01 até R$ 18.527,00 
(imóvel fora do município). 

15 360,14 21,40 18,38 399,92

002030
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis:valor do imóvel de R$ 18.527,01 até R$ 23.322,58 
(imóvel fora do município).

15 405,36 24,24 18,38 447,98

TABELA II - DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS

CÓDIGO 
ATO

DESCRIÇÃO DOS ATOS
CÓDIGO

SELO

VALORES  (R$1,00) 

EMOLU-
MENTOS

FER-
MOJU

SELO TOTAL

002031
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: Valor do imóvel acima de R$ 23.322,58 (imóvel 
fora do município).

15 (6) (2) 18,38 (3)

002032 Certidão/segunda via (imóvel fora do município) 16 44,93 2,85 18,38 66,16
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002033
Traslado de escritura excedente ao primeiro traslado  (imóvel 
fora do município).  

16 (4) (5) 18,38 (3)

TABELA III – DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS

CÓDIGO 
ATO

DESCRIÇÃO DOS ATOS
CÓDIGO

SELO

VALORES  (R$1,00) 

EMOLU-
MENTOS

FER-
MOJU

SELO TOTAL

003001
Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com 
o valor do título). Valor até R$ 14,20. 

5 15,54 2,85 1,37 19,76

003002
Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com 
o valor do título). Valor de R$ 14,21 até R$ 85,28.

5 19,35 2,85 1,37 23,57

003003
Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com 
o valor do título). Valor de R$ 85,29 até R$ 212,76. 

5 22,06 2,85 1,37 26,28

003004
Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com 
o valor do título). Valor de R$ 212,77 até R$ 426,30.

5 24,76 2,85 1,37 28,98

003005
Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com 
o valor do título). Valor de R$ 426,31 até R$ 851,48.

5 27,26 2,85 1,37 31,48

003006
Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com 
o valor do título). Valor a partir de R$ 851,49.

5 29,89 2,85 1,37 34,11

003007 Ato de cancelamento de protesto. 5 10,04 2,85 1,37 14,26

003008 Certidão negativa de protesto. 4 9,96 2,85 5,30 18,11

003009
Certidão positiva ou negativa de cancelamento de um título 
(mais R$ 2,32 por título). 

4 9,97 2,85 5,30 18,12

003010 Cancelamento de cobrança de título (por título). 5 1,95 0,85 1,37 4,17

003011
Instrumento de protesto de título (por título). Valor até R$ 
14,20.

5 15,54 2,85 1,37 19,76

003012
Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 14,21 
até R$ 85,28. 

5 19,35 2,85 1,37 23,57

003013
Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 85,29 
até R$ 212,76.

5 22,06 2,85 1,37 26,28

003014
Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 
212,77 até R$ 426,30.

5 24,76 2,85 1,37 28,98

003015
Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 
426,31 até R$ 851,48.

5 27,26 2,85 1,37 31,48

003016
Instrumento de protesto de título (por título). Valor a partir de 
R$ 851,49.

5 29,89 2,85 1,37 34,11

003017 Apontamento ou protesto, valor do documento até R$ 100,00. 5 7,12 0,72 1,37 9,21

003018
Apontamento ou protesto, valor do documento de R$ 100,01 
até R$ 200,00.

5 11,41 1,43 1,37 14,21

003019  Despesas com Publicação de Edital. - 36,11 2,85 0,00 38,96

003020 Certidão 2ª via de Protesto.  4 9,97 2,85 5,30 18,12

003021 Sustação de Protesto de um Título (mais de R$ 2,32 por título).  5 4,99 2,85 1,37 9,21

TABELA IV - DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

CÓDIGO 
ATO

DESCRIÇÃO DOS ATOS
CÓDIGO

SELO

VALORES  (R$1,00) 

EMOLU-
MENTOS

FER-
MOJU

SELO TOTAL
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004001
Registro de nascimento, com a respectiva certidão. Dentro do 
prazo legal. 

8 0,00 0,00 0,00 0,00

004002
Registro de nascimento, com a respectiva certidão. Fora do 
prazo legal. 

8 0,00 0,00 0,00 0,00

004003
Transcrição de nascimento, casamento ou óbito de brasileiro, 
lavrado no exterior, termo de opção de nacionalidade brasileira 
ou registro de separação judicial ou divórcio. 

4 42,82 2,85 5,30 50,97

004003
Transcrição de nascimento, casamento ou óbito de brasileiro, 
lavrado no exterior, termo de opção de nacionalidade brasileira 
ou registro de separação judicial ou divórcio gratuitos.

9 0,00 0,00 0,00 0,00

004004
Casamento no prazo normal. Compreendendo todos os atos do 
processo de habilitação e a certidão de habilitação. 

10 95,57 7,12 5,52 108,21

004005
Casamento com suprimento de idade ou consentimento e 
quando um dos contraentes for estrangeiro, com a respectiva 
certidão.

10 142,64 7,12 5,52 155,28

004006
Afixação e publicação de Edital de Proclamas enviado por Oficial 
de outra Comarca, com respectiva certidão. 

10 36,11 2,85 5,52 44,48

004007
Inscrição de casamento religioso com efeito civil, com respectiva 
certidão. 

10 27,85 2,85 5,52 36,22

004008
Averbação no registro de nascimento, casamento ou óbito, em 
virtude de sentença. 

4 42,82 2,85 5,30 50,97

004009
Averbação gratuita no registro de nascimento, casamento ou 
óbito, em virtude de sentença.

9 0,00 0,00 0,00 0,00

004010
Inscrição, transcrição ou registro de sentença, escritura de 
interdição, emancipação ou ausência.  

4 42,82 2,85 5,30 50,97

004010
Inscrição, transcrição ou registro de sentença, escritura de 
interdição, emancipação ou ausência gratuitos.  

9 0,00 0,00 0,00 0,00

004011
Averbação gratuita de sentença de adoção, com cancelamento 
do registro anterior.

9 0,00 0,00 0,00 0,00

004012
Registro de óbito com a respectiva certidão. Dentro do prazo 
legal.

8 0,00 0,00 0,00 0,00

004013 Registro de óbito com a respectiva certidão. Fora do prazo legal.    8 0,00 0,00 0,00 0,00

004014 Segunda via do registro de casamento, nascimento e óbito. 4 22,66 2,85 5,30 30,81

004015
Segunda via da certidão de nascimento ou óbito para os 
reconhecidamente pobres. 

9 0,00 0,00 0,00 0,00

004016 Expedição de Certidão de Casamento. 10 22,66 2,85 5,52 31,03

004017 Editais. 4 36,11 2,85 5,30 44,26

004018 Inscrição de Mandado. 4 42,82 2,85 5,30 50,97

004019 Traslado por página. 4 4,21 0,21 5,30 9,72

004020 Registro de Nascimento – UNIDADE INTERLIGADA 8 0,00 0,00 0,00 0,00

TABELA V – DOS  ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

CÓDIGO 
ATO

DESCRIÇÃO DOS ATOS
CÓDIGO

SELO

VALORES  (R$1,00) 

EMOLU-
MENTOS

FER-
MOJU

SELO TOTAL

005001
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço até R$104,23.

11 45,27 2,85 3,67 51,79

005002
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço de R$104,24 até R$ 235,00.

11 55,72 3,57 3,67 62,96
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005003
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço de R$235,01 até R$ 780,00.

11 60,93 4,28 3,67 68,88

005004
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço de R$780,01 até R$ 2.375,00. 

11 69,63 4,28 3,67 77,58

005005
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço de R$2.375,01 até R$ 4.686,00.  

11 81,79 5,70 3,67 91,16

005006
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço de R$4.686,01 até R$ 6.540,00.  

11 91,31 7,12 3,67 102,10

005007
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço de R$6.540,01 até R$ 9.809,00.  

11 106,15 8,57 3,67 118,39

005008
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço de R$9.809,01 até R$ 18.528,00.  

11 127,04 11,41 3,67 142,12

005009
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço até R$18.528,01 até R$ 23.323,00.  

11 189,65 14,25 3,67 207,57

005010
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor acima de 
R$ 23.323,00.

11 (1) (2) 3,67 (3)

005011 Certidão resumida. 4 15,17 2,85 5,30 23,32

005012 Traslado por página. 4 4,21 0,21 5,30 9,72

005013 Averbação ou cancelamento. Valor até R$ 104,23. 11 33,96 2,14 3,67 39,77

005014 Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 104,24 até R$ 235,00.    11 41,79 2,69 3,67 48,15

005015 Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 235,01 até R$ 780,00. 11 45,71 3,21 3,67 52,59

005016
Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 780,01 até R$ 
2.375,00.  

11 52,22 3,21 3,67 59,10

005017
Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 2.375,01 até R$ 
4.686,00.

11 61,36 4,28 3,67 69,31

005018
Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 4.686,01 até R$ 
6.540,00.

11 68,47 5,34 3,67 77,48

005019
Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 6.540,01 até R$ 
9.809,00.

11 79,61 6,41 3,67 89,69

005020
Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 9.809,01 até R$ 
18.528,00.  

11 95,27 8,57 3,67 107,51

005021
Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 18.528,01 até R$ 
23.323,00.

11 142,26 10,70 3,67 156,63

005022 Averbação ou cancelamento. Valor acima de R$ 23.323,00. 11 (4) (5) 3,67 (3)

005023 Cópia em papel fotograma microfilmado. 1 3,18 0,16 0,57 3,91

005024 Abertura de matrícula. - 114,57 5,71 0,00 120,28

005025 Certidão de inteiro teor. 4 44,93 2,85 5,30 53,08

005026 Prenotação. - 32,04 2,85 0,00 34,89

TABELA VI – DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

CÓDIGO 
ATO

DESCRIÇÃO DOS ATOS
CÓDIGO

SELO

VALORES  (R$1,00) 

EMOLU-
MENTOS

FER-
MOJU

SELO TOTAL

006001
Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço até R$ 104,00.

11 19,17 2,85 3,67 25,69

006002
Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço de R$ 104,01 até R$ 235,00.

11 45,27 2,85 3,67 51,79
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006003
Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço de R$ 235,01 até R$ 780,00.

11 55,72 3,58 3,67 62,97

006004
Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço de R$ 780,01 até R$ 2.375,00.

11 69,63 4,28 3,67 77,58

006005
Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço de R$2.375,01 até R$ 4.686,00.

11 81,79 5,70 3,67 91,16

006006
Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço de R$4.686,01 até R$ 6.540,00.

11 91,31 7,12 3,67 102,10

006007
Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço de R$6.540,01 até R$ 9.809,00.

11 106,15 8,57 3,67 118,39

006008
Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço de R$9.809,01 até R$ 18.528,00.

11 127,04 11,41 3,67 142,12

006009
Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço de R$18.528,01 até R$ 23.323,00.

11 189,65 14,25 3,67 207,57

006010
Serviço de registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço acima de R$23.323,00.

11 (1) (2) 3,67 (3)

006011
Cartas notificatórias, independente do valor expresso no seu 
corpo. 

11 44,03 2,85 3,67 50,55

006012 Diligências de cartas notificatórias. - 8,60 1,43 0,00 10,03

006013 Prenotação. - 32,04 2,85 0,00 34,89

006014 Abertura de Matrícula. - 114,57 5,71 0,00 120,28

006015 Certidão Resumida. 4 15,17 2,85 5,30 23,32

006016 Certidão de inteiro teor. 4 44,93 2,85 5,30 53,08

006017 traslado por página. 4 4,21 0,21 5,30 9,72

006018 Segunda via de contrato (certidão /2ª via/2º traslado). 4 (4) (5) 5,30 (3)

TABELA VII – DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS

CÓDIGO 
ATO

DESCRIÇÃO DOS ATOS
CÓDIGO

SELO

VALORES  (R$1,00) 

EMOLU-
MENTOS

FER-
MOJU

SELO TOTAL

007001
Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações até 
R$ 6.917,21.

13 229,15 11,45 27,56 268,16

007002
Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações, de R$ 
6.917,21 até R$13.836,91.

13 251,40 12,56 27,56 291,52

007003
Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de R$ 
13.836,91 até R$ 20.754,30.

13 361,06 18,04 27,56 406,66

007004
Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações de R$ 
20.754,30 até R$ 27.673,83.

13 481,40 24,06 27,56 533,02

007005
Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações de R$ 
27.673,83 até R$ 34.580,79.

13 601,75 30,06 27,56 659,37

007006
Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações de R$ 
34.580,79 até R$ 41.335,37.

13 722,10 36,10 27,56 785,76

007007
Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de R$ 
41.335,37 até R$ 48.417,57.

13 842,47 42,11 27,56 912,14

007008
Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de R$ 
48.417,57 até R$ 55.337,23.

13 962,82 48,12 27,56 1038,50

007009
Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações acima 
de R$55.337,23.

13 (1) (2) 27,56 (3)

007010 Taxas adicionais do registro ( cópia, busca e indicações). - 34,20 2,85 0,00 37,05



F
U

N
D

O
 D

E
 R

E
A

PA
R

E
L
H

A
M

E
N

T
O

 E
 M

O
D

E
R

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 D
O

 P
O

D
E

R
 J

U
D

IC
IÁ

R
IO

L
E

I 
N

º 
1
4
.2

8
3
, 
D

E
 2

9
 D

E
 D

E
Z
E

M
B

R
O

 D
E

 2
0
0
8

439  

007011
Taxas adicionais do registro ( escrituras, compra e venda com 
hipoteca e outros). 

- 68,42 4,28 0,00 72,70

007012
Registro de cédula de crédito industrial, rural, comercial e 
exportação.

13 280,29 14,00 27,56 321,85

007013
Indicações nos indicadores real e pessoal, compreendidas todas 
as referências, cada uma. 

- 3,81 1,43 0,00 5,24

007014 Incorporação.  13 970,19 48,48 27,56 1046,23

007015 Instituição de condomínio.  13 417,58 20,88 27,56 466,02

007016 Convenção de condomínio.   13 417,58 20,88 27,56 466,02

007017 Retificação.  13 159,49 7,97 27,56 195,02

007018 Averbações e registro de pacto antinupcial. 12 32,04 2,85 11,02 45,91

007019 Busca. - 5,16 0,25 0,00 5,41

007020 Certidões.  4 14,15 0,70 5,30 20,15

007021 Certidão de usucapião.  4 45,53 2,30 5,30 53,13

007022 COHAB – PROP - PEP.  13 73,51 3,66 27,56 104,73

007023 PAI.  13 30,42 2,85 27,56 60,83

007024 Abertura de matrícula. - 114,57 5,71 0,00 120,28

007025 Prenotação. - 32,04 2,85 0,00 34,89
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LEI N.º 15.381, 
DE 11 DE JULHO DE 2013

 
Reduz os valores de atos notariais e parcelas do FERMOJU 
referentes ao Registro de Imóveis dos Programas 
Habitacionais da Companhia de Habitação do Ceará - 
COHAB-Ce.

  
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a 

seguinte lei:
 Art. 1º Ficam reduzidos em 70% (setenta por cento) os valores dos 

emolumentos, parcelas do FERMOJU e selos de autenticidade de atos necessários 
ao registro de imóveis devidos pelos beneficiários de programas habitacionais 
nos quais a Companhia de Habitação do Ceará – COHAB-CE, em liquidação, 
figure a qualquer título.

§ 1º A redução prevista no caput incidirá sobre prenotações, buscas, 
aberturas de matrículas, expedições de certidões, averbações e demais atos 
necessários ao registro.

§ 2º Para fins de registro, a redução incidirá sobre o valor de 
referência constante no Código 7001 da Tabela VII, anexa da Lei Estadual nº 
14.283, de 29 de dezembro de 2008 (Atos e Valores dos Serviços do Registro de 
Imóveis), ficando afastada, durante o período de vigência desta Lei, a aplicação 
do valor constante no código 7022 da referida Tabela.

Art. 2º A redução prevista no art. 1º vigorará pelo prazo de 1 (um) 
ano, a contar da publicação desta Lei, podendo ser prorrogada uma única vez, 
pelo mesmo prazo, mediante Resolução do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO 
CEARÁ, em Fortaleza, 11 de julho de 2013.

 
Cid Ferreira Gomes

Governador do Estado do Ceará
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PCCR

LEI Nº 14.786, 
DE 13 DE AGOSTO DE 2010

Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração 
dos servidores do quadro III - Poder Judiciário do Estado 
do Ceará e dá outras providências.

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

CEARÁ
 Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu, Esmerino 

Oliveira Arruda Coelho Júnior, 1º Vice-Presidente, de acordo com o art. 65, §§ 3° 
e 7°, da Constituição do Estado do Ceará promulgo a seguinte Lei:

 
TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores 
do Quadro III - Poder Judiciário do Estado do Ceará é o estabelecido pela presente 
Lei.

Art. 2º O Quadro III - Poder Judiciário do Estado do Ceará é 
composto dos seguintes cargos:

I - Cargos de Provimento Efetivo;
II - Cargos de Provimento em Comissão; 
III - Funções.
Art. 3º Para os efeitos desta Lei considera-se:
I - Cargo: conjunto de atribuições cometidas a funcionários mediante 

retribuição pecuniária padronizada, em número certo, com denominação própria 
e criado por lei, distinguindo-se:

a) Cargo de Provimento Efetivo: aquele que depende de prévia ha-
bilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidas a 
ordem de classificação e prazo de validade;
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b) Cargo de Provimento em Comissão: aquele cujo provimento é de 
livre nomeação e exoneração por ato da autoridade competente, destinando-se 
à execução de atividades de direção, assessoramento e chefia, caracterizando-se 
pela transitoriedade de sua investidura;

II - Carreira: conjunto de cargos dispostos em uma série de classes 
escalonada em função de graus de responsabilidade e de complexidade de atri-
buições, para cujo desempenho se requer nível de escolaridade idêntico; 

III - Classe: gradação que compõe a carreira caracterizada por com-
petências idênticas, requeridas para o desempenho de atribuições que crescem 
em complexidade, abrangência e responsabilidade;

IV - Competência: reunião de conhecimentos, habilidades e atitudes 
requeridas pelas características das classes e que os servidores precisam adquirir, 
desenvolver e aplicar, a fim de que possam contribuir para a consecução dos re-
sultados organizacionais e evoluir nas respectivas carreiras;

V - Função: atribuição ou conjunto de atribuições que a adminis-
tração pública confere a cada categoria funcional ou comete individualmente a 
determinados servidores para execução de serviços, sem vinculação a cargo ou 
emprego público, prescindindo de concurso público.

 
TÍTULO II

DA ESTRUTURA DOS QUADROS DOS CARGOS DE PROVIMENTO 
EFETIVO, DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES

CAPÍTULO I
DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Art. 4º Os cargos do Quadro III - Poder Judiciário do Estado do 
Ceará passam, na forma que estabelece o anexo I desta Lei, a compor as seguintes 
carreiras:

I - Carreira dos Servidores do Poder Judiciário de Nível Superior 
- SPJ/NS: compreende atividades de planejamento, organização, coordenação, 
supervisão técnica, assessoramento, estudo e pesquisa, elaboração de laudos, 
pareceres, informações e execução de tarefas de alto grau de complexidade, de-
sempenhadas por servidores com nível superior de escolaridade; 

II - Carreira dos Servidores do Poder Judiciário de Nível Médio - 
SPJ/NM: compreende atividades judiciárias e técnico-administrativas de grau 
médio de complexidade, relacionadas com as diversas Unidades Judiciárias e 
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Administrativas do Poder Judiciário do Estado do Ceará, desempenhadas por 
servidores com nível médio de escolaridade;

III - Carreira dos Servidores do Poder Judiciário de Nível Fundamental 
- SPJ/NF: compreende a execução das tarefas de baixo grau de complexidade e 
de atividades de apoio operacional as Unidades Judiciárias e Administrativas 
do Poder Judiciário, desempenhadas por servidores com nível fundamental de 
escolaridade.

§ 1º As linhas de posicionamento dos Cargos nas Carreiras referidas 
no caput deste artigo ficam definidas no anexo I, que passa a integrar a presente 
Lei. 

§ 2º Consideradas as linhas de posicionamento referidas no parágrafo 
anterior, fica definido que:

I - o Cargo de Analista Judiciário posicionado na forma estabelecida 
pelo art. 395 da Lei nº 12.342, de 28 de julho de 1994, na redação dada pelo 
art. 5º da Lei nº 13.551 de 29 de dezembro de 2004, permanece com a mesma 
denominação;

II - para efeito do presente Plano, os cargos de Técnico Judiciário 
criados pela Lei nº 14.128, de 6 de junho de 2008, e providos por concurso 
público, permanecem com a mesma denominação.

Art. 5º Os cargos efetivos das Carreiras referidas no art. 4º, incisos 
I, II e III, desta Lei, integram as seguintes áreas de atividade:

I - Cargos da Carreira SPJ/NS:
a) área judiciária: compreende os serviços realizados privativamen-

te por bacharéis em Direito, abrangendo processamento de feitos, execução de 
mandados, citações, intimações, notificações e outras diligências emanadas dos 
magistrados, avaliação de bens, inventários, lavraturas de termos de penhora 
e termos de certidões, convocação de testemunhas nos casos previstos em lei e 
outros atos próprios ao processo judicial, além de análise e pesquisa de legisla-
ção, doutrina e repertório de jurisprudência, elaboração de pareceres jurídicos e 
assessoramento a magistrados;

b) área técnico-administrativa: compreende atividades de natureza 
técnica, realizadas por graduados em cursos de nível superior, com formação 
ou habilitação específica, relacionadas ao planejamento, organização, coordena-
ção, supervisão, controle e execução de tarefas relativas à gestão estratégica de 
recursos humanos, materiais e patrimoniais; organização e métodos; licitação e 
contratos; orçamento e finanças públicas; controle interno e auditoria; elaboração 
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de laudos e cálculos, pareceres e informações; desenvolvimento de sistemas, tec-
nologia e segurança da informação; organização, direção e execução de trabalhos 
técnicos relativos às atividades de arquivo e conservação de acervo bibliográfi-
co e de documentos, gerenciamento eletrônico de documentos e comunicação; 
saúde, assistência social e psicológica; pesquisa e estatística; engenharia e arqui-
tetura e outras de suporte técnico e administrativo que sejam demandadas no 
interesse do serviço;

II - Cargos da Carreira de SPJ/NM:
a) área judiciária: compreende atividades de nível intermediário, de 

natureza processual, referentes à execução de tarefas judiciárias relacionadas ao 
atendimento aos magistrados e às partes, à tramitação dos feitos, à realização de 
abertura e encerramento de audiências, às chamadas das partes, dos advogados 
e das testemunhas, à guarda e conservação de bens e processos e outras ativida-
des judiciárias correlatas; 

b) área técnico-administrativa: compreende atividades de nível in-
termediário, de natureza técnica, referentes à execução de tarefas de apoio ad-
ministrativo relacionadas a recursos humanos, materiais e patrimoniais; contabi-
lidade e finanças públicas, auditoria e controle interno; serviços de precatórios; 
almoxarifado, aquisição de materiais e serviços; operação e manutenção de 
sistemas informatizados; protocolo e atendimento às partes;

III - Cargos da Carreira de SPJ/NF: compreende atividades de 
nível fundamental, referentes à execução de tarefas auxiliares relacionadas à 
zeladoria, ao protocolo, à expedição e recebimento de documentos, à operação e 
manutenção de veículos e outros equipamentos, à segurança e outras atividades 
correlatas.

§ 1º Ficam assegurados aos atuais ocupantes dos cargos de Oficial 
de Justiça Avaliador inseridos no grupo de atribuições descritas no inciso II, 
alínea “a” deste artigo, a permanência da nomenclatura do cargo de Oficial de 
Justiça Avaliador e o exercício das atividades relativas à execução de mandados, 
citações, intimações, notificações e outras diligências emanadas dos magistrados.

§ 2º As áreas de que tratam os incisos deste artigo poderão ser 
classificadas por especialidades quando necessária formação especializada por 
exigência legal ou habilidade específica para o exercício das atribuições do cargo 
respectivo.

Art. 6º A jornada de trabalho para os ocupantes dos cargos efetivos 
e de funções de que trata a presente Lei é de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º Compete ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça disciplinar 
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a implantação da jornada de trabalho de que trata este artigo, de acordo com a 
necessidade de serviço, podendo ser adotado inicialmente percentual do quan-
titativo de servidores ou carga horária inferior à prevista no caput, observado, 
quando for o caso, a aplicação da proporcionalidade sobre o vencimento-base 
constante do anexo II desta Lei. (redação dada pela Lei 15.146, de 04.05.12 – 
pub. DO 22.06.12)1

§ 2º Na hipótese de haver disponibilidade orçamentária e financei-
ra, a sistemática de  implantação a que se refere o § 1º deste artigo poderá ser 
modificada, desde que todos os  servidores se encontrem enquadrados no novo 
regime de trabalho  a que se refere o caput até a última fase de implantação. 
(redação dada pela Lei 15.146, de 04.05.12 – pub. DO 22.06.12)2

§ 3º O servidor poderá incorporar aos proventos da aposentadoria 
a remuneração correspondente à jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas 
semanais, em consonância com a legislação previdenciária vigente.

§ 4º Aos ocupantes de cargos que compõem a carreira a que se refere 
o art. 4º, inciso I desta Lei que estejam desempenhando atividades exclusivas da 
área de saúde, é assegurada opção pela jornada de trabalho de 20 (vinte) horas 
semanais, observada as tabelas de vencimento-base constante do anexo II. 

§ 5º Fica instituído banco de horas como forma de compensação 
para trabalhos realizados que excederem a carga horária padrão.

§ 6º Ato da Presidência poderá estabelecer o cumprimento da 
jornada de trabalho em horário distinto do padrão, relativamente a tempo 
corrido, e horário de entrada e saída, observado, em qualquer caso, os interesses 
da Administração.

§ 7º Aos aposentados e pensionistas aplicar-se-ão as tabelas venci-
mentais referentes à jornada de trabalho a qual o servidor estiver submetido ao 
tempo em que ocorreu a aposentadoria ou falecimento, em consonância com 
a legislação da previdência vigente. (parágrafo incluído pela Lei 15.146, de 
04.05.12 – pub. DO 22.06.12)

§ 8º As disposições previstas neste artigo aplicam-se também aos 

1 Redação anterior: “§ 1º Compete ao Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça disciplinar a implantação 
da carga horária de que trata este artigo, de acordo com a necessidade de serviço e a disponibilidade 
orçamentária e financeira.(revogado pela Lei 15.146, de 04.05.12 – pub. DO 22.06.12)

2 Redação anterior: § 2º Disciplinada a carga horária, os servidores deverão expressar formalmente 
sua opção, observada a tabela de vencimento-base correspondente, constante do anexo II desta Lei. 
(revogado pela Lei 15.146, de 04.05.12 – pub. DO 22.06.12)
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servidores que exercerem a opção de exclusão a que se refere o art. 45, que 
perceberão vencimento-base conforme a tabela constante do anexo IV da Lei nº 
13.551, de 29 de dezembro de 2004 e modificações posteriores, acrescidos dos 
percentuais que forem sendo concedidos, na medida em que haja modificações 
na implantação da jornada de trabalho a que se refere o caput deste artigo.
(parágrafo incluído pela Lei 15.146, de 04.05.12 – pub. DO 22.06.12)

§ 9º Ficam majoradas em um terço as parcelas remuneratórias dos 
servidores a que se refere o parágrafo anterior que não são calculadas sobre o 
vencimento-base e que serão por ele percebidas na inatividade, excetuadas as de 
caráter indenizatório ou eventual, respeitada a proporcionalidade sobre o qual 
versa o § 1º deste artigo.” (NR).(parágrafo incluído pela Lei 15.146, de 04.05.12 
– pub. DO 22.06.12)

•	 Vide Lei 15.146, de 2012.3

Art. 7º Ficam extintos os cargos dos servidores optantes pelo Plano 
de Cargos, Carreira e Remuneração de que trata esta Lei, reestruturados pelas 
Leis de nºs 13.221, de 6 de junho de 2002, 13.551, de 29 de dezembro de 
2004, 13.771, de 18 de maio de 2006, 13.837, de 24 de novembro de 2006, e 
14.128, de 6 de junho de 2008, os quais retornam a ocupar os respectivos cargos 
descritos no anexo I, conforme o disposto na redação original dada pelo art. 40 
da Lei nº 12.483, de 3 de agosto de 1995, os quais serão extintos na medida de 
sua vacância.

§ 1º Os cargos a que se refere o caput deste artigo, que se encon-
trarem vagos na data de publicação da presente Lei, bem como os que vierem 
a vagar, serão disponibilizados para provimento mediante concurso público, de 
acordo com a carreira a que pertencem e a necessidade do serviço. 

§ 2º Ficam extintos os cargos de Oficial de Justiça, criados pelo art. 
7º, inciso I, da Lei nº 14.128, de 6 de junho de 2008 e os que se encontrarem 

3 A Lei nº15.146, de 2012, em seu art. 2º, trata da dotação orçamentária para a implantação 
da jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário, in verbis: “Art. 2º As despesas 
decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações consignadas no orçamento do Poder 
Judiciário do Estado do Ceará, ficando assegurados anualmente os recursos orçamentários 
necessários à implantação parcial da jornada de trabalho a que se refere o art. 6º da Lei nº 
14.786, de 13 de agosto de 2010, e, em sua totalidade, até janeiro de 2015.

 Parágrafo único. Os recursos orçamentários a que se refere este artigo serão aportados 
pelo Tesouro Estadual à razão de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) a cada exercício, 
a partir de 2012.
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vagos na data da promulgação desta Lei serão transformados em cargos de 
Analista Judiciário.

§ 3º Os servidores investidos nos cargos de Oficial de Justiça 
Avaliador, sob a égide do art. 397 da Lei nº 12.342, de 28 de julho de 1994, na 
redação dada pelo art. 1º da Lei nº 13.221, de 6 de junho de 2002, possuidores 
na data da investidura de escolaridade de nível superior, e de Oficial de Justiça, 
cujos cargos foram criados pelo art. 7º, inciso I, da Lei nº 14.128, de 6 de junho 
de 2008, serão posicionados no cargo de Analista Judiciário.

Art. 8º Os atuais ocupantes dos cargos de provimento efetivo do 
Poder Judiciário serão enquadrados de acordo com as linhas de posicionamento 
estabelecidas no anexo I desta Lei, observada a correspondência na carreira e na 
referência vencimental igual ou superior, se for o caso, à que vinham percebendo 
até a data de entrada em vigor da presente Lei.

§ 1º O enquadramento estabelecido no presente Plano será efetivado 
em 5 (cinco) fases consecutivas e ininterruptas, com os efeitos financeiros a 
partir de 1º de junho de 2010, assim discriminadas: 50% (cinquenta por cento) 
em junho de 2010, e os restantes 50% (cinquenta por cento) em quatro parcelas 
iguais e sucessivas a se vencerem em janeiro de 2011, janeiro de 2012, janeiro 
de 2013 e janeiro de 2014.

§ 2º Para o enquadramento a que se refere o caput deste artigo, o 
vencimento-base a ser considerado é o resultado da multiplicação do atual ven-
cimento pelo índice 2,8 (dois vírgula oito), representativo do seu somatório com 
os valores das gratificações Judiciária e de Exercício.

§ 3º Ao término do enquadramento vencimental a que se refere este 
artigo será aplicado o enquadramento por tempo de serviço no Poder Judiciário, 
de acordo com a curva de maturidade funcional, prevista no anexo III, que passa 
a integrar a presente Lei.

§ 4º Efetivados os enquadramento vencimental e por curva de matu-
ridade, os servidores que obtiveram progressões por desempenho de acordo com 
a Lei nº 13.551, de 29 de dezembro de 2004, regulamentada pela Resolução nº 
07, de 12 de abril de 2007, serão posicionados levando-se em conta as referên-
cias obtidas.
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SEÇÃO I
DA ESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS

 Art. 9º As Carreiras de que trata o art. 4º, incisos I, II e III desta Lei 
estão estruturadas em 4 (quatro) Classes desdobradas em Referências, sendo 4 
(quatro) na Classe A, 5 (cinco)  na Classe B, 6 (seis) na Classe C e 8 (oito) na 
Classe Especial, conforme consta do anexo IV.

Parágrafo único. Os perfis de competências correspondentes às 
Classes das Carreiras serão instituídos por Ato da Presidência do Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará.

 
SEÇÃO II

DA REMUNERAÇÃO

Art. 10. A remuneração dos servidores integrantes das carreiras 
descritas no art. 4º, incisos I, II e III desta Lei corresponde ao vencimento-base 
acrescido das gratificações instituídas nesta Lei, vantagens pessoais, vantagens 
pessoais nominalmente identificadas e parcelas individuais complementares. 

§ 1º Entende-se por vencimento-base a retribuição pecuniária padro-
nizada e fixada em lei, paga ao servidor pelo exercício do cargo.

§ 2º O valor a que se refere o parágrafo anterior é representado 
por Referências, escalonadas em valores crescentes, conforme Tabelas de 
Vencimentos constantes do anexo II desta Lei.

§ 3º São ainda devidas aos integrantes das carreiras descritas no art. 
4º, incisos I, II e III desta Lei as vantagens pessoais já incorporadas, as vantagens 
pessoais nominalmente identificadas e as parcelas individuais complementares, 
em consonância com a legislação previdenciária vigente.

Art. 11. Fica instituída a Gratificação por Alcance de Metas 
Estratégicas - GAM, devida aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo das 
carreiras referidas no art. 4º, incisos I, II, e III, desta Lei. 

§ 1° A Gratificação por Alcance de Metas Estratégicas tem por fina-
lidade fortalecer o comprometimento do servidor com o Poder Judiciário, no 
sentido de estimulá-lo a participar do processo que visa o alcance das metas 
estratégicas estabelecidas para o Poder.

§ 2º A gratificação a que se refere o caput do artigo somente 
será devida quando o servidor estiver em exercício de atividades inerentes às 
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atribuições dos cargos das carreiras referidas no art. 4º, incisos I, II e III desta 
Lei, ou no exercício de cargo em comissão no Poder Judiciário.

Art. 12. Ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará instituirá e regulamentará o funcionamento de Comissão, à qual compete 
estabelecer o valor a ser incluído no orçamento para pagamento da Gratificação 
por Alcance de Metas Estratégicas - GAM, com base na disponibilidade financei-
ra da instituição.

Parágrafo único. A Comissão a que se refere o caput deste artigo 
será constituída por 1  (um) representante da Área Financeira, 1 (um) da área 
de Recursos Humanos, 1 (um) Servidor de cargo efetivo do Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará e 1 (um) do Fórum Clóvis Beviláqua.

Art. 13. A Gratificação por Alcance de Metas Estratégicas - GAM, 
basear-se-á na Avaliação dos Resultados alcançados pelo Poder Judiciário, a 
partir da consecução dos seus objetivos estratégicos e do alcance das metas da 
Unidade Judiciária ou Administrativa em que o servidor atue.

Parágrafo único. A Avaliação de Resultados do Poder Judiciário 
e das suas Unidades Judiciárias ou Administrativas tomará como referência as 
metas anuais estabelecidas no Plano Estratégico.

Art. 14. O pagamento do percentual da Gratificação por Alcance 
de Metas Estratégicas - GAM, referente ao Desempenho Institucional e ao das 
Unidades Judiciárias ou Administrativas será efetuado de acordo com critérios, 
normas e procedimentos instituídos por Ato da Presidência do Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará.

Art. 15. A Gratificação por Alcance de Metas Estratégicas - GAM, 
será calculada em percentual sobre o vencimento-base do servidor, não podendo 
exceder a 60% (sessenta por cento), sendo 30% (trinta por cento) para fins de 
alcance das metas Institucional e até 30% (trinta por cento) para fins de alcance 
das metas das Unidades Judiciárias ou Administrativas.

Art. 16. O resultado das avaliações terá efeito financeiro mensal, 
por um período de 12 (doze) meses, iniciando-se no mês subsequente ao do pro-
cessamento das Avaliações Institucional e das Unidades Administrativas.

§ 1º A Gratificação por Alcance de Metas Estratégicas - GAM, comporá 
os proventos da aposentadoria do servidor no percentual de 30% (trinta por 
cento), em consonância com a legislação previdenciária vigente.

§ 2º Será devido ao servidor o percentual referente à Avaliação 
Institucional.
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Art. 17. Os ocupantes do Cargo de Oficial de Justiça Avaliador, in-
tegrante da carreira SPJ-NM e os ocupantes do cargo de Analista Judiciário, 
atuando na área judiciária e exercendo efetivamente atividades externas de 
cumprimento de mandados, citações, intimações, notificações e outras diligên-
cias emanadas dos magistrados, farão jus à Gratificação de Atividade Externa 
- GAE, instituída no percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento-base, 
condicionada à avaliação de produtividade a ser regulamentada por Resolução 
do Tribunal Pleno.

Art. 18. É instituído o Adicional de Especialização - AE, para os 
servidores em efetivo exercício nas Carreiras referidas no art. 4º, incisos I, II e 
III desta Lei, em razão dos conhecimentos adicionais comprovados por títulos, 
diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou 
estrito, observada a correlação com as atribuições do cargo em exercício.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo serão considerados somente 
os cursos e as instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação, 
na forma da legislação pertinente.

§ 2º Serão admitidos somente cursos de pós-graduação lato sensu 
com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas.

§ 3º Os servidores que vierem a perceber, na forma de Vantagem 
Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, o valor correspondente ao Adicional 
de Qualificação, ao apresentarem nova titulação, correlata com as atribuições do 
cargo/função em exercício, poderão optar por perceber:

I - a diferença entre o valor antes obtido e o valor decorrente do 
Adicional de Especialização - AE, previsto neste artigo; ou

II - o percentual correspondente à nova titulação.
§ 4º É vedada a percepção cumulativa de VPNI e de percentual.
Art. 19. O Adicional de Especialização - AE, incidirá, exclusivamen-

te, sobre o vencimento-base do servidor, da seguinte forma:
I - 12,5% (doze vírgula cinco por cento), em se tratando de título de 

Doutor;
II - 10% (dez por cento), em se tratando de título de Mestre; 
III - 7,5% (sete vírgula cinco por cento), em se tratando de Certificado 

de Especialização.
§ 1º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente 

mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III no caput deste 
artigo.
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§ 2º O Adicional de Especialização será devido a partir da data de seu 
requerimento acompanhado da apresentação do título, diploma ou certificado.

Art. 20. É instituída a Gratificação de Estímulo à Interiorização - 
GEI, para os servidores das carreiras referidas no art. 4º, incisos I, II e III desta 
Lei, em exercício nas Comarcas situadas em localidades inóspitas, considerando-
se para essa conceituação o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 
IDH-M, aferido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

§ 1º A gratificação criada no caput será paga, exclusivamente, sobre 
o vencimento-base dos servidores, no percentual de 20% (vinte por cento), con-
sideradas as Comarcas localizadas em Municípios com IDH-M até 0,799.

§ 2º Através de Ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará será apurada a classificação das Comarcas segundo os critérios referidos 
no parágrafo anterior e a implantação será autorizada de acordo com a disponi-
bilidade orçamentária do Poder Judiciário, priorizando-se as comarcas que apre-
sentarem IDH-M mais baixo.

§ 3º Os valores referentes à Gratificação de Estímulo à Interiorização 
- GEI, comporão os proventos do servidor, em consonância com a legislação pre-
videnciária vigente.

Art. 21. Os integrantes das carreiras referidas no art. 4º, incisos I, 
II e III desta Lei poderão perceber, além da Gratificação por Alcance de Metas 
Estratégicas - GAM, da Gratificação de Atividade Externa - GAE, do Adicional 
de Especialização - AE, da Gratificação de Estímulo a Interiorização - GEI, as 
Vantagens Pessoais, as Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas, a Parcela 
Individual Complementar e outras gratificações previstas em Lei.

§ 1º A diferença de valores entre a remuneração atualmente 
percebida, excetuando-se a parcela da gratificação a que se refere o art. 132, 
inciso IV, da Lei nº. 9.826 de 14 de maio de 1974, e a decorrente da implantação 
do presente Plano será paga mediante Parcela Individual Complementar - PIC.

§ 2º Os valores correspondentes a 30% (trinta por cento) da 
Gratificação por Alcance de Metas Estratégicas - GAM, a 30% (trinta por 
cento) da Gratificação por Atividade Externa - GAE, a 20% (vinte por cento) 
da Gratificação de Estímulo a Interiorização, ao Adicional de Especialização, à 
Vantagem Pessoal, à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada e à Parcela 
Individual Complementar, serão percebidos na inatividade, em consonância com 
a legislação previdenciária vigente e reajustados nas mesmas datas e índices 
concedidos aos servidores do Poder Judiciário.
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SEÇÃO III

DO INGRESSO NAS CARREIRAS

Art. 22. O ingresso nas Carreiras de que trata esta Lei far-se-á sempre 
mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 1º O concurso público a que se refere o caput deste artigo poderá 
ser realizado por áreas de especialização, organizado em uma ou mais fases, 
incluindo, se for o caso, curso de formação, conforme dispuser o edital, observada 
a legislação pertinente.

§ 2º Quando houver a exigência de títulos, estes terão caráter classi-
ficatório, não substituindo as fases de provas e de curso de formação, que terão 
sempre caráter eliminatório.

Art. 23. Os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso e 
matriculados no curso de formação terão direito, a título de auxílio financeiro, 
à retribuição equivalente a 70% (setenta por cento) do vencimento básico da 
Referência 01 da Classe A da carreira a que estiverem concorrendo.

Parágrafo único. O auxílio, de que trata o caput deste artigo, será 
devido desde o início do curso de formação até a entrada em exercício ou até a 
data da eliminação do candidato.

Art. 24. As instruções para o concurso público constarão de edital, 
que deverá ser publicado no Diário da Justiça do Estado do Ceará e amplamente 
divulgado em outros meios de comunicação.

Parágrafo único. Do edital constarão, obrigatoriamente, as exi-
gências de grau de escolaridade e sua comprovação, as provas e seus valores em 
pontos, os conhecimentos gerais e específicos exigidos em cada prova, a data de 
abertura e de término das inscrições, a quantidade de vagas existentes e o prazo 
de validade do concurso.

 
SEÇÃO IV

DO DESENVOLVIMENTO NAS CARREIRAS

Art. 25. O desenvolvimento nas carreiras representa a trajetória 
de progresso profissional obtido pelo servidor, em termos de proficiência no de-
sempenho das atribuições do cargo que exerce e de acréscimo da aplicação de 
competências, que resultam na eficiência e eficácia do seu trabalho no Poder 
Judiciário do Estado do Ceará.
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Art. 26. O desenvolvimento nas carreiras far-se-á mediante progres-
são e promoção.

§ 1º Progressão é a passagem do servidor da referência vencimental 
em que se encontra para a seguinte, dentro da mesma classe da carreira.

§ 2º Promoção é a passagem do servidor da última referência venci-
mental da classe em que se encontra para a primeira referência da classe seguinte.

Art. 27. As promoções e progressões obedecerão as proporções 
percentuais constantes entre as referências das tabelas constantes do anexo II, 
observado o interstício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

§ 1º O número de servidores a serem alcançados pela progressão ou 
promoção  corresponderá a 60% (sessenta por cento) do total dos ocupantes de 
cargos em cada uma das respectivas referências ou classes, tendo em vista os 
critérios de desempenho e antiguidade.

§ 2º Observando o disposto no parágrafo anterior, do percentual 
previsto para a progressão, 50% (cinquenta por cento) será por desempenho e 
50% (cinquenta por cento) por antiguidade.

§ 3º Se o quociente for fracionário e a fração superior a 0,5 (cinco 
décimos), será acrescido de mais um. 

§ 4º O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 
sua composição plenária, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da 
data da entrada em vigor desta Lei, regulamentará as promoções e progressões.

§ 5º São requisitos básicos e simultâneos para:
I - a promoção: o interstício, expresso pelo tempo de permanência 

na classe em que se encontra o servidor, as avaliações de competências e desem-
penho e a capacitação;

II - a progressão: o interstício, expresso pelo tempo de permanên-
cia na classe em que se encontra o servidor, as avaliações de competências e 
desempenho.

§ 6º É vedada a progressão ao servidor que:
I - tenha sido punido nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, com 

pena de repreensão, suspensão ou multa;
II - não esteja no exercício das atribuições próprias do cargo por 

período igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do período avaliado.
§ 7º É vedada a promoção ao servidor que:
I - se encontre em estágio probatório;
II - tenha sido punido nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, com 

pena de repreensão, suspensão ou multa;
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III - não esteja no exercício das atribuições próprias do cargo por 
período igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do período avaliado.

Art. 28. A promoção e a progressão, de que tratam o art. 27 desta 
Lei, ficam condicionadas à disponibilidade orçamentária e financeira do Poder 
Judiciário.

Art. 29. A capacitação dos servidores mediante programas e/ou 
cursos em áreas de conhecimento, deverá considerar os programas de formação 
e aperfeiçoamento que se relacionem direta e objetivamente com as competên-
cias requeridas para o desempenho das atribuições dos cargos das carreiras e da 
missão institucional do Poder Judiciário.

Art. 30. A capacitação dos integrantes das Carreiras a que se refere 
o art. 4º, incisos I, II e III desta Lei, deverá ser sistemática, continuada e efetuar-
se mediante programas direcionados especialmente para:

I - curso de formação, como fase do concurso público corresponden-
te, quando previsto;

II - atualização profissional dos servidores em relação às diferentes 
atividades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará abrangidas pelos cargos a 
que se refere o caput deste artigo;

III - aquisição e aperfeiçoamento das competências requeridas para 
o desempenho dos cargos;

IV - incorporação de novos modelos de gestão, de tecnologias e 
outras mudanças que afetem o campo de atribuições dos cargos;

V - desenvolvimento de equipes;
VI - gestão e assessoramento das atividades inerentes ao Poder 

Judiciário.
Parágrafo único. Os cursos e outras modalidades ou meios de ca-

pacitação poderão ter pesos diferenciados, de acordo com sua importância para 
as atribuições dos cargos.

Art. 31. As progressões e promoções a que se referem os arts. 26 
e 27 serão efetivadas anualmente, sendo que o primeiro interstício para a sua 
concessão será contado a partir de 1º de junho de 2010, observado o disposto no 
art. 27 desta Lei. ( redação dada pela Lei nº 14.982, de 2011)4 

 

4 Redação anterior: “Art. 31. As progressões e promoções a que se referem os arts. 26 
e 27 serão efetivadas anual e alternadamente, sendo que o primeiro interstício para a sua 
concessão será contado a partir de 1º de junho de 2010, observado o disposto no art. 27 desta 
Lei.”
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CAPÍTULO II
DOS CARGOS EM COMISSÃO

Art. 32. A remuneração dos cargos em comissão é composta:
I - do vencimento-base conforme o anexo V, integrante da presente 

Lei;
II - do percentual máximo referente à Avaliação Institucional da 

Gratificação por Alcance de Metas Estratégicas - GAM;
III - da Representação.5( redação dada pela Lei nº 14.982, de 2011)
§1º O servidor ocupante de cargo efetivo e de função do Quadro do 

Poder Judiciário, que vier a ser investido em cargo de provimento em comissão, 
poderá optar pelo vencimento do seu cargo efetivo ou função, ou pelo vencimen-
to do cargo de provimento em comissão, acrescido da representação, na forma 
do anexo V.

§ 2º Os servidores federais, estaduais, municipais, ou do Distrito 
Federal, cedidos para o exercício de cargo de provimento em comissão do Poder 
Judiciário, perceberão a representação do cargo de provimento em comissão de 
sua nomeação, a Gratificação pelo Alcance de Metas Estratégicas - GAM, e, no 
caso de opção, o valor do vencimento do cargo comissionado, e, ainda, outras 
gratificações previstas em lei.

§ 3º As simbologias, os valores do vencimento e da representação 
dos cargos de provimento em comissão do Poder Judiciário ficam definidas na 
forma do anexo V desta Lei, sendo vedada a incidência de gratificações sobre os 
valores atribuídos a esses cargos, excetuadas aquelas previstas nos incisos I e II 
deste artigo.

§ 4º Sobre os valores constantes do anexo V incidirão os reajustes 
concedidos aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

Art. 33. Os cargos em comissão são direcionados às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento, sendo vedada sua destinação para atribuições 
diversas.

Art. 34. Será destinado um mínimo de 50% (cinquenta por cento) 
dos cargos em comissão para provimento por servidores das carreiras judiciárias.

Art. 35. O limite máximo de servidores requisitados ou cedidos de 

5 Redação anterior: “III - da Representação no percentual de 30% (trinta por cento) do 
vencimento-base.”
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outros Poderes é de 20% (vinte por cento) do total dos servidores em atividade 
do Quadro III - Poder Judiciário do Estado do Ceará.

Parágrafo único. Os servidores requisitados ou cedidos deverão 
ser substituídos por servidores das carreiras referidas no art. 4º, incisos I, II e III 
desta Lei, no prazo máximo de 4 (quatro) anos, na proporção mínima de 20% 
(vinte por cento) ao ano, até que se atinja o limite previsto no caput deste artigo.

 
CAPÍTULO III
DAS FUNÇÕES

Art. 36. As funções remuneradas pelos cofres públicos e exercidas por 
servidores que ingressaram no Quadro III - Poder Judiciário antes de 5 de outubro 
de 1988, integrantes da Estrutura e Composição dos Grupos Ocupacionais das 
Atividades Judiciárias de Nível Superior - AJU-NS, e das Atividades Judiciárias de 
Apoio Administrativo e Operacional - AJU-ADO, conforme o disposto na redação 
original dada pelo art. 40 da Lei nº 12.483, de 3 de agosto de 1995, passam a 
compor os seguintes Grupos Operacionais, conforme previsto no anexo VI desta 
Lei.

I - Grupo Operacional de Funções do Poder Judiciário de Nível 
Superior - FPJ/NS: compreende as funções que requerem nível superior de es-
colaridade para o seu exercício, visando o desenvolvimento de trabalho técnico-
científico de concepção, pesquisa, planejamento, execução, acompanhamento e 
avaliação de atividades que contribuam para consecução da missão institucional 
do Poder Judiciário;

II - Grupo Operacional de Funções do Poder Judiciário de Nível 
Médio - FPJ/NM: compreende as funções de nível médio de escolaridade para o 
seu exercício, visando à execução de trabalho técnico-administrativo de suporte 
às Unidades Judiciárias ou Administrativas do Poder Judiciário;

III - Grupo Operacional de Funções do Poder Judiciário de Nível 
Fundamental - FPJ/NF: compreende as funções que requerem nível fundamental 
de escolaridade para o seu exercício, visando à execução de atividades de apoio 
operacional às Unidades Judiciárias ou Administrativas do Poder Judiciário.

Art. 37. Os enquadramentos das funções a que se refere este artigo, 
na forma do anexo VII, observarão o disposto nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 8º 
desta Lei, permanecendo os servidores no exercício das atribuições para as quais 
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originalmente ingressaram no Poder Judiciário, não se lhes aplicando, doravante, 
promoções e progressões funcionais.

Parágrafo único. As funções de que trata este artigo serão extintas 
à medida de suas vacâncias.

Art. 38. Os valores correspondentes à remuneração das funções, 
conforme o disposto no art. 37, desta Lei, são os constantes da tabela estabe-
lecida no anexo VII desta Lei, acrescidos das vantagens pessoais, de vantagens 
pessoais nominalmente identificadas, da parcela individual complementar e de 
outras vantagens previstas em lei.

§ 1º Aos ocupantes das funções a que se refere este artigo se aplica o 
disposto no art. 6º desta Lei.

§ 2º A diferença de valores entre a remuneração atualmente 
percebida, excetuando-se a gratificação a que se refere o art. 132, inciso I, da Lei 
nº. 9.826, de 14 de maio de 1974, e a decorrente da implantação do presente 
Plano será paga mediante Parcela Individual Complementar - PIC.

§ 3º À remuneração dos servidores a que se refere este Capítulo 
serão aplicados os reajustes salariais concedidos aos demais servidores do Poder 
Judiciário.

§ 4º Aos ocupantes de funções aplicam-se as regras estabelecidas no 
art. 40 da Constituição Federal.

 
TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 39. A aplicação desta Lei não implicará redução de remuneração.
Art. 40. Aplica-se o disposto na presente Lei aos proventos e pensões, 

procedendo-se o pagamento na forma estabelecida nos §§ 1º e 2º do art. 8º. 
§ 1º Aos aposentados e pensionistas será devida a Gratificação por 

Alcance de Metas Estratégicas - GAM, referente ao percentual do resultado 
Institucional, observados os arts. 11 e 15 desta Lei.

§ 2º Os servidores do Poder Judiciário terão assegurada, como base 
para o cálculo para aposentadoria, a remuneração estabelecida pela presente 
Lei, em consonância com a legislação previdenciária vigente.

§ 3º A diferença de valores entre a remuneração atualmente 
percebida e a decorrente da implantação do presente Plano será paga mediante 
Parcela Individual Complementar - PIC.
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Art. 41. O servidor que se encontrar em processo de aposentadoria 
terá todos os direitos e vantagens inerentes ao plano de sua opção.

Art. 42. O posicionamento do servidor nas carreiras referidas no 
art. 4º, incisos I, II, III, desta Lei não interrompe o tempo de serviço para efeito 
de aposentadoria, respeitado o disposto na legislação que disciplina o Sistema 
Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes 
Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará - SUPSEC, criado pela Lei 
Complementar Estadual nº 12, de 23 de junho de 1999.

Art. 43. Durante a vigência do concurso público a que se refere o 
Edital n.° 1 - TJCE, de 31 de julho de 2008, os candidatos aprovados para o cargo 
de Oficial de Justiça passarão a prover cargos transformados pelo § 2ºdo art. 7º.

Parágrafo único. Em obediência à ordem de classificação dos can-
didatos, a cada convocação para o cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária 
será convocado, concomitantemente, um candidato ao cargo de Oficial de Justiça.

Art. 44. Os servidores que ingressaram no Poder Judiciário após 
5 de outubro de 1988, por força do art. 534 da Lei nº 12.342, de 28 de julho 
de 1994, permanecem no exercício das atribuições em que ingressaram, com a 
atual remuneração, se lhes aplicando, exclusivamente, os reajustes gerais con-
cedidos aos demais servidores do Poder Judiciário e as disposições do art. 40 da 
Constituição Federal.

Art. 45. Os servidores que optarem pelo não enquadramento neste 
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, deverão efetivá-lo, mediante 
Termo de Opção, irretratável, em até 60 (sessenta) dias, contados da data da 
publicação da presente Lei, aos quais serão asseguradas todas as situações fun-
cionais consolidadas em normas vigentes, respeitados os direitos adquiridos.

•	 Vide art. 2., da Lei 14.982, de 2011.6

§ 1º O PCCR obedecerá, exclusivamente, às normas estabelecidas 
nesta Lei, não prevalecendo, para qualquer efeito, as disposições legais definidas 
em planos, reclassificações e enquadramentos anteriores, exceto no caso dos ser-
vidores que não optarem por este PCCR, na forma prevista no caput deste artigo. 

§ 2º Fica assegurado ao servidor que não aderir ao presente Plano a 
mesma fórmula de cálculo que vem sendo praticada para fixação de seus venci-
mentos, mantidos todos os direitos e vantagens inerentes ao respectivo cargo, os 

6 Segue artigo de referencia; “Art. 2º O prazo previsto pelo art. 45, da Lei  nº 14.786, de 
13 de agosto de 2010, terá como termo final 60 (sessenta) dias após a publicação da presente 
Lei. (art. 2º, da Lei 14.982, de 2011)
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quais integrarão seus proventos quando de sua aposentadoria.
Art. 46. Para provimento dos cargos das carreiras referidas no art. 

4º, incisos I, II, III desta Lei, ficam criados: 
I - 400 (quatrocentos) cargos de Analista Judiciário para a Carreira 

SPJ/NS;
II - 200 (duzentos) cargos de Técnico Judiciário para a Carreira SPJ/

NM.
§ 1º Os cargos criados por este artigo serão providos mediante 

concurso público de provas e títulos, gradualmente, de acordo com as necessi-
dades do serviço e disponibilidade orçamentária do Poder Judiciário do Estado 
do Ceará.

§ 2º Em qualquer hipótese, não será realizado concurso público 
previsto no parágrafo anterior sem que tenham sido nomeados os aprovados 
no último concurso público, cujo edital tenha sido publicado antes da vigência 
desta Lei.

Art. 47. Fica desconstituída para os optantes deste PCCR  a 
Gratificação de Exercício, nos termos da Lei n° 11.816, de 31 de maio de 1991, 
observadas as disposições do art. 45 desta Lei.      

Art. 48. Fica expressamente vedado o pagamento das gratificações 
previstas nos incisos deste artigo aos optantes pelo PCCR de que trata esta Lei:

I - de porteiro de auditório, prevista no art. 439 da Lei nº 12.342, de 
28 de julho de 1994;

II - de representação para motorista do Poder Judiciário, prevista 
no art. 5º da Lei nº 10.882, de 20 de dezembro de 1983, alterado pela Lei nº 
12.351, de 16 de setembro de 1994;

III - de insalubridade, prevista no art. 3º da Lei nº 12.045, de 30 de 
dezembro de 1992;

IV - de taquígrafo, prevista na Lei nº 8.920, de 27 de setembro de 
1967;

V - de risco de vida e saúde, estabelecida no art. 7º da Lei nº 10.624, 
de 15 de dezembro de 1981, no art. 4º da Lei nº 10.759, de 16 de dezembro de 
1982, e no art. 3º da Lei nº 10.882, de 30 de dezembro de 1983;

VI - de nível universitário, instituída pela Lei nº 10.240, de 12 de 
janeiro de 1979;

VII - de representação de 166% (cento e sessenta e seis por cento), 
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estendida pela Lei nº 11.264, de 18 de dezembro de 1986, alterada pela Lei nº 
11.535, de 10 de abril de 1989, aos Escrivães remunerados pelos cofres públicos, 
aos Depositários Públicos e aos Advogados da Justiça Militar, ocupantes de cargo 
despadronizado pela Lei nº 13.638, de 27 de julho de 2005;

VIII - judiciária, criada nos termos da Lei nº 11.715, de 26 de julho 
de 1990.

Parágrafo único. A partir da data de publicação dos enquadra-
mentos, de que trata o art. 8° desta Lei, cessa o pagamento para os optantes 
deste PCCR dos valores atualmente percebidos, correspondentes às gratificações 
referidas no caput deste artigo e no art. 47, observadas as disposições do § 2° do 
art. 45, desta Lei. 

Art. 49. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das 
dotações consignadas no orçamento do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
CEARÁ, em Fortaleza, 13 de agosto de 2010.

Deputado Gony Arruda
1.º Vice-Presidente
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LEI N.º 15.145, 
DE 04 DE MAIO DE 2012

 

Cria o Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados - 
FUNSEG-JE e dá outras providências.

  
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a 

seguinte Lei:
 
Art. 1º Fica instituído o Fundo Estadual de Segurança dos 

Magistrados - FUNSEG-JE, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
Art. 2º O FUNSEG-JE tem por objetivo suprir, implementar, captar, 

controlar e aplicar recursos financeiros destinados:
I - à implantação e manutenção do Sistema de Segurança dos 

Magistrados; e
II - à estruturação, aparelhamento, modernização e adequação tec-

nológica dos meios utilizados nas atividades de segurança dos magistrados.
Art. 3º Os recursos do FUNSEG-JE deverão ser aplicados em:
I - construção, reforma, ampliação e aprimoramento das sedes da 

Justiça Estadual, visando a proporcionar adequada segurança física e patrimo-
nial aos magistrados;

II - manutenção dos serviços de segurança;
III - formação, aperfeiçoamento e especialização do serviço de 

segurança dos magistrados;
IV - aquisição de material permanente, equipamentos e veículos 

especiais imprescindíveis à segurança dos magistrados;
V - participação de representantes oficiais em eventos científicos 

sobre segurança de autoridades, realizados no Brasil ou no exterior; e
VI - atividades relativas à sua própria gestão, excetuando-se despesas 

com os servidores já remunerados pelos cofres públicos.
Parágrafo único. A denúncia contendo ameaça sofrida por 
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magistrado na ativa do Poder Judiciário, deverá ser encaminhada ao Presidente 
da Comissão Permanente de Segurança do Tribunal de Justiça que terá o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, para a sua apuração, devendo ser oferecido ao magis-
trado imediata segurança pessoal, inclusive veículo blindado, pelo Tribunal de 
Justiça.

Art. 4º Constituem receitas do FUNSEG-JE:
I - de 3 a 6% (três a seis por cento) do produto da arrecadação das 

custas judiciais, percentual a ser definido em ato da Administração do Tribunal, 
na forma do art. 9º desta Lei;

II - créditos consignados no orçamento do Estado e em leis especiais;
III - doações, contribuições em dinheiro, valores, bem móveis e 

imóveis, que o FUNSEG-JE venha a receber de organismos ou entidades nacionais 
e estrangeiras;

IV - rendimentos de depósitos bancários e outras aplicações finan-
ceiras de suas próprias contas;

V - até 100% (cem por cento) dos rendimentos obtidos a título de 
spread das contas de precatórios judiciais, destinados ao Tribunal de Justiça do 
Estado (art. 8.º-A da Resolução CNJ 115, de 29 de junho de 2010), percentual a 
ser definido em ato da Administração, conforme o art. 9º desta Lei, inclusive com 
relação aos saldos já acumulados na data de vigência da Resolução do CNJ 115;

VI - produtos das multas contratuais, cauções ou depósitos que re-
verterem a crédito do Poder Judiciário, oriundas das despesas realizadas pelo 
FUNSEG-JE;

VII - receitas provenientes da alienação de bens e materiais inserví-
veis, adquiridos mediante doação ou com recursos do Fundo;

VIII - 20% (vinte por cento) do produto da utilização do aluguel e 
instalações dos Fóruns do Poder Judiciário Estadual;

IX - os recursos provenientes das multas por ato atentatório ao 
exercício da jurisdição, nos termos da legislação processual;

X - outras fontes de financiamento, definidas em lei.
Art. 5º Os recursos financeiros do FUNSEG-JE serão movimentados 

exclusivamente em contas especiais próprias, através de instituições financeiras 
oficiais.

Art. 6º Aplicam-se à execução financeira do FUNSEG-JE as normas 
gerais da legislação orçamentária e financeira pública.
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Art. 7º O FUNSEG-JE sujeita-se à fiscalização e controle pelo Poder 
Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, sem prejuízo 
do controle interno e de auditoria que o Poder Judiciário adotar.

Parágrafo único. O Tribunal de Justiça publicará, trimestral-
mente, no Diário da Justiça e enviará à Comissão de Fiscalização e Controle 
da Assembleia Legislativa, até o dia 30 do mês subsequente, demonstrativo dos 
recursos arrecadados pelo FUNSEG-JE e da sua aplicação.

Art. 8º Os bens adquiridos com recursos do FUNSEG-JE serão incor-
porados ao patrimônio do Poder Judiciário.

Art. 9º O Poder Judiciário do Estado do Ceará editará os atos neces-
sários à operacionalidade do FUNSEG-JE, quanto à organização administrativa, 
contábil, financeira e orçamentária.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO 
CEARÁ, em Fortaleza, 04 de maio de 2012. 

Cid Ferreira Gomes
Governador do Estado do Ceará
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RESOLUÇÃO DO PLENO 
Nº 18, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009

Dispõe Sobre a Instalação da 5ª Vara da Comarca de 
Caucaia, a Especialização de Competência das Varas da 
Referida Comarca e dá Outras Providências.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso 
de sua competência legal e por decisão unânime de seus Membros, em sessão 
plenária realizada em 10 de dezembro de 2009;

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, da Lei estadual nº 14.258, 
de 4 de dezembro de 2008, que transformou a Unidade de Juizado Especial Cível 
e Criminal da Comarca de São Benedito na 5ª Vara da Comarca de Caucaia;

CONSIDERANDO a criação das 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Varas da Comarca 
de Caucaia, conforme previsão contida no art. 3º da Lei estadual nº. 14.407, de 
15 de julho de 2009,

CONSIDERANDO o teor contido no art. 132-B, da Lei estadual 
nº. 12.342, de 28 de julho de 1994, alterado pela Lei estadual nº. 14.407, de 
15 de julho de 2009, fixando que a competência das Comarcas com mais de 2 
(duas) varas será determinada por Resolução do Tribunal de Justiça, observada 
a especialização de competências;

CONSIDERANDO, ainda, a inteligência do art. 5º, inciso LXXVIII, 
da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo 
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação e a efetiva prestação 
jurisdicional;

CONSIDERANDO, também, a previsão sobre a competência do 
Tribunal Pleno disposta no parágrafo único do art. 81, do Código de Divisão e 
Organização Judiciária do Estado do Ceará, com a redação dada pela Lei Estadual 
nº 14.258, de 04 de dezembro de 2008;

CONSIDERANDO, mais, que a especialização de competências nas 
comarcas com mais de uma vara é medida significativa para o aperfeiçoamento 
da atividade jurisdicional, elevando a qualidade das decisões e racionalizando as 
atividades desenvolvidas nas secretarias de vara,
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RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a data de 14 de dezembro de 2009, para a 
instalação da 5ª Vara da Comarca de Caucaia, prevista no art. 5º, da Lei estadual 
nº 14.258, de 04 de dezembro de 2008.

Art. 2º. Fixar a competência das 10 (dez) varas que compõem a 
Comarca de Caucaia, passando as atuais 1ª e 4ª Varas e as 6ª, 9ª e 10ª Varas a 
atuar nas ações e medidas afetas à jurisdição criminal, figurando como 1ª, 2ª, 3ª, 
4ª e 5ª Varas Criminais, e, as atuais 2ª, 3ª e 5ª Varas, bem como as 7ª e 8ª Varas 
a atuar nas ações e medidas afetas à jurisdição cível, figurando como 1ª, 2ª, 3ª, 
4ª e 5ª Varas Cíveis, respectivamente.

Art. 3º. As competências dos Juízes de Direito da Comarca de Caucaia 
serão determinadas por especialidade, cabendo:

I – a competência privativa em matéria criminal:
a) do Juiz da 1ª Vara Criminal, nas ações e medidas relativas ao Júri, 

passando a denominar-se como Vara Única do Júri;
b) do Juiz da 2ª Vara Criminal, nos processos que tratam dos crimes 

da competência do juízo singular e das causas sobre tráfico de substâncias en-
torpecentes; (Redação dada pela Resolução no. 13, de 16 de setembro de 2010)1

c) do Juiz da 3ª Vara Criminal, nos processos que tratam dos crimes 
da competência do juízo singular e das causas decorrentes da prática de Crimes 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos do art. 33, da Lei 
11.340, de 07 de agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução no. 13, de 16 
de setembro de 2010)2

d) do Juiz da 4ª Vara Criminal, nos processos que tratam dos crimes 
da competência do juízo singular e nos procedimentos de execuções penais e 
corregedoria de presídios;

e) do Juiz da 5ª Vara Criminal, em todas as ações e medidas relativas 
à Infância e Juventude, em conformidade com o disposto no art.148, da Lei n.º 
8.069, de 13 de julho de 1990, passando a denominar-se como Vara Única da 
Infância e Juventude.

II – a competência privativa em matéria cível:

1 Redação anterior: “b) do Juiz da 2ª Vara Criminal, nos processos que tratam dos crimes da 
competência do juízo singular e das causas decorrentes da prática de Crimes de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos do art. 33, da Lei 11.340, de 07 de agosto 
de 2006;

2 Redação anterior: “c) do Juiz da 3ª Vara Criminal, nos processos que tratam dos crimes da 
competência do juízo singular e das causas sobre tráfico e uso de substâncias entorpecentes;
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a) dos Juízes das 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis, nas ações e medidas 
relativas à jurisdição cível, passando a denominar-se como 1ª Vara Cível, 2ª Vara 
Cível e 3ª Vara Cível;

b) dos Juízes das 4ª e 5ª Varas Cíveis, nas ações e medidas relativas 
ao direito de família e sucessões, passando a denominar-se como 1ª Vara de 
Família e Sucessões e 2ª Vara de Família e Sucessões.

III - o cumprimento de cartas precatórias é de competência comum a 
todas as varas, obedecida a distribuição, de acordo com a respectiva especialização 
por matéria.

Art. 4º. Incumbe ao Departamento de Informática da Secretaria de 
Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça adotar todas as providências 
para o efetivo cumprimento desta Resolução, incluindo-se as alterações no 
Sistema Processual – SPROC, adequando-o às competências, ora fixadas.

Art. 5º. Enquanto não redistribuídos os autos, o juízo de origem terá 
a competência para apreciar as solicitações de tutela, em caráter emergencial, 
nos feitos encaminhados ao setor de distribuição. 

Parágrafo único. As causas em tramitação, não afetadas pelas 
modificações de competência ora introduzidas, serão redistribuídas, 
equitativamente, entre todas as varas da Comarca de Caucaia, resguardadas as 
especialidades por matéria. 

Art. 6º. Considerando as alterações determinadas pela presente 
Resolução, a substituição dos Juízes de Direito prevista no inciso I do art. 100 
do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, recairá, 
preferencialmente, sobre o juiz da vara subsequente, de similar competência, 
somente após o que, sendo necessário, será chamado juiz de competência 
diversa, iniciando-se pelo da 1ª Vara, seguindo-se, o titular da Unidade do 
Juizado Especial Cível e Criminal. 

Parágrafo único. A substituição de Juiz de Direito Titular da 
Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal, seguirá a previsão do caput, 
recaindo, preferencialmente, sobre juiz de jurisdição Criminal, em ordem 
crescente de vara, e, em sendo necessário, sobre juiz de competência diversa. 

Art. 7º. Enquanto não instaladas as 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Varas suas 
competências serão exercidas, cumulativamente, cabendo:

I – à Vara Única do Júri à competência da 4ª Vara Criminal; 
II - à 2ª Vara Criminal à competência da 3ª Vara Criminal; 
III – à 1ª Vara Cível à competência da 1ª Vara de Família e Sucessões; 
IV - à 2ª Vara Cível à competência da 2ª Vara de Família e Sucessões; 
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V – à 3ª Vara Cível à competência da Vara Única da Infância e 
Juventude.

Art. 8º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza,
aos 10 de dezembro de 2009.

Des. José Arísio Lopes da Costa
Presidente em exercício
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RESOLUÇÃO DO PLENO 
Nº 07, DE 15 DE ABRIL DE 2010

Altera a competência dos juízes de direito da Comarca 
de Sobral, especializando-a, e modifica a denominação 
de juízos.
Atualizada pela Resolução do Pleno no. 05, de 16 de 
junho de 2011, publicada em 04 de julho de 2011.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso 
de suas atribuições legais, por decisão unânime de seus membros reunidos em 
sessão plenária realizada em 15 de abril de 2010;

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da 
Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e 
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação e a efetiva prestação 
jurisdicional;

CONSIDERANDO a criação da 6ª e 7ª Varas da Comarca de Sobral, 
conforme previsão do art. 513-C, da Lei Estadual Nº 12.342/94, com redação 
dada pelo art. 3º da Lei Estadual Nº. 14.407, de 15 de julho de 2009;

CONSIDERANDO o art. 132-B, da Lei Estadual Nº. 12.342, de 28 
de julho de 1994, alterado pela Lei Estadual nº. 14.407, de 15 de julho de 2009, 
a determinar que a competência das comarcas com mais de 2 (duas) varas será 
disciplinada por resolução do Tribunal de Justiça, observada a especialização de 
competências;

CONSIDERANDO, também, a previsão sobre a competência do 
Tribunal Pleno disposta no parágrafo único do art. 81, do Código de Divisão e 
Organização Judiciária do Estado do Ceará, com a redação dada pela Lei Estadual 
nº 14.258, de 04 de dezembro de 2008;

CONSIDERANDO, mais, que a especialização de competências nas 
comarcas com mais de uma vara é medida significativa para o aperfeiçoamento 
da atividade jurisdicional, elevando a qualidade das decisões e racionalizando as 
atividades desenvolvidas nas secretarias de vara;
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RESOLVE:

Art. 1º. Fixar a competência das 07 (sete) varas que compõem a 
Comarca de Sobral, passando a 1ª, 4ª e 6ª Varas a atuar, por distribuição, nas 
ações e medidas afetas à jurisdição criminal, exceto as previstas no § 1º deste 
artigo, figurando como 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais; a 2ª, 3ª, e 7ª Varas a atuar, por 
distribuição, nas ações e medidas afetas à jurisdição cível, exceto as previstas no 
§ 2º deste artigo, figurando como 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis, respectivamente; e a 
5ª Vara, que passa a figurar como Vara Única de Família e Sucessões.

§ 1º – Na jurisdição criminal, compete privativamente:
I - ao Juiz da 1ª Vara Criminal as ações e medidas relativas ao Júri;
II - ao Juiz da 2ª Vara Criminal as execuções penais e corregedoria 

de presídios;
III - ao Juiz da 3ª Vara Criminal os delitos de trânsitos e as causas 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do art. 33, da Lei nº 11.340/06.

§ 2º - Na jurisdição cível, compete privativamente:
I - ao Juiz da 1ª Vara Cível as ações e medidas relativas aos registros 

públicos e aos conflitos fundiários;
II - ao Juiz da 2ª Vara Cível as ações e medidas relativas à Infância 

e Juventude, em conformidade com o disposto no art. 148, da Lei n.º 8.069, de 
13 de julho de 1990;

III - ao Juiz da 3ª Vara Cível as execuções fiscais.
§ 3º - Ao Juiz da Vara Única de Família e Sucessões compete privati-

vamente as ações e medidas relativas ao direito de família e sucessões.
§ 4º - Compete a todos os juízes, por distribuição, de acordo com as 

respectivas especializações, o cumprimento de cartas precatórias. 
Art. 2º. Incumbe ao Departamento de Informática da Secretaria de 

Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça adotar todas as providências 
para o efetivo cumprimento da presente Resolução, incluindo as alterações no 
Sistema de Controle Processual – SPROC, de modo a adequá-lo às novas compe-
tências ora fixadas.

Art. 3º. Compete ao Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Sobral 
editar ato que discipline a redistribuição dos processos, inclusive o estabeleci-
mento de cronograma para a remessa dos feitos ao Setor de Distribuição, privi-
legiando a racionalidade do serviço, observado o prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias para o efetivo cumprimento do ora determinado.
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§ 1º - Enquanto não redistribuídos, será da competência do juízo 
de origem apreciar solicitações de tutela, em caráter emergencial, nos feitos 
encaminhados ao setor de distribuição, para fins de cumprimento da presente 
Resolução.

§ 2º - As causas atualmente em tramitação que não sejam afetadas 
pelas modificações de competência ora introduzidas, continuarão a tramitar nas 
Varas respectivas.

Art. 4º. Em vista das alterações determinadas pela presente Resolução, 
a substituição dos juízes de direito de que trata o art. 100, I, do Código de Divisão 
e Organização Judiciária do Estado do Ceará, observará, na Comarca de Sobral, a 
seguinte ordem:1 (Redação modificada pela Resolução no. 05/2011, publicada em 
04 de julho de 2011)

a) 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais, Unidade do Juizado Especial Cível e 
Criminal;

b) 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis, Vara Única de Família e Sucessões”. 
Art. 5º. Enquanto não instaladas a 3ª Vara Criminal e a 3ª Vara Cível, 

suas competências observarão o seguinte: 
I – à 1ª e 2ª Varas Criminais incumbe a competência da 3ª Vara 

Criminal;
II – à 1ª e 2ª Varas Cíveis incumbe a competência da 3ª Vara Cível.
Art. 6º. Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra 

em vigor na data de sua publicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 
aos 15 de abril de 2010.

Des. Ernani Barreira Porto
Presidente

1 Redação anterior: “Art. 4º. Em vista das alterações determinadas pela presente Resolução, a 
substituição dos juízes de direito de que trata o art. 100, I, do Código de Divisão e Organização 
Judiciária do Estado do Ceará, observará, na Comarca de Sobral, a seguinte ordem:

 a) 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais;
 b) 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis;
 c) Vara Única de Família e Sucessões; e
 d) Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal.
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RESOLUÇÃO DO PLENO 
Nº 12, DE 05 DE AGOSTO DE 2010

Altera a competência dos juízes de direito da Comarca 
de Juazeiro do Norte, especializando-a, e modifica a de-
nominação de juízos.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso 
de suas atribuições legais, por decisão unânime de seus membros reunidos em 
sessão plenária realizada em 5 de agosto de 2010,

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Consti-
tuição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação e a efetiva prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO a criação da 6ª e 7ª Varas da Comarca de Juazeiro 
do Norte, conforme previsão do art. 513-C, da Lei Estadual Nº 12.342/94, com 
redação dada pelo art. 3º da Lei Estadual Nº. 14.407, de 15 de julho de 2009;

CONSIDERANDO o art. 132-B, da Lei Estadual Nº. 12.342, de 28 
de julho de 1994, alterado pela Lei Estadual nº. 14.407, de 15 de julho de 2009, 
a determinar que a competência das comarcas com mais de 2 (duas) varas será 
disciplinada por resolução do Tribunal de Justiça, observada a especialização de 
competências;

CONSIDERANDO, também, a previsão sobre a competência do 
Tribunal Pleno disposta no parágrafo único do art. 81, do Código de Divisão e Or-
ganização Judiciária do Estado do Ceará, com a redação dada pela Lei Estadual 
nº 14.258, de 04 de dezembro de 2008;

CONSIDERANDO, mais, que a especialização de competências nas 
comarcas com mais de uma vara é medida significativa para o aperfeiçoamento 
da atividade jurisdicional, elevando a qualidade das decisões e racionalizando as 
atividades desenvolvidas nas secretarias de vara;

RESOLVE:

Art. 1º. Fixar a competência das 07 (sete) varas que compõem a 
Comarca de Juazeiro do Norte, passando a 1ª, 4ª e 6ª Varas a atuar, por distribui-
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ção, nas ações e medidas afetas à jurisdição criminal, figurando como 1ª, 2ª e 3ª 
Varas Criminais; a 2ª, 3ª, e 7ª Varas a atuar, por distribuição, nas ações e medidas 
afetas à jurisdição cível, figurando como 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis, respectivamen-
te; e a 5ª Vara, que passa a figurar como Vara Única de Família e Sucessões.

§ 1º – Na jurisdição criminal, compete privativamente:
I - ao Juiz da 1ª Vara Criminal as ações e medidas relativas ao Júri;
II - ao Juiz da 2ª Vara Criminal as execuções penais e corregedoria 

de presídios;
III - ao Juiz da 3ª Vara Criminal os delitos de trânsitos e a execução 

de penas alternativas.
§ 2º - Na jurisdição cível, compete privativamente:
I - ao Juiz da 1ª Vara Cível as ações e medidas relativas aos registros 

públicos e aos conflitos fundiários;
II - ao Juiz da 2ª Vara Cível as ações e medidas relativas à Infância 

e Juventude, em conformidade com o disposto no art. 148, da Lei n.º 8.069, de 
13 de julho de 1990;

III - ao Juiz da 3ª Vara Cível as execuções fiscais.
§ 3º - Ao Juiz da Vara Única de Família e Sucessões compete privati-

vamente as ações e medidas relativas ao direito de família e sucessões.
§ 4º - Compete a todos os Juízes, por distribuição, de acordo com as 

respectivas especializações, o cumprimento de cartas precatórias.
Art. 2º. Incumbe ao Departamento de Informática da Secretaria de 

Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça adotar todas as providências 
para o efetivo cumprimento da presente Resolução, incluindo as alterações no 
Sistema de Controle Processual – SPROC, de modo a adequá-lo às novas compe-
tências ora fixadas. 

Art. 3º. Compete ao Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Juazeiro 
do Norte editar ato que discipline a redistribuição dos processos, inclusive o 
estabelecimento de cronograma para a remessa dos feitos ao Setor de Distribui-
ção, privilegiando a racionalidade do serviço, observado o prazo máximo de 60 
(sessenta) dias para o efetivo cumprimento do ora determinado.

§ 1º - Enquanto não redistribuídos, será da competência do juízo 
de origem apreciar solicitações de tutela, em caráter emergencial, nos feitos 
encaminhados ao setor de distribuição, para fins de cumprimento da presente 
Resolução.
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§ 2º - As causas atualmente em tramitação que não sejam afetadas 
pelas modificações de competência ora introduzidas, continuarão a tramitar nas 
Varas respectivas.

Art. 4º. Em vista das alterações determinadas pela presente 
Resolução, a substituição dos Juízes de Direito de que trata o art. 100, I, do 
Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, observará, na 
Comarca de Juazeiro do Norte, a seguinte ordem:1

a) 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais, Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal;

b) 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis, Vara Única de Família e Sucessões. (Redação 
modificada pela Resolução no. 05/2011, publicada em 04 de julho de 2011)

Art. 5º. Enquanto não instaladas a 3ª Vara Criminal e a 3ª Vara Cível, 
suas competências observarão o seguinte:

I – à 1ª e 2ª Varas Criminais incumbe a competência da 3ª Vara 
Criminal;

II – à 1ª e 2ª Varas Cíveis incumbe a competência da 3ª Vara Cível.
Art. 6º. Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra 

em vigor na data de sua publicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 
aos 5 de agosto de 2010.

Des. Ernani Barreira Porto
Presidente

1 Redação anterior: Foram excluídas as alineas “c”, “d” e “e”, permanecento as alineas a e 
b, conforme texto inserido:

 “a) 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais; b) 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis; c) Vara Única de Família e Sucessões; 
d) Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal; e e) Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher.”
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RESOLUÇÃO DO PLENO 
Nº 04, DE 16 DE JUNHO DE 2011

Altera a competência dos Juízes de Direito das comarcas 
com 3 (três) Varas, especializando-as.
Ver Resolução do Órgão Especial Nº. 02, de 14 de julho 
de 2011, publicado em 15.07.11, que Altera a distribui-
ção dos processos nas comarcas com 3 (três) varas, nas 
quais já promovida a especialização de competências.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso 
de suas atribuições legais, por decisão unânime de seus membros reunidos em 
sessão plenária realizada em 16 de junho de 2011;

CONSIDERANDO a criação de 29 (vinte e nove) unidades juris-
dicionais em comarcas do interior, nos termos do art. 513-C da Lei estadual nº 
12.342/94, com a redação dada pelo art. 3º da Lei estadual nº 14.407, de 15 de 
julho de 2009, e a previsão do § 2º do referido dispositivo legal, segundo o qual 
deve esta Corte disciplinar, por Resolução, a forma de implantação e a competên-
cia   dos Juízos, “observado o limite de despesa do Poder Judiciário determinado 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal”;

CONSIDERANDO o art. 81 e seu parágrafo único, alterado pela Lei 
nº 14.258, de 4 de dezembro de 2008, e o art. 132-B, alterado pela Lei estadual 
nº 14.407, de 15 de julho de 2009, ambos da Lei estadual Nº 12.342, de 28 de 
julho de 1994, a determinar que a competência das comarcas com mais de 2 
(duas) varas será disciplinada por resolução do Tribunal de Justiça, observada a 
especialização de competências, permitida a redistribuição dos feitos em curso 
perante esses Juízos;

CONSIDERANDO, ademais, que a especialização de competências 
nas comarcas com mais de uma vara é medida significativa para o aperfeiçoa-
mento da atividade jurisdicional, elevando a qualidade das decisões e racionali-
zando as atividades desenvolvidas nas Secretarias de Vara; e

CONSIDERANDO, enfim, o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da 
Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e 
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os meios que garantam a celeridade de sua tramitação e a efetiva prestação 
jurisdicional;

RESOLVE:

Art. 1º. A competência dos juízes de direito das comarcas com 3 
(três) varas será exercida com observância das seguintes privatividades:

I - Ao Juiz da 1ª Vara cabe:
a) o processo de competência do Tribunal do Júri;
b) a execução penal e corregedoria de presídios;
c) os feitos relativos aos conflitos fundiários.
II - Ao Juiz da 2ª Vara cabe as ações e medidas relativas aos Juizados 

Especiais, onde não houver unidade autônoma instalada.
III - Ao Juiz da 3ª Vara compete:
a) o processo e medidas relativas à jurisdição da infância e juventude;
b) o processo e medidas relativas aos registros públicos.
§ 1º. O julgamento e processo dos crimes de competência do juiz 

singular competirá, por distribuição, às 2º e 3º Varas, sendo a todas as Varas, 
também por distribuição, o processamento e julgamento dos feitos de natureza 
cível.

§ 2º. A privatividade apontada no inciso III, alínea b, deste artigo será 
exercida pelo juízo da 2ª Vara onde instalada a unidade dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais.

§ 3º. Compete a todos os juízos, por distribuição, e de acordo com 
suas respectivas competências, o cumprimento das cartas precatórias.

Art. 2º. Compete ao Juiz Diretor do Fórum editar ato que discipline 
a redistribuição dos processos, inclusive o estabelecimento de cronograma para 
a remessa dos feitos ao Setor de Distribuição, privilegiando a racionalidade do 
serviço, observado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da efetiva 
instalação da 3ª Vara, para o cumprimento do ora determinado.

Parágrafo único - Enquanto não redistribuídos, será da competên-
cia do juízo de origem apreciar solicitações de tutela, em caráter emergencial, 
nos feitos encaminhados ao setor de distribuição, para fins de cumprimento da 
presente Resolução.

Art. 3º. Incumbe ao Departamento de Informática da Secretaria de 
Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça adotar todas as providências 
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para o cumprimento da presente Resolução, incluindo as alterações no sistema 
de controle de processos judiciais, de modo a adequá-lo às novas competências 
ora fixadas.

Art. 4º. Em vista das alterações determinadas pela presente 
Resolução, a substituição dos Juízes de Direito nas comarcas com 3 (três) Varas 
observará o que determina o art. 100, I, c, do Código de Divisão e Organização 
Judiciária do Estado do Ceará.

Art. 5º. Até a efetiva instalação da 3ª Vara, o magistrado designado 
para sua titularidade atuará em auxílio às demais varas em funcionamen-
to, observando, preferencialmente, a privatividade que vier a lhe competir, de 
acordo com o estabelecido nesta Resolução, salvo designação diversa por ato da 
Presidência do Tribunal de Justiça.

Art. 6º. Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra 
em vigor na data de sua publicação.

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 

aos 16 dias do mês de junho de 2011.

Des. José Arísio Lopes da Costa
Presidente
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RESOLUÇÃO DO PLENO 
Nº 05, DE 16 DE JUNHO DE 2011

Altera a competência dos Juízes de Direito da Comarca de 
Maracanaú, especializando-a, modifica a denominação 
de juízos e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso 
de suas atribuições legais, por decisão unânime de seus membros reunidos em 
sessão plenária realizada em 16 de junho de 2011;

CONSIDERANDO a criação da 5ª, 6ª e 7ª Varas da Comarca de 
Maracanaú, conforme previsão do art. 513-C, da Lei estadual Nº 12.342/94, com 
a redação dada pelo art. 3º da Lei estadual Nº. 14.407, de 15 de julho de 2009;

CONSIDERANDO as disposições do art. 132-B, da Lei estadual Nº. 
12.342, de 28 de julho de 1994, alterado pela Lei estadual nº. 14.407, de 15 de 
julho de 2009, a determinar que a competência das comarcas com mais de 2 
(duas) varas será disciplinada por resolução do Tribunal de Justiça, observada a 
especialização de competências;

CONSIDERANDO também a previsão sobre a competência do 
Tribunal Pleno, disposta no parágrafo único do art. 81 do Código de Divisão e 
Organização Judiciária do Estado do Ceará, com a redação dada pela Lei estadual 
nº 14.258, de 04 de dezembro de 2008;

CONSIDERANDO, ademais, que a especialização de competências 
nas comarcas com mais de uma vara é medida significativa para o aperfeiçoamento 
da atividade jurisdicional, elevando a qualidade das decisões e racionalizando as 
atividades desenvolvidas nas Secretarias de Vara;

CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções nºs. 07/2010 e 
12/2010, publicadas, respectivamente, nos Diários de Justiça dos dias 15.4.2010 
e 11.8.2010, a recomendar seja observada, tanto quanto possível, a padronização 
no tratamento conferido à especialização de competências das comarcas de 
Juazeiro do Norte, Sobral e Maracanaú, todas de entrância final; e

CONSIDERANDO, enfim, o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da 
Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e 
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação e a efetiva prestação 
jurisdicional;
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RESOLVE:

Art. 1º. Fixar a competência das 07 (sete) varas que compõem 
a Comarca de Maracanaú, passando a 1ª, 5ª e 6ª Varas, sob a denominação 
de 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais, a atuar, por distribuição, nas ações e medidas 
afetas à jurisdição criminal; a 3ª, 4ª, e 2ª Varas a atuar, por distribuição, e sob 
a denominação de 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis, junto às ações e medidas afetas à 
jurisdição cível, e passando a atuar a 7ª Vara sob a denominação de Vara Única 
de Família e Sucessões.

§ 1º – Na jurisdição criminal, compete privativamente:
I - ao Juiz da 1ª Vara Criminal as ações e medidas relativas ao Júri;
II - ao Juiz da 2ª Vara Criminal as execuções penais e corregedoria 

de presídios;
III - ao Juiz da 3ª Vara Criminal os delitos de trânsito e as causas 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do art. 33 da Lei nº 11.340/06.

§ 2º - Na jurisdição cível, compete privativamente:
I - ao Juiz da 1ª Vara Cível as ações e medidas relativas aos registros 

públicos e aos conflitos fundiários;
II - ao Juiz da 2ª Vara Cível as ações e medidas relativas à Infância e 

Juventude, em conformidade com o disposto no art. 148 da Lei n.º 8.069, de 13 
de julho de 1990;

III - ao Juiz da 3ª Vara Cível as execuções fiscais.
§ 3º - Ao Juiz da Vara Única de Família e Sucessões compete 

privativamente as ações e medidas relativas ao direito de família e sucessões.
§ 4º - Compete a todos os juízes, por distribuição, de acordo com as 

respectivas especializações, o cumprimento de cartas precatórias.
Art. 2º. Incumbe ao Departamento de Informática da Secretaria de 

Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça adotar todas as providências 
para o cumprimento da presente Resolução, incluindo as alterações no sistema 
informatizado de controle de processos judiciais, de modo a adequá-lo às novas 
competências ora fixadas.

Art. 3º. Compete ao Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Maracanaú 
editar ato que discipline a redistribuição dos processos, inclusive o estabelecimento 
de cronograma para a remessa dos feitos ao Setor de Distribuição, privilegiando 
a racionalidade do serviço, observado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para 
o efetivo cumprimento do ora determinado.



493  

R
E

S
O

LU
Ç

Ã
O

 D
O

 P
L
E

N
O

 
N

º 
0

5
, 
D

E
 1

6
 D

E
 J

U
N

H
O

 D
E

 2
0
1
1

§ 1º - Enquanto não redistribuídos, será da competência do juízo 
de origem apreciar solicitações de tutela, em caráter emergencial, nos feitos 
encaminhados ao setor de distribuição, para fins de cumprimento da presente 
Resolução.

§ 2º - As causas atualmente em tramitação, que não sejam afetadas 
pelas modificações de competência ora introduzidas, continuarão a tramitar nas 
Varas respectivas.

Art. 4º. Em vista das alterações determinadas pela presente 
Resolução, a substituição dos Juízes de Direito de que trata o art. 100, I, do 
Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, observará, na 
Comarca de Maracanaú, a seguinte ordem:

a) 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais, Unidade do Juizado Especial Cível e 
Criminal;

b) 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis, Vara Única de Família e Sucessões.

Art. 5º. Enquanto não instaladas a 3ª Vara Criminal e a 3ª Vara Cível, 
suas competências observarão o seguinte:

I – às 1ª e 2ª Varas Criminais incumbe a competência da 3ª Vara 
Criminal;

II – às 1ª e 2ª Varas Cíveis incumbe a competência da 3ª Vara Cível.
Art. 6º. O art. 4º da Resolução nº 12, de 5 de agosto de 2010, 

publicada no Diário de Justiça de 11 de agosto de 2010, págs. 4 e 5, que definiu 
a especialização de competências dos juízos de direito da comarca de Juazeiro 
do Norte, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º. …. Texto ja enserido.
Art. 7º. O art. 4º da Resolução nº 7, de 15 de abril de 2010, publicada 

no Diário de Justiça de 15 de abril de 2010, pág. 8, que definiu a especialização 
de competências dos juízos de direito da comarca de Sobral, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 4º. Texto ja enserido.
Art. 8º. Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra 

em vigor na data de sua publicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 
aos 16 dias do mês de junho de 2011.

Des. José Arísio Lopes da Costa
Presidente
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RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL 
Nº 02, DE 14 DE JULHO DE 2011

Altera a distribuição dos processos nas comarcas com 3 
(três) varas, nas quais já promovida a especialização de 
competências, e dá outras disposições.

O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO CEARÁ, no uso de sua competência constitucional e legal, por 
decisão unânime de seus componentes, em sessão plenária realizada em 14 de 
julho de 2011,

CONSIDERANDO a implantação da 3ª Vara nas comarcas com 3 
(três) unidades jurisdicionais, decorrente do advento da Lei nº 14.407, de 15 de 
julho de 2009, que modificou o Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará;

CONSIDERANDO a especialização de competências promovida 
pela Resolução nº 4, de 15 de junho de 2011, tal como publicada no DJe de 16 
de junho de 2011, em razão da qual autorizada a redistribuição de feitos junto 
às comarcas com 3 (três) Varas;

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 7/2010, Resolução nº 
12/2010 e Resolução nº 05/2011, pelas quais alteradas, respectivamente, as 
competências dos juízos das comarcas de Sobral, Juazeiro do Norte e Maracanaú, 
bem como o fato de, perante esses Juízos, e no tocante à redistribuição de feitos 
já em curso, restar assegurada a observância do critério definido no art. 87 do 
Código de Processo Civil;

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de providências no 
sentido de viabilizar um melhor equacionamento na distribuição de processos 
novos, de modo a garantir uma racional equivalência dos acervos entre as varas 
antes em funcionamento e as recentemente instaladas, sobretudo perante às 
comarcas com 3 (três) varas, promovendo a uniformização de entendimento 
quanto ao cumprimento do disposto no art. 87 do Código de Processo Civil;

CONSIDERANDO o respeito ao princípio constitucional do 
juiz natural, a busca contínua de aperfeiçoamento e eficiência da atividade 
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jurisdicional, de modo a elevar a qualidade das decisões e celeridade na entrega 
da prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO, ainda, o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da 
Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e 
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação e a efetiva prestação 
jurisdicional;

CONSIDERANDO, enfim, a decisão proferida junto aos autos do 
Processo Administrativo nº 8513476-84.2011.8.06.0000, 

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar que as causas, atualmente em curso nas 
comarcas com 3 (três) varas, que não foram afetadas pelas modificações de com-
petência introduzidas pela Resolução nº 04, de 16 de junho de 2011, continua-
rão a tramitar nas Varas onde se encontram.

Art. 2º. Instituir, junto às comarcas com 3 (três) Varas, o regime de 
distribuição diferenciada quanto aos processos de competência comum entre as 
referidas unidades.

Parágrafo único. A distribuição dos feitos de competência 
privativa não sofrerá alteração por esta Resolução.

Art. 3º. Em conformidade com o caput do artigo anterior, pelo prazo 
de 1 (um) ano, ou até que obtida a equivalência numérica entre os acervos, a 1ª 
e a 2ª Varas de todas as Comarca com três Varas receberão, cada uma, 1 (um) 
processo cível ou criminal de competência do juízo singular, para cada 5 (cinco) 
processos cíveis ou criminais de competência do juízo singular, recebidos pela 3ª 
Vara.

Parágrafo único. O Juiz Diretor do Fórum fará editar portaria em 
observância ao estatuído neste artigo, fazendo menção expressa ao término do 
prazo de vigência da distribuição diferenciada, promovendo sua publicação no 
Diário de Justiça eletrônico.

Art. 4º. Atingida a almejada equivalência de acervos, ou o prazo 
estabelecido no artigo anterior, caberá ao Juiz Diretor do Fórum adotar as pro-
vidências necessárias no sentido de viabilizar, inclusive publicando ato no Diário 
de Justiça, o retorno da distribuição ao regime regular anterior.
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Art. 5º. Incumbe ao Departamento de Informática da Secretaria de 
Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça adotar todas as providências 
para o cumprimento da presente Resolução, promovendo as alterações no atual 
sistema de distribuição automatizado de processos judiciais do Poder Judiciário 
do Estado do Ceará, sempre que necessárias.

Art. 6º. A observância ao critério e normas de que tratam os arts. 
2º e 3º da presente Resolução fica facultada aos Juízes Diretores do Fórum das 
demais comarcas em que instalada vara(s) nova(s) especializada(s), e onde 
houver sido observado o princípio contido no art. 87 do CPC.

Parágrafo único. Adotada a distribuição diferenciada, observar-
se-á o disposto no art. 4º da presente norma.

Art. 7º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
revogadas as disposições em contrário.

ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 14 dias do mês de julho de 2011.

Des. José Arísio Lopes da Costa
Presidente
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RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL 
Nº 03, DE 28 DE JULHO DE 2011

Dispõe sobre a reorganização das circunscrições ter-
ritoriais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da 
Comarca de Fortaleza, desmembramento de áreas terri-
toriais, e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por seu 
Órgão Especial, no uso de sua competência legal, por decisão unânime de seus 
componentes, em sessão plenária realizada em 28 de julho de 2011;

CONSIDERANDO as disposições contidas na Resolução nº 10, de 
28 de maio de 2010, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que disciplinou 
e autorizou o provimento de quarenta cargos de Juiz de Direito de entrância 
final, criados pela Lei Estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009, destinados à 
Comarca de Fortaleza;

CONSIDERANDO expressa autorização prevista no art. 1º da men-
cionada Resolução nº 10, de 28 de maio de 2010, quanto ao provimento dos 
cargos de Juiz de Direito que indica, dentre os quais se encontram seis novos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Fortaleza (21ª, 22ª, 23ª, 
24ª, 25ª e 26ª Unidades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais);

CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 7, de 07 de maio 
de 2010, da Corregedoria Nacional de Justiça, que define medidas de aprimora-
mento relacionadas ao Sistema dos Juizados Especiais;

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 15, de 07 de outubro 
de 2010, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que dispôs sobre a criação da 
Coordenação do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda 
Pública no âmbito do Estado do Ceará;

CONSIDERANDO a competência prevista na Lei Estadual nº 
14.407/09 para que o Tribunal de Justiça, mediante resolução, discipline “a forma 
de implantação e as competências de cada uma das Unidades Jurisdicionais” 
então criadas;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a competência dos 
referidos órgãos jurisdicionais, bem como a necessidade de desmembrar algumas 
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Unidades dos Juizados Especiais de extensa circunscrição territorial, e inclusão 
de novas Unidades em áreas cuja litigiosidade se revela acentuada;

CONSIDERANDO a proposta de reorganização feita pela 
Coordenação Estadual do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e 
da Fazenda Pública, quanto à distribuição das seis novas Unidades previstas na 
Resolução nº 10, de 28 de maio de 2010;

CONSIDERANDO, finalmente, a previsão contida no § 2º do art. 
1º, da Resolução nº 10, de 28 de maio de 2010, no sentido de que o Tribunal de 
Justiça, mediante resolução específica, discipline as respectivas circunscrições 
das novas Unidades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de 
Fortaleza.

RESOLVE:

Art. 1º Os seis Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de 
Fortaleza, previstos no inciso VII do art. 1º da Resolução nº 10, de 28 de maio de 
2010, têm a denominação de 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª e 26ª Unidade do Juizado 
Especial Cível e Criminal da Comarca de Fortaleza, com as circunscrições territo-
riais delimitadas no anexo único da presente resolução.

Art. 2º Fica extinto o Anexo da 3ª Unidade do Juizado Especial 
Cível e Criminal, cuja circunscrição territorial cede lugar para a 25ª Unidade 
do Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza, conforme disposto no anexo 
único desta resolução.

Art. 3º Fica desmembrada a circunscrição territorial da 3ª Unidade 
do Juizado Especial Cível e Criminal, cujo remanescente compõe a circunscrição 
territorial da 24ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza.

Art. 4º Fica desmembrada a circunscrição territorial da 6ª Unidade 
do Juizado Especial Cível e Criminal, cujo remanescente compõe a circunscrição 
territorial da 23ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza.

Art. 5º Fica desmembrada a circunscrição territorial da 5ª Unidade 
do Juizado Especial Cível e Criminal, cujo remanescente compõe a circunscrição 
territorial da 26ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza.

Art. 6º Fica desmembrada a circunscrição territorial da 20ª Unidade 
do Juizado Especial Cível e Criminal, cujo remanescente compõe a circunscrição 
territorial da 22ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza.

Art. 7º Fica desmembrada a circunscrição territorial da 12ª Unidade 
do Juizado Especial Cível e Criminal, cujo remanescente compõe a circunscrição 
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territorial da 21ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza.
Art. 8º As circunscrições territoriais da 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª e 26ª 

Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Fortaleza são as 
delimitadas no anexo único da presente resolução.

Art. 9º Ficam redimensionadas as circunscrições territoriais da 3ª, da 
5ª, da 6ª, da 12ª, da 16ª e da 20ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal da 
Comarca de Fortaleza, conforme disposto no anexo único da presente resolução.

Art. 10º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Des. José Arísio Lopes da Costa
Presidente
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ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 03/2011

JURISDIÇÃO DA 3ª UNIDADE

Tem início no cruzamento da Avenida Engenheiro Santana Júnior 
com a Avenida Santos Dumont, seguindo nesta, no sentido Leste, até encontrar 
o Oceano Atlântico. Prosseguindo pela orla marítima, no sentido Norte, até 
encontrar a Rua Ismael Pordeus, e nesta dobra à esquerda, no sentido Oeste, 
prosseguindo nesta até encontrar a Rua Sol Nascente, onde dobra à esquerda, no 
sentido Sul, prosseguindo nesta até encontrar a Avenida Dolor Barreira, e nesta 
prosseguindo, no sentido Sul, até encontrar a Rua José Carlos Gurgel Nogueira, 
nesta dobrando à direita, no sentido Sul, até encontrar a Rua Oliveira Viana, de 
onde prossegue, no sentido Oeste, até encontrar a Avenida Engenheiro Santana 
Júnior, dobrando à esquerda, e prosseguindo nesta, no sentido Sul, até o cruza-
mento com a Avenida Santos Dumont.

JURISDIÇÃO DA 5ª UNIDADE

Tem início no leito do Rio Siqueira com o prolongamento da Avenida 
Senador Fernandes Távora, seguindo pelo leito do Rio Siqueira, no sentido Sul, 
até encontrar a Rua Carlos Chagas, dobrando nesta à direita, no sentido Oeste, 
até encontrar a Avenida H, prosseguindo nesta, no sentido Oeste, pela Avenida 
Deodoro de Castro. Prosseguindo nesta, no sentido Oeste, até encontrar a 
Avenida Dom Antônio Almeida Lustosa, onde dobra à direita, no sentido Norte, 
até encontrar a Avenida Senador Fernandes Távora.

JURISDIÇÃO DA 6ª UNIDADE

Tem início no encontro da Avenida Presidente Costa e Silva com o 
leito do Rio Cocó, e segue por este, no sentido Norte, até encontrar a Avenida 
Paulino Rocha, dobrando nesta à direita, e seguindo em frente, no sentido Norte, 
até encontrar a Avenida Oliveira Paiva, prosseguindo nesta, no sentido Leste, até 
encontrar a Avenida Washington Soares, dobrando nesta à direita, no sentido 
Sul, e seguindo em frente até encontrar a Avenida Pergentino Maia dobrando à 
direita, no sentido Oeste, até encontrar a Rua Padre Pedro de Alencar, dobrando 
nesta à esquerda, no sentido Sul, até encontrar a BR 116.
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JURISDIÇÃO DA 12ª UNIDADE

Tem início no encontro do Oceano Atlântico com a Rua Silva Paulet, 
seguindo nesta, no sentido Sul até o cruzamento com a Avenida Antônio Sales, 
dobrando nesta, à esquerda, e seguindo, no sentido Leste, até o cruzamento 
com a Avenida Desembargador Moreira, dobrando nesta, à esquerda, no sentido 
Norte, prosseguindo até o Oceano Atlântico, seguindo pela orla marítima no 
sentido Oeste até encontrar novamente a Rua Silva Paulet.

JURISDIÇÃO DA 16ª UNIDADE

Tem início no cruzamento da Avenida Dom Manuel com a Avenida 
Antônio Sales, dobrando nesta à esquerda e seguindo no sentido Leste, até 
encontrar a Avenida Engenheiro Santana Júnior, dobrando nesta à direita, no 
sentido Sul, e seguindo até o Leito do Rio Cocó, dobrando neste, e seguindo 
no sentido Oeste, até encontrar a Rua Tubarão, seguindo nesta, à esquerda no 
sentido Sul até encontrar a Linha Férrea (Paranganba/Mucuripe), seguindo 
nesta, no Oeste até encontrar a Avenida Visconde do Rio Branco, onde dobra à 
direita, no sentido Norte, até encontrar a Avenida Dom Manuel.

JURISDIÇÃO DA 20ª UNIDADE

Tem início no encontro do Oceano Atlântico com a Rua Barão do Rio 
Branco, seguindo nesta, no sentido Sul, até encontrar a Rua Domingos Olímpio, 
dobrando nesta, à esquerda, no sentido Leste até encontrar a Avenida Dom 
Manuel, seguindo nesta, no sentido Norte, até encontrar a Avenida Almirante 
Tamandaré, onde segue em frente no sentido Norte, até o Oceano Atlântico, 
seguindo no sentido Oeste pela orla marítima até encontrar novamente a Rua 
Barão do Rio Branco.

JURISDIÇÃO DA 21ª UNIDADE

Tem início no encontro do Oceano Atlântico com a Rua Ildefonso 
Albano, seguindo nesta, no sentido Sul, até encontrar a Avenida Antônio Sales, 
dobrando nesta à esquerda e prosseguindo no sentido Leste, até encontrar a Rua 
Silva Paulet, dobrando nesta à esquerda, no sentido Norte, seguindo ao encontro 
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do Oceano Atlântico, dobrando neste à esquerda, no sentido Oeste, e prosseguin-
do pela orla marítima até encontrar a Rua Ildefonso Albano.

JURISDIÇÃO DA 22ª UNIDADE

Tem início no encontro do Oceano Atlântico com a Avenida Almirante 
Tamandaré, seguindo nesta, no sentido Sul, pela Rua Almirante Jaceguai até 
encontrar a Avenida Dom Manuel, prosseguindo nesta, no sentido Sul, até o cru-
zamento com a Avenida Antônio Sales, nesta dobrando à esquerda, e seguindo no 
sentido Leste, até encontrar a Rua Ildefonso albano, dobrando nesta à esquerda, 
e seguindo no sentido Norte até o encontro com o Oceano Atlântico, dobrando 
neste à esquerda, no sentido Oeste, seguindo pela orla marítima até encontrar a 
Avenida Almirante Tamandaré.

JURISDIÇÃO DA 23ª UNIDADE

Tem início no cruzamento da Avenida Washington Soares com a Rua 
Conselheiro Gomes de Freitas, seguindo nesta, no sentido Leste, até encontrar o 
leito do Rio Coaçu, dobrando neste à direita, no sentido Sul, até atingir o limite 
com o município de Eusébio.

Seguindo neste, no sentido Norte, até encontrar a BR-116 com o 
cruzamento da Rua Padre Pedro de Alencar, seguindo nesta, no sentido Norte, 
até encontrar a Rua Pergentino Maia, dobrando nesta à direita, no sentido Leste, 
e seguindo até encontrar a Rua João Pereira, dobrando à esquerda, no sentido 
Norte, seguindo nesta até encontrar a Avenida Washington Soares, prosseguindo 
nesta, no sentido Norte, até encontrar a Rua Conselheiro Gomes de Freitas.

JURISDIÇÃO DA 24ª UNIDADE

Tem início no cruzamento da Avenida Desembargador Moreira com a 
Avenida Santos Dumont, seguindo nesta, no sentido Leste até encontrar o Oceano 
Atlântico, dobrando à direita, no sentido Sul, e seguindo pela orla marítima 
até encontrar a foz do Rio Cocó, prosseguindo na margem deste, no sentido 
Oeste, até encontrar a Avenida Engenheiro Santana Júnior, seguindo nesta, no 
sentido Norte, até o cruzamento com a Avenida Antônio Sales, dobrando nesta 
à esquerda, no sentido Oeste, até o cruzamento com a Avenida Desembargador 
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Moreira, dobrando nesta à direita, no sentido Norte, até o cruzamento com a 
Avenida Santos Dumont.

JURISDIÇÃO DA 25ª UNIDADE

Tem início no encontro do Oceano Atlântico com a Avenida 
Desembargador Moreira, seguindo nesta, no sentido Sul, até encontrar a Avenida 
Santos Dumont, dobrando nesta à esquerda, no sentido Leste, e seguindo até 
a Avenida Engenheiro Santana Júnior, nesta dobrando à esquerda, no sentido 
Norte, até o encontro com a Rua Engenheiro Plácido Coelho Júnior, dobrando à 
direita e seguindo nesta, no sentido Leste até a Rua José Carlos Gurgel Nogueira, 
dobrando nesta à esquerda, no sentido Norte, até encontrar a Rua Sol Nascente, 
dobrando nesta à esquerda, no sentido Norte, até a Rua Ismael Pordeus, dobrando 
nesta à direita, no sentido Leste, seguindo nesta, no sentido Leste, até encontrar 
o Oceano Atlântico, seguindo pela orla marítima, no sentido Norte, até encontrar 
a Avenida Desembargador Moreira.

JURISDIÇÃO DA 26ª UNIDADE

Tem início no cruzamento da Avenida Dom Antônio Almeida Lustosa 
com a Avenida Deodoro de Castro, prosseguindo pela Avenida H, no sentido 
Leste, e dobrando à direita, no sentido Leste na Rua Carlos Chagas, seguindo 
nesta, até o cruzamento com a Rua Bragança, dobrando nesta à direita, no 
sentido Sul, seguindo pela Rua Maria Júlia até o cruzamento com a Rua Pedro 
Martins, nesta dobrando à esquerda, no sentido Leste, até encontrar a Avenida 
Osório de Paiva, dobrando nesta à direita, no sentido Sul até o limite com o 
Município de Maracanaú.
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RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL 
Nº 04, DE 04 DE AGOSTO DE 2011

Estabelece a competência das Varas de Execuções Penais 
de Fortaleza e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por seu 
Órgão Especial, no uso de sua competência legal, por decisão unânime de seus 
componentes, em sessão plenária realizada em 04 de agosto de 2011;

CONSIDERANDO o disposto no art. 81 da Lei nº 12.342, de 28 
de julho de 1994, que permite a alteração de competências dos órgãos que 
compõem a Justiça Estadual e autoriza, com a observância das prescrições legais 
pertinentes, a redistribuição de processos;

CONSIDERANDO o disposto no art. 22, inciso IX, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará;

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inciso VI, da Resolução nº 
10, de 28 de maio de 2010, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, publicada 
do Diário de Justiça eletrônico do dia 28 de maio de 2010;

CONSIDERANDO o grande acervo processual da 1ª Vara de 
Execuções Penais da capital, antiga Vara única de Execução Criminal e 
Corregedoria de Presídios;

CONSIDERANDO a necessidade de imediata instalação das 2ª e 3ª 
Varas de Execuções Penais, bem como a promoção de meios para seu adequado 
e regular funcionamento, mormente no tocante ao esclarecimento de compe-
tências e adoção de outras providências necessárias ao melhor exercício dessa 
jurisdição especializada, 

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a competência das 3 (três) Varas de Execuções 
Penais da comarca de Fortaleza, na forma desta Resolução.

Art. 2º. Aos Juízes das 1ª, 2ª e 3ª Varas de Execuções Penais da 
Comarca de Fortaleza compete, por distribuição, o exercício das atribuições 
previstas no Livro IV do Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal e no 
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art. 120, e incisos, da Lei Estadual nº 12.342, de 28 de julho de 1994, respeitada 
a competência privativa da Vara de Execução de Penas Alternativas e Habeas 
Corpus.

Art. 3º. As atribuições relativas à Corregedoria dos Presídios e 
Estabelecimentos Penitenciários competirão, por um período de 12 (doze) 
meses, em sistema de rodízio, a apenas um dos magistrados titulares das Varas 
de Execuções Penais, passando, a partir da publicação desta Resolução, a ser 
exercidas pelo juiz titular mais antigo que ainda não tenha desempenhado o 
encargo e assim sucessivamente.

Art. 4º. O acervo processual de cada uma das Varas de Execuções 
Penais será composto pelos processos relativos a 1/3 do quantitativo de reedu-
candos que se acham atualmente sob a jurisdição da 1ª Vara de Execuções Penais.

§ 1º. Para os fins do caput deste artigo, deverá a Diretoria do Fórum 
definir critérios e promover a efetiva redistribuição dos feitos, cuidando para 
que restem, ao final dos trabalhos, cada Vara de Execuções Penais com a mesma 
quantidade de reeducandos, por regime, sob sua jurisdição, independentemente 
do número de processos que cada um possa contra eles ter instaurado.

§ 2º. Efetuada a redistribuição, permanecerão junto à 1ª Vara de 
Execuções Penais de Fortaleza apenas os processos dos reeducandos que não 
tenham sido encaminhados às demais Varas.

Art. 5º. Implementado o disposto no artigo anterior, caberá a cada 
uma das Varas de Execuções Penais promover, tão logo recebido ou consolidado 
seu acervo e nos casos em que se mostrar necessária, a imediata unificação de 
penas com a estrita observância da Lei de Execução Penal, cuidando-se ainda 
para que a execução prossiga, consolidadas as demais cautelas devidas, sempre 
junto aos autos mais antigos.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando condicionado o cumprimento das determinações nela contidas à formal 
comunicação, por parte da Diretoria do Fórum, quanto à efetiva instalação e 
funcionamento das 2ª e 3ª Varas de Execuções Penais.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 04 dias do mês de agosto de 2011.

Des. José Arísio Lopes da Costa
Presidente
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RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL 
Nº 10, DE 10 DE SETEMBRO DE 2013

Dispõe  sobre  regime  de  plantão  judiciário  em  primeiro  
e  segundo  graus  de  jurisdição  do  Poder  Judiciário  
cearense  em  cumprimento ao disposto no artigo 10 da 
Resolução nº 71 do CNJ.

O  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  CEARÁ,  por  
seu  Órgão  Especial,  no  uso  de  sua  competência  legal,  por decisão unânime 
de seus componentes, em sessão realizada em 19 de setembro de 2013;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas e 
procedimentos que regulem a prestação jurisdicional ininterrupta por meio de 
plantão judiciário no âmbito do Poder Judiciário cearense;

CONSIDERANDO  os  termos  da Resolução  nº  71,  de  31  de 
março  de  2009,  do Conselho Nacional  de  Justiça,  definindo parâmetros 
mínimos a serem observados na regulamentação da prestação jurisdicional 
ininterrupta;

CONSIDERANDO a proposição aprovada por unanimidade na 
Sessão do Órgão Especial nº 24/2013;

RESOLVE:

Art. 1º O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de 
jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das matérias  exaustivamente 
previstas no artigo 1º da Resolução nº 71 do Conselho Nacional de Justiça. 

Art.  2º É  vedada,  no Plantão  Judiciário,  a  reiteração  de  pedido  
já  apreciado  no  juízo  de  origem  ou  em  plantão  anterior, sua  reconsideração  
ou  reexame,  bem  como  a  apreciação  de  solicitação  de  prorrogação  de  
autorização  judicial  para  escuta telefônica.   

Parágrafo único A petição deverá estar acompanhada de 
declaração de não repetição do pedido, firmada pelo advogado, sob pena de 
representação à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, caso haja pedido 
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idêntico em tramitação, ou seja, comprovada má-fé, hipótese em que ocorrerá, 
ainda, encaminhamento ao Ministério Público.  

Art. 3º Durante o plantão não serão apreciados:
I . pedidos de habeas corpus, liberdade provisória e relaxamento de 

prisão que tenham como fundamento excesso de prazo  da prisão, devendo tais 
pedidos serem analisados no expediente regular pelo juízo competente;

II . pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores 
nem liberação de bens apreendidos;

III . pedidos que poderiam ter sido apresentados ainda antes do 
início do período de plantão e não o foram por inércia da parte interessada.

Art. 4º Somente  serão objeto de apreciação os pedidos  constantes 
em  feitos novos, assim entendidos aqueles aforados durante o plantão judiciário, 
ainda que tais feitos devam ser distribuídos por prevenção a processo já em curso.   

Parágrafo único O conhecimento e adoção de medidas processuais 
durante o plantão não geram prevenção do feito pelo magistrado plantonista.

Art. 5º O magistrado plantonista, ao decidir, efetuará prévia 
avaliação da urgência que mereça atendimento, definindo sua adequação 
à apreciação em regime de urgência e justificando expressamente o risco de 
perecimento do direito posto em litígio ainda durante o período de plantão.

Art. 6º O plantão judiciário realizar-se-á nas dependências do 
Tribunal de Justiça, do Fórum da Capital (Clóvis Beviláqua), dos Fóruns do 
interior, observados, quanto aos últimos, o rodízio estabelecido na Resolução nº 
16/2007, do TJCE: 

§ 1º Nos dias úteis, havendo regular funcionamento das unidades 
judiciárias, o plantão judiciário será realizado apenas na  Comarca de Fortaleza, 
no período das 18 às 21 horas. 

§ 2º Aos sábados, domingos e feriados, ou em dias de ponto facultativo 
para a Justiça Estadual, o plantão judiciário realizar-se-á:

a) No Tribunal de Justiça e no Fórum Clóvis Beviláqua (Fortaleza), 
das 12h às 18h;

b) Nas comarcas do interior do Estado, das 8h às 14hs. 
Art. 7º A Secretaria Judiciária, em relação ao plantão judiciário do 2º 

grau, manterá registro próprio de todas as ocorrências e diligências havidas com 
relação aos fatos apreciados, arquivando cópia das decisões, ofícios, mandados, 
alvarás, determinações e medidas adotadas, providenciando a publicação no 
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Diário da Justiça do expediente necessário no primeiro dia útil seguinte ao 
encerramento do plantão.

Parágrafo único Os pedidos, requerimentos, comunicações, 
autos, processos e quaisquer papéis recebidos ou processados durante o período 
de plantão serão recebidos mediante protocolo que consigne a data, a hora da 
entrada e o nome do recebedor, e  serão  impreterivelmente  encaminhados  à  
distribuição  ou  ao  juízo  competente  no  início  do  expediente  do  primeiro  
dia  útil imediato ao do encerramento do plantão. 

Art. 8º O plantão judiciário durante o recesso natalino observará, 
quanto à matéria, o disciplinado nesta Resolução.

Art. 9º O Diretor do Fórum Clóvis Beviláqua, no âmbito de sua 
competência e observadas as diretrizes aqui estabelecidas, editará Portaria 
regulamentando o plantão judiciário da comarca da capital.

Art. 10 Em relação ao plantão judiciário das comarcas do interior 
do Estado fica ratificada a Resolução nº 16/2007 do TJCE, observando-se as 
diretrizes aqui fixadas.

Art. 11 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça.

Art. 12 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO CEARÁ, em Fortaleza, 19 de setembro de 2013.

Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido
Presidente
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RESOLUÇÃO TRIBUNAL PLENO  
Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013

Dispõe sobre a instalação da 5ª Vara da Comarca do 
Crato, a especialização de competência das varas do 
referido Foro,  modifica a denominação de juízos e dá 
outras providências.

O TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,  por  
decisão  unânime  de  sua  composição  plenária,  no  uso  de  sua competência 
legal, em sessão realizada em 25 de outubro de 2013;

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da 
Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do  processo e 
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação e a efetiva prestação 
jurisdicional;

CONSIDERANDO a criação da 5ª Vara da Comarca do Crato, 
conforme previsão do art. 513-C da Lei estadual nº 12.342, de 28 de julho de 
1994, com redação dada pelo art. 3º da Lei estadual nº 14.407, de 15 de julho 
de 2009;

CONSIDERANDO que a 5ª Vara da Comarca do Crato já dispõe de 
magistrado investido no cargo, conforme ato de promoção  publicado no Diário 
da Justiça, de 28 de maio de 2012, página 8;

CONSIDERANDO o art. 132-B da Lei estadual nº 12.342/1994, 
alterado pela Lei estadual nº 14.407/2009, a determinar que a competência das 
comarcas com mais de 2 (duas) varas será disciplinada por resolução do Tribunal 
de Justiça, observada a especialização de competências;

CONSIDERANDO, também, a previsão sobre a competência 
do Tribunal Pleno, mediante quórum de aprovação qualificado, disposta no 
parágrafo único do art. 81 do Código de Divisão e Organização Judiciária do 
Estado do Ceará, com a redação dada pela Lei estadual nº 14.258, de 4 de 
dezembro de 2008; 

CONSIDERANDO, por fim, que a especialização de competências 
nas comarcas com mais de uma vara é medida significativa para o aperfeiçoamento 
da atividade jurisdicional,
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RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer o dia 11 de novembro de 2013 como o prazo 
máximo para a instalação da 5ª Vara da Comarca do Crato, criada pela Lei 
estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009.

Art. 2º Fixar a competência das 5 (cinco) varas que compõem a 
Comarca do Crato, transformando-se as atuais 1ª e 2ª Varas, respectivamente, 
em 1ª e 2ª Varas Criminais; a 3ª e a 4ª Varas, respectivamente, em 1ª e 2ª Varas 
Cíveis; e a 5ª Vara em Vara Única de Família e Sucessões.

§ 1º Na jurisdição criminal, compete privativamente:
I . ao Juiz da 1ª Vara Criminal, as ações e medidas relativas ao Júri;
II . ao Juiz da 2ª Vara Criminal, as execuções penais e corregedoria 

de presídios.
§ 2º Na jurisdição cível, compete privativamente:
I . ao Juiz da 1ª Vara Cível, as ações e medidas relativas aos registros 

públicos e aos conflitos fundiários;
II - ao Juiz da 2ª Vara Cível, as ações e medidas relativas à Infância e 

Juventude, em conformidade com o disposto no art. 148 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990.

§  3º Ao  Juiz  da Vara Única  de Família  e Sucessões  compete  
privativamente  as  ações  e medidas  relativas  ao Direito  de Família e Sucessões.

§ 4º Compete a todos os Juízes, por distribuição, de acordo com as 
respectivas especializações, o cumprimento de cartas precatórias.

Art. 3º Incumbe ao Departamento de Informática da Secretaria de 
Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça adotar todas as providências 
para o efetivo cumprimento da presente Resolução, incluindo as alterações no 
sistema informatizado de controle de processos judiciais, de modo a adequá-lo 
às novas competências ora fixadas.

Art.  4º Compete  ao  Juiz Diretor  do  Foro  da Comarca  do Crato  editar  
ato  que  discipline  a  redistribuição  dos  processos, inclusive o estabelecimento 
de cronograma para a remessa dos feitos ao Setor de Distribuição, privilegiando 
a racionalidade do serviço, observado o prazo máximo de 15 (quinze) dias para 
o efetivo cumprimento do ora determinado.

§  1º  Enquanto  não  redistribuídos,  será  da  competência  do  juízo  
de  origem  apreciar  solicitações  de  tutela,  em  caráter emergencial, nos feitos 
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encaminhados ao setor de distribuição, para fins de cumprimento da presente 
Resolução.

§ 2º As  causas atualmente em  tramitação, que não  sejam afetadas 
pelas modificações de  competência ora  introduzidas, continuarão a tramitar 
nas varas respectivas.

Art. 5º Em vista das alterações determinadas por esta Resolução, a 
substituição dos Juízes de Direito de que  trata o art. 100, I, do Código de Divisão 
e Organização Judiciária do Estado do Ceará observará, na Comarca do Crato, a 
seguinte ordem:

a) 1ª e 2ª Varas Criminais;
b) 1ª e 2ª Varas Cíveis;
c) Vara Única de Família e Sucessões;
d) Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal.
Art. 6º Enquanto não instalada a Vara Única de Família e Sucessões 

da Comarca do Crato, sua competência será exercida pelas varas de competência 
cível.

Art. 7º Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra 
em vigor na data de sua publicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-
CE, aos 25 de outubro de 2013.

Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido
Presidente
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RESOLUÇÃO DO PLENO 
Nº 02, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a instalação e alteração de competências de 
varas da Comarca de Fortaleza e dá outras providências. 

O TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,  por  decisão  
unânime  de  sua  composição  plenária,  no  uso  de  sua competência legal, em 
sessão realizada em 22 de novembro de 2013;

CONSIDERANDO  a  previsão  sobre  a  competência  do  Tribunal  
Pleno  disposta  no  art.  81,  §  único  da  Lei Nº  12342/94  ( Código de Divisão 
e Organização Judiciária do Estado do Ceará), com a redação dada pelo Lei 
estadual nº 14.258, de 04 de  dezembro de 2008;

CONSIDERANDO a existência de varas criadas pela Lei 14.407/09, 
cuja instalação se mostra indispensável para atender à  demanda processual da 
Comarca de Fortaleza;

CONSIDERANDO que a 16ª Vara de Família tem competência 
exclusiva para processar e julgar feitos relativos à guarda de  menores em 
situação regular;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  implantação  das Varas  
do  Juizado Especial  da  Fazenda Pública,  instituído  pela  Lei  Federal nº 
12.153/2009;

CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução nº 10, de 28 de maio 
de 2010 que  disciplina o provimento dos cargos criados  pela Lei Estadual nº 
14.407/09;

RESOLVE:

Art. 1º . Modificar a  competência da 16ª Vara de Família da Comarca 
de Fortaleza, atribuindo-lhe a mesma das demais  unidades judiciárias da 
especialidade.

§ 1º - O atual acervo processual da vara mencionada no caput deste 
artigo, deverá ser distribuído, por equidade, entre as demais varas congêneres.
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§ 2º-  O acervo processual da 16ª Vara de Família, em seguida à 
modificação da competência de que trata esta Resolução, será oriundo das 
demais varas de Família, respeitado o contador utilizado na distribuição das 
unidades da especialidade.

Art.  2º  .  Determinar  a  instalação  de  Secretaria    Única  das  
Varas  da  Fazenda  Pública,  sob  a  forma  de  projeto  piloto, abrangendo todos 
os servidores lotadas nas unidades da especialização, nos termos da Portaria 
exarada pelo Diretor do Fórum da Comarca de Fortaleza.

§1º . A instalação da Secretaria Única, na forma indicada no caput, 
deverá ocorrer até o dia 31 de dezembro de 2013.

§ 2º . Na vigência do projeto experimental de que trata o caput, os 
Diretores de Secretaria, à exceção daqueles integrados  no mencionado projeto, 
ficarão exercendo atividades de auxílio direto ao magistrado.

Art. 3º  - Alterar as competências das 1ª, 2ª, 6ª e 11ª Varas da 
Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza que passarão, com exclusividade, 
mediante distribuição, a processar e julgar os feitos relativos ao Juizado Especial 
da Fazenda Pública, nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009.

§ 1º . O acervo das  varas, objeto da  transformação de  competência 
de que  trata o  caput deste artigo, bem  como o das demais unidades será 
redistribuído, por ato do Diretor do Fórum da Comarca de Fortaleza, com a 
adoção de critérios objetivos.

§ 2º - É vedada a redistribuição de acervo das atuais Varas da Fazenda 
Pública às Varas com competência exclusiva para  processar e julgar os feitos 
relativos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de que trata esta Resolução, nos 
termos do art. 24 da  Lei Federal nº 12.153/2009.

Art.4º . Determinar a instalação da 10ª,11ª, 12ª,13ª,14ª e 15ª Varas 
da Fazenda Pública.

Parágrafo único - A instalação das varas referidas no caput deste 
artigo deverá ocorrer até o dia 31 de dezembro do corrente  ano, sendo delegada  
competência ao Diretor do Fórum da Comarca de Fortaleza para, mediante 
Portaria, promover os atos  necessários.

Art.  5º  .  Estabelecer  o    cronograma  de  instalação  das  varas  
criadas  pela  Lei  Estadual  nº  14.407,  de  15.07.2009,  nos  seguintes termos:

I . 31ª a 39ª Varas Cíveis .  até Julho de 2014;
II . 19ª a 23ª Varas Criminais. até Dezembro de 2014;
III . 19ª a 23ª Varas de Família . até Julho de 2015;
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IV -  7ª a 12ª Varas de Execuções Fiscais e Crimes contra a Ordem 
Tributária . até Dezembro de 2015.

V - 21ª e 26ª Unidades do Juizados Especial Cível e Criminal até 
julho de 2016.

§ 1º. Até a data da  instalação das Varas Cíveis  indicadas no  caput 
deste artigo, os atuais  juízes  titulares das  referidas  unidades, acrescidos dos 
6 (seis) juízes auxiliares de entrância especial mais antigos em exercício na 
Comarca de Fortaleza, ficarão em auxílio permanente às atuais varas cíveis, de 
forma que, para cada duas unidades, haja um Juiz de Direito Auxiliar, designado 
por ato do Diretor do Fórum da Comarca de Fortaleza.

§ 2º -  Até a data da instalação das Varas de Família, indicadas no 
caput deste artigo, os atuais juízes titulares das referidas  unidades ficarão em 
auxílio permanente às atuais varas de família, na forma designada por ato do 
Diretor do Fórum da Comarca  de Fortaleza.

§ 3º -  Até a data da instalação das Varas Criminais, indicadas no 
caput deste artigo, os atuais juízes titulares das referidas unidades ficarão em 
auxílio permanente às atuais varas criminais, na forma designada por ato do 
Diretor do Fórum da Comarca  de Fortaleza.

§ 4º  -     Até a data da  instalação das Varas de Execuções Fiscais e 
Crimes contra a Ordem Tributária,  indicadas no caput  deste artigo, os atuais 
juízes  titulares das referidas   unidades ficarão em auxílio permanente às atuais 
varas da especialidade,  na forma designada por ato do Diretor do Fórum da 
Comarca de Fortaleza.

§ 5º  -     Até a data da  instalação da 21ª e 26ª Unidades do Juizados 
Especial Cível e Criminal,  indicadas no caput deste  artigo,  os  atuais  juízes  
titulares  das  referidas  unidades  ficarão  em  auxílio  permanente  às  atuais  
varas  da  especialidade,  na  forma designada por ato do Diretor do Fórum da 
Comarca de Fortaleza.

Art. 6º  . Autorizar ao Presidente do Tribunal de Justiça o envio 
de mensagem à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará  com as seguintes 
proposições:

I - transformação dos dois (02) cargos de provimento em comissão 
de Diretor de Secretaria de Entrância Final da Comarca de Fortaleza, símbolo 
DJS-03, distribuídos para a 19ª e 20ª Varas da Família, bem como dois  (02) 
cargos de provimento em comissão de Diretor de Secretaria de Entrância Final 
da Comarca de Fortaleza, símbolo DJS-03, distribuídos para a 7ª e   8ª  Vara de 
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Execuções Fiscais e Crimes Contra a Ordem Tributária, símbolo DJS-03, todos 
criados pela Lei Estadual nº 15.129, de  07.03.2012, em quatro (04) cargos de 
provimento em comissão de Direção e Assessoramento de Conciliador da 1ª, 
2ª,6ª e 11ª Varas da Fazenda Pública, símbolo DJS-03;

II - transformação do cargo de provimento em comissão de Diretor 
de Secretaria de entrância final da 21ª vara de Família  da Comarca de Fortaleza, 
símbolo DJS-03, criado pela Lei Estadual nº 15.209, de 19 de julho de 2012, no 
cargo de provimento  em  comissão  de Diretor  de Secretaria  de  entrância  final,  
símbolo DJS-03,  da  12ª Vara  da  Fazenda Pública  da Comarca  de  Fortaleza;

III  .  transformação  dos  dois  (2)  cargos  de  provimento  em  
comissão  de Diretor  de Secretaria  de  entrância  final  da  21ª  e  26ª Unidades 
do Juizado Especial Cível de Criminal de Fortaleza, símbolo DJS-03, criados 
pela Lei Estadual nº 15.209, de 19  de julho de 2012, em dois (2) cargos de 
provimento em comissão de Diretor de Secretaria de entrância final, símbolo 
DJS-03,  respectivamente, para a 36ª e 37ª Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza;

IV  .  transformação    dos  dois    (02)    cargos    de  provimento  em  
comissão  de Direção    e Assessoramento  de Conciliador  de  entrância  final  
da  21ª  e  26ª Unidades  do  Juizado Especial Cível  de Criminal  de Fortaleza,  
símbolo DJS-03,  criados  pela  Lei Estadual nº 15.209, de 19 de  julho de 2012, 
em dois  (02) cargos de provimento em comissão de Diretor de Secretaria de  
entrância final, símbolo DJS-03, respectivamente, para a 38ª e 39ª Varas Cíveis 
da Comarca de Fortaleza;

V-  transformar  os  03  (três)  cargos  de  provimento  em  comissão  
de Diretor  de Secretaria Entrância  Final  da Comarca  de  Fortaleza, símbolo 
DJS-03, criados pela Lei Estadual nº 15.209, de 19 de julho de 2012, distribuído 
para a 19ª,20ª e 21 ª Varas  Criminais  em  03  (três)  cargos  de  provimento  
comissão  de  Diretor  de  Secretaria  Entrância  Final  da  Comarca  de  Fortaleza,  
símbolo DJS-03, destinados  a 13ª, 14ª e 15ª Vara da Fazenda Pública.

Art. 7º Criar, nos termos do art. 97, § 2º, da  Lei 12.342/94 (Código 
de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará),  duas  (02)  Turmas  
Recursais  do  Juizado  Especial  da  Fazenda  Pública,  parte  integrante  do  
Sistema  de  Juizados  Especiais,  compostas, prioritariamente, por três (03) 
magistrados dentre os  titulares das Varas do Juizado Especial da Fazenda 
Pública e  das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, designados 
pelo critério de merecimento e antiguidade, alternadamente,  com mandato de 
dois (02) anos, nos termos do art. 17 da  Lei Federal nº 12.153/2009, permitida 
uma recondução.
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Parágrafo único - A escolha dos membros da Turma Recursal a que se 
refere o caput deste artigo se dará, no que couber,  nos termos do procedimento 
descrito no art.  97, § 2º, da  Lei 12.342/94 ( Código de Divisão e Organização 
Judiciária do Estado  do Ceará).

Art. 8º - Fica autorizado o Diretor do Fórum da Comarca de Fortaleza 
a praticar, dentro de sua competência, todos os atos  administrativos para a 
implantação das medidas constantes na presente Resolução, podendo, para tanto, 
exarar atos relativos  aos procedimentos de redistribuição do acervo processual e 
lotação de servidores.

Art. 9º . Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra 
em vigor na data de sua publicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-
CE, aos 22 de novembro de 2013.

Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido
Presidente
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RESOLUÇÃO DO PLENO 
Nº 05, DE 09 DE MAIO DE 2014

Dispõe  sobre  a  especialização  e  o  funcionamento  
das Varas  da  Infância  e  da  Juventude  da Comarca  
de Fortaleza,  bem  como  do Regime  de  Plantão  e  
dá  outras  providências  associadas  à  salvaguarda  dos  
direitos  e  garantias  fundamentais  das  Crianças e dos 
Adolescentes.

O  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  CEARÁ,  no  
uso  de  sua  competência  legal,  por  decisão  unânime  dos  componentes do 
Tribunal Pleno, em sessão realizada nesta data;

CONSIDERANDO a previsão sobre a competência do Tribunal 
Pleno, mediante quórum de aprovação qualificado, disposta no parágrafo único 
do art. 81 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, 
com a redação dada pela Lei  estadual nº 14.258, de 4 de dezembro de 2008;

CONSIDERANDO  as  atribuições  conferidas  pelo  art.  93,  XI,  
Constituição  Federal  e  correspondentes  às  faculdades  disciplinadas  e  regula-
mentadas  no  Assento  Regimental  n°  36/2011,  além  do  art.  123,  parágrafo  
único  da  Lei  Estadual  nº 12.342/94 - Código de Divisão e Organização 
Judiciária do Estado do Ceará,

CONSIDERANDO  a  singularidade  do magno  preceptivo  do  art.  
227,  da Constituição Federal  -  única  vez,  no  decorrer  de  todo  o  texto,  que  
o  Legislador Constituinte  atribui,  expressamente  e  de modo  exclusivo,  sem  
quaisquer  notas  de  omissões  intencionais,  o  binômio  .Absoluta Prioridade.  
para  vinculá-lo  às  causas  ligadas  aos Direitos  e  as Garantias  da Criança  e  
do  Adolescente;

CONSIDERANDO a Obrigação Indissociável de todos os 
Destinatários e todas as Instâncias do impositivo do art. 227, CF,  e o refratário 
Dever Conjugado da Família, da Sociedade e do Estado de assegurar aos pequenos 
brasileiros o direito à vida, à  saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à pro-
fissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência  
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familiar e comunitária, inclusive, incrementado pela Emenda Constitucional nº 
65/10, como reforço de tese e de reafirmação das diretivas originárias; 

CONSIDERANDO  a  fidedigna  reprodução  e  a  exemplar  re-
gulamentação  do  comando máximo  através  do  art.  4º,  da  Lei  Federal  nº  
8.069/90  (Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente),  inclusive,  ao  dispor,  no  
parágrafo  único,  que  a  Garantia  de  Prioridade  compreende a primazia de  
receber proteção e  socorro em quaisquer  circunstâncias, bem  como a prece-
dência de  atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a teor das 
alíneas .a. e .b.;

CONSIDERANDO o espírito de  cooperação  institucional, especial-
mente  voltado para a máxima efetivação dos Direitos  e  Garantias Fundamentais 
da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO à  capacitação  sensível e à  consciência  com-
prometida dos Magistrados em  torno da Proteção  Integral,  Formação Especial 
e Desenvolvimento Responsável das pessoas em nítida fase de desenvolvimento;

CONSIDERANDO  que  para  a  efetiva  execução  das medidas  
constitucionais  impostas  no  art.  227,  CF  e  dos  derivados comandos legais 
previstos no art. 4º, ECA torna-se imprescindível propiciar um aparato judiciário 
suficiente e adequado, o que  implica em organizar, de forma especializada, as 
Varas afetadas aos cuidados das causas infanto-juvenis e disciplinar o regime  e 
a rotina dos trabalhos, bem como os horários de atendimento e, especialmente, 
os Plantões pertinentes;

CONSIDERANDO  que  o  art.  145,  ECA  dispõe  expressamente  
que  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  poderão  criar  Varas  Especializadas e 
Exclusivas da  Infância e da Juventude, c abendo ao Poder Judiciário estabelecer 
sua proporcionalidade por  número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e 
dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões;

CONSIDERANDO as inaceitáveis situações concretas de descum-
primento de disposições constitucionais e legais, máxime  quanto  à  tramitação  
e  julgamento  dos  feitos  da  Infância  e  Juventude  e  até  o  desrespeito  aos  
prazos  para  a  conclusão  do  procedimento,  sobretudo  quando  o  jovem  está  
submetido  à  Internação  Provisória,  o  que  gera  revolta  da  família  da  vítima,  
indignação da sociedade e, principalmente, prejuízos irreparáveis à ressocializa-
ção do adolescente; 

CONSIDERANDO  ainda  a  grande  demora  no  que  tange  à  
apreciação  dos  processos  envolvendo  crianças  acolhidas  em  instituições 
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família substituta, cuja consequência  é a negativa do Poder Público em assegurá-
las o Direito Fundamental de retornar ao seio familiar ou de lhe ser reconhecido 
o  próprio direito de integração à base da sociedade, nos precisos termos do art. 
226, caput, CF.

CONSIDERANDO a atuação do Conselho Nacional de Justiça, es-
pecialmente, na edição da Instrução Normativa n° 02/2009,  a qual disciplina a 
adoção de medidas destinadas à observância de tramitação de processos da Lei 
n° 8069/1990; da garantia  de cumprimento de prazos previstos na mencionada 
Lei; dos demais direitos da Criança e Adolescente estabelecidos na Teoria  da 
Proteção Integral.

RESOLVE:

Art. 1º - DEFINIR que os Juízos de Direito da 1ª (Primeira), 2ª 
(Segunda) e 4ª (Quarta) Varas da Infância e da Juventude da  Comarca de 
Fortaleza possuem, por distribuição, competência privativa e exclusiva para 
processar e julgar as Representações  Ministeriais,  em  face  do  cometimento  
de  Atos  Infracionais  (art.  186,  §4º,  ECA),  bem  como  a  aplicação  das  pena-
lidades  administrativas nos casos de infrações às normas de proteção à criança 
ou adolescente (art. 194 a 197, ECA).

Art. 2º - DISPOR que compete privativa e exclusivamente à 3ª 
(Terceira) Vara da Infância e Juventude da Capital, o trâmite  e julgamento dos 
processos cíveis, especialmente: 

I . os pedidos de guarda e tutela e demais ações previstas no parágrafo 
único, alíneas .c. a .h. do artigo 148 do Estatuto da  Criança e do Adolescente, 
quando a criança ou adolescente se encontrar em uma das situações do artigo 
98, do mesmo diploma  legal;

II . as ações de destituição do poder  familiar, perda ou modificação 
da  tutela ou guarda, quando se  tratar de criança ou  adolescente nas hipóteses 
do artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente;

III . os requerimentos de adoção e seus incidentes;
IV . o Cadastro Nacional de Ado ção, consoante a Resolução nº 

54/2008 e as alterações dispostas na Resolução nº 93/2009,  ambas do Conselho 
Nacional de Justiça . CNJ, além das regulações posteriores pertinentes;

V  - as demandas decorrentes de  irregularidades em Entidades de 
Acolhimento, com exceção das hipóteses  relacionadas  às unidades de Internação 
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e Semi Liberdade, bem como aplicar as respectivas medidas cabíveis, conforme 
os arts. 191 a 193,  ECA.

Parágrafo Único - Haverá na 3ª Vara do Juizado da Infância e 
Juventude, de modo contínuo, um Juiz de Direito Auxiliar, a ser  designado pela 
Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua.

Art. 3º - DETERMINAR que compete, de modo privativo e exclusivo, 
à 5ª (Quinta) Vara do Juizado da Infância e Juventude  de Fortaleza, em conso-
nância com o art. 123, Parágrafo Único da Lei Estadual nº 12.342/94 - Código 
de Divisão e Organização  Judiciária do Estado do Ceará:

I . proceder ao atendimento  inicial do adolescente a quem se atribua 
autoria de ato  infracional, conforme o art. 88, V, da Lei nº. 8.069/90 , através 
do Sistema de Integração Operacional, com a participação obrigatória, perante o 
Magistrado, tanto do Ministério Público como da Defensoria, além da presença 
de Equipe Interdisciplinar (art. 171 a 186, §3º, ECA);

II - a execução das medidas sócio-educativas aplicadas aos adoles-
centes infratores, segundo o art. 112, da Lei nº. 8.069/90  - Estatuto da Criança 
e do Adolescente . ECA;

III - a apuração de irregularidades em entidades de atendimento de 
adolescentes privados de liberdade ou em semiliberdade (art. 191 a 193, ECA);

Parágrafo Único - Haverá, permanentemente, na 5ª Vara do Juizado 
da Infância e Juventude, um Magistrado Auxiliar, a ser  designado pela Diretoria 
do Fórum Clóvis Beviláqua para, de maneira exclusiva, cuidar do atendimento 
inicial do Adolescente  em conflito com a Lei, de conformidade com o art. 3º, I, 
desta Resolução.

Art. 4º . Os pedidos de autorização administrativa de viagem devem 
ser apreciados por um dos Juízes de Direito das Varas  da Infância e Juventude, 
indistintamente, com exceção dos casos em que se faz necessário suprimento 
judicial, os quais são de  competência privativa da 3ª Vara da Infância e Juventude. 

Art. 5º  - CONFERIR ao Juiz Auxiliar da Diretoria do Fórum de 
Fortaleza, designado na  forma do art. 103, §2º,  III, da Lei Estadual nº 12.342/94 
- Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará as seguintes 
funções de:

I - atendimento público-administrativo;
II - coordenação dos setores extrajudiciais e de apoio às Varas e 

Juízes da Infância e Juventude;
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III - disciplinar, através de Portaria, ou autorizar, mediante Alvará, 
as situações atinentes às hipóteses delineadas no art. 149, da Lei nº. 8.069/90 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente . ECA.

IV - representar  o  Juizado  da  Infância  e  da  Juventude  em  suas  
relações  com  os  demais  componentes  do  Sistema  de  Garantias de Direitos.

Art. 6º - Os Plantões Judiciários, destinados apenas aos casos inadi-
áveis e urgentes, serão realizados nos finais de semana  e feriados, exclusiva-
mente, sob a Presidência do Juiz da Infância e a Juventude, através do sistema 
de rodízio a ser organizado  pela Diretoria  do Fórum Clóvis Beviláqua,  asse-
gurada  a  participação  igualitária,  na medida  do  art.  103, VII,  Lei Estadual  
nº 12.342/94 - Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará.

Parágrafo Único .  Inobservadas as previsões contidas no art. 3º,  I, 
desta Resolução,  fica  impossibilitada a  realização do  referido ato processual, 
no Plantão.

Art. 7º . Esta Resolução entra em vigor a partir de 02 de junho de 
2014, revogando-se as disposições em contrário. 

TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO CEARÁ, em Fortaleza, 09 maio de 2014.

Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido
Presidente
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CONSELHO SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA

Dispõe sobre a composição, a competência e o 
funcionamento do Conselho Superior da Magistratura 
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

TÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO

Art. 1°. O Conselho Superior da Magistratura, órgão de disciplina, 
fiscalização e  orientação da magistratura de primeiro grau de jurisdição, com 
funções predominantemente administrativas, inclusive com competência sobre 
os juízes de paz e os servidores, reger-se-á pelas disposições do Código de 
Divisão e Organização do Poder Judiciário do Estado do Ceará, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Ceará e pelas normas específicas constantes 
deste Regimento.

Art. 2º. O Conselho será composto pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça, pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Corregedor Geral 
da Justiça, pelo Ouvidor Geral da Justiça, pelo Decano do Tribunal de Justiça, 
Membros natos, e por outros 04 (quatro) Desembargadores, sendo 02 (dois) 
integrantes das Câmaras Cíveis e 02 (dois) integrantes das Câmaras Criminais, 
eleitos pelo Tribunal Pleno, em escrutínio secreto.1 ( Redação dada pelo Assento 
Regimental do Pleno do Tribunal de Justiça nº. 28, 2009) 

Parágrafo único. O mandato dos Desembargadores eleitos pelo 
Tribunal Pleno especificamente para a composição do Conselho é obrigatório e 
terá duração de dois anos, contados da data da posse, sendo vedada a reeleição.

1 Redação anterior: “Art. 2°. O Conselho será composto pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Corregedor Geral da Justiça, Membros natos, 
e por outros 04 (quatro) Desembargadores, sendo 02 (dois) integrantes das Câmaras Cíveis 
e 02 (dois) integrantes das Câmaras Criminais, eleitos pelo Tribunal Pleno, em escrutínio 
secreto.”



LU
C

IA
N

O
 B

E
Z
E

R
R

A
 F

U
R

TA
D

O

534  

Art 3º. O Tribunal Pleno elegerá, também por escrutínio secreto, 04 
(quatro) suplentes, observada a proporção prevista no caput do artigo 2°, no que 
tange aos órgãos fracionários de origem.

Parágrafo primeiro. O Presidente, nas suas faltas, licenças, 
impedimentos ou férias, será substituído pelo Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça e este, na ordem sucessiva, pelo membro mais antigo do Conselho.

Parágrafo segundo. Os suplentes poderão ser convocados 
enquanto perdurar o mandato dos membros titulares do Conselho, de acordo 
com a ordem de antiguidade, para substituir quaisquer dos Desembargadores 
eleitos, em casos de ausência, impedimento, licença ou férias.

Art. 4°. Na hipótese de impossibilidade do término do biênio pelo 
Conselheiro titular ou pelo suplente, será eleito outro Desembargador, com 
observância das regras acima previstas, o qual completará o período de seu 
antecessor.

Parágrafo primeiro. Não poderão ser eleitos para o mesmo 
período como titulares ou suplentes, parentes consangüíneos ou afins, na 
linha ascendente ou descendente e na colateral, até o terceiro grau, inclusive, 
observando-se esta proibição também em relação aos parentes dos membros 
natos. 

Parágrafo segundo. Quando os membros natos assumirem as 
funções para as quais tenham sido eleitos, terão preferência para funcionar 
no Conselho Superior da Magistratura em concorrência com seus parentes em 
grau proibido, os quais serão substituídos pelos suplentes ou por novos titulares 
eleitos, com dispensa dos impedidos, conforme a assunção seja temporária ou 
definitiva.

Art. 5°. Na ocorrência de  vaga de Conselheiro, titular ou suplente, 
o Secretário do Conselho Superior da Magistratura informará o Presidente 
quando possível, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para a devida 
comunicação ao Tribunal Pleno, a fim de ser procedida nova eleição.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO

SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA PRECÍPUA

Art. 6º. O Conselho Superior da Magistratura é órgão de fiscalização, 
de orientação, consulta e julgamento, tendo por competência precípua dirigir os 
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processos administrativo-disciplinares que envolvam magistrados, funcionários 
e serventuários do Poder Judiciário do Estado do Ceará, inclusive notários e 
registradores. 

Parágrafo único: Caberá privativamente, ao Pleno do Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará a aplicação de pena aos Magistrados, enquanto ao 
Conselho Superior da Magistratura caberá aplicar penalidade aos Servidores do 
Poder Judiciário do Estado do Ceará, notários e registradores, nos casos previstos 
no Código de Organização Judiciária.

SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

Art. 7°. Compete ainda ao Conselho Superior da Magistratura:2

I — propor ao Tribunal Pleno alterações em seu Regimento Interno, 
por proposta de qualquer de seus membros;

II — exercer a inspeção superior da magistratura de primeiro grau, 
velando pelo correto cumprimento, pelos magistrados, pelos juízes de paz e 
pelos servidores da justiça, dos seus deveres e das suas responsabilidades legais;

III — exercer a inspeção dos serviços judiciários, inclusive da 
Secretaria do Tribunal de Justiça, determinando as medidas de ordem 
administrativa necessárias à sua instalação e ao seu funcionamento condignos;

IV — fiscalizar o cumprimento, pelos magistrados, dos seus deveres 
e das suas responsabilidades, velando para que estes:

a) não excedam prazos injustificadamente e não cometam 
arbitrariedades no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-las;

b) não pratiquem, no exercício de suas funções, ou fora delas, faltas 
que comprometam a dignidade do cargo, assim como não freqüentem lugares 
onde sua presença possa diminuir a confiança pública;

c) exerçam controle permanente sobre os serviços judiciários e sobre 
as atividades de seus subordinados, especialmente em relação ao cumprimento 
de prazos e à cobrança de custas e emolumentos judiciais;

d) atendam com urbanidade às partes, aos advogados, aos 
membros do Ministério Público, aos defensores públicos, às testemunhas e aos 

2 Vide Resolução nº. 135, do Conselho Nacional de Justiça, que trata uniformização de normas 
relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, acerca do rito 
e das penalidades.
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colaboradores e servidores da justiça, observando a necessária prontidão nos 
casos que reclamem solução de urgência;

e) residam nas sedes de suas respectivas comarcas (Art. 93, inciso 
VII da Constituição Federal), sendo que o juiz auxiliar residirá em Comarca 
integrante da respectiva zona judiciária;

V - apreciar os pedidos de promoção, remoção voluntária, permuta 
e reversão de magistrados, encaminhando as decisões, nestes casos, ao Tribunal 
Pleno, para os fins devidos;

VI - elaborar relação classificada de Juízes de Direito, a ser remetida 
ao Tribunal Pleno, com base na aferição dos critérios de presteza e segurança no 
exercício da função jurisdicional, e de freqüência e aproveitamento em cursos 
reconhecidos de aperfeiçoamento, para fins de promoção por merecimento;

VII - remeter ao Tribunal Pleno as fichas individuais de juízes, para 
fins de promoção por antigüidade e merecimento; 

VIII -  manifestar-se, em caráter reservado, sobre a idoneidade moral 
dos candidatos aprovados em concurso para o provimento de cargo de juiz 
substituto, para efeito de nomeação;

IX - tomar as providências cabíveis contra juízes que não apliquem, 
injustificadamente, penas disciplinares a servidores faltosos;

X - organizar um fichário dos magistrados, para efeito de registro das 
penalidades aplicadas e dos demais elementos que interessem ao levantamento 
de seu histórico funcional;

XI - autorizar a realização de sessão extraordinária do Tribunal do 
Júri, quando for o caso, determinando-a, quando o Magistrado não convocar o 
Tribunal do Júri nos meses previstos em Lei;

XII - aprovar o relatório dos trabalhos de cada semestre, apresentado 
pelo Presidente, encaminhando-o ao Tribunal Pleno;

XIII - representar, junto ao Tribunal Pleno, sobre a conveniência de 
remoção de juiz por motivo de interesse público, na forma do disposto no artigo 
93, inciso VIII, da Constituição Federal;

XIV - propor ao Tribunal Pleno a recusa à promoção do juiz mais 
antigo, na hipótese do artigo 93, inciso II, letra d da Constituição Federal;

XV - determinar à Corregedoria Geral da Justiça a realização de 
correições gerais ou parciais, bem como de sindicâncias e inspeções;

XVI - julgar as correições gerais ou parciais, realizadas pelo 
Corregedor Geral da Justiça ou pelos Juízes Corregedores Auxiliares;

XVII - receber da Corregedoria representação contra magistrado de 
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primeiro grau, após a conclusão da instrução processual e então: decidir por seu 
arquivamento ou remeter cópia dos autos da representação contra magistrado 
de primeiro grau ao Tribunal Pleno, para instauração do competente processo 
administrativo disciplinar, quando apurados fatos que, em tese, ensejem a 
condenação do envolvido;

XVIII - receber, de qualquer interessado, representação contra 
magistrado de segundo grau, com firma reconhecida, distribuindo-a, 
preliminarmente, a um dos membros do Conselho, para ouvido o representado, 
conferindo-lhe o prazo de 15(quinze) dias para apresentação de defesa, após 
o que, por decisão do colegiado, se for o caso, fará o seu encaminhamento ao 
Tribunal Pleno para instrução e julgamento;(Inciso com redação dada pelo 
Assento Regimental no. 14, do Tribunal Pleno, de 04.08.2005, publicado em 
09.08.2005.) 3

•	 Vide Resolução nº 135, do CNJ.

XIX - remeter cópia dos autos de processo disciplinar ao Ministério 
Público, quando apurados fatos que, em tese, ensejem a condenação judicial do 
envolvido em ação penal específica, nos termos no disposto na Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional;

XX - receber as representações relativas ao funcionamento da 
atividade jurisdicional, encaminhando-as à Procuradoria Geral de Justiça, 
se referentes a órgãos do Ministério Público, ou à secção local da Ordem dos 
Advogados do Brasil, se relativas a seus inscritos.

XXI - representar, perante à Procuradoria Geral de Justiça, sobre 
condutas desidiosas ou abusivas de membros do Ministério Público, remetendo-
lhe documentos que contenham indícios de responsabilidade civil, administrativa 
ou penal;

XXII — representar, perante à Ordem dos Advogados do Brasil, sobre 
condutas abusivas ou ilícitas de advogados, remetendo-lhe documentos que 
contenham indícios de responsabilidade disciplinar ou penal;

XXIII – exercer quaisquer atribuições que lhe forem conferidas por lei 
ou por deliberação do Tribunal de Justiça.

3 Redação anterior: “XVIII – receber, de qualquer interessado, representação contra 

magistrado de segundo grau, remetendo-a ao Tribunal Pleno para instrução e julgamento, 

nos termos no disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional;”
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SEÇÃO III
DA COMPETÊNCIA RECURSAL

Art. 8º - Compete ainda ao Conselho Superior da Magistratura 
julgar:

I – os recursos interpostos no prazo de 15 (quinze) dias contados da 
efetiva intimação das decisões originárias do Corregedor Geral da Justiça ou dos 
magistrados de primeiro grau de jurisdição, quando envolverem a aplicação de 
sanções disciplinares a servidores;

II – os recursos interpostos no prazo de 15 (quinze) dias contados da 
intimação das decisões administrativas dos Juízos da Infância e da Juventude;

III – os recursos interpostos no prazo de 15 (quinze) dias contados 
da intimação das decisões da autoridade penitenciária competente sobre serviços 
externos de presos;

IV — os pedidos de reconsideração das decisões proferidas nos 
incisos anteriores, no prazo de 30 (trinta) dias contados, a pedido do interessado, 
quando forem suscitados fatos novos;

V – recurso contra decisão ou ato administrativo do Presidente, do 
Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da respectiva intimação;

VI – pedidos de reconsideração das decisões não unânimes do 
Conselho Superior da Magistratura, vedada a sua reiteração pelo recorrente 
quando majoritário o julgamento destes pedidos;

VII – embargos de declaração;
VIII – agravo em mesa contra despacho do Presidente, do Vice-

Presidente ou de Relator;
IX – reclamações contra lista de antiguidade de magistrados.

TÍTULO II
DOS MEMBROS DO CONSELHO E SUAS COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I
DO PRESIDENTE

Art. 9º - São atribuições do Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura:
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I – velar pelas prerrogativas e pelo cumprimento do Regimento 
Interno do Conselho;

II – representar o Conselho perante os demais órgãos e Poderes;
III — presidir as sessões do Conselho;
IV — dirigir os trabalhos realizados sob a sua presidência;
V — proferir voto nas deliberações, o qual será de qualidade, em 

caso de empate na votação;
VI — dar posse aos Conselheiros, titulares ou suplentes, ao Secretário 

do Conselho e ao Secretário Administrativo do Conselho;
VII — convocar suplentes para substituir membros do Conselho, na 

forma deste Regimento;
VIII — proceder à distribuição dos processos entre os demais 

membros do Conselho;
IX – designar dia para julgamento dos processos disciplinares, a 

pedido do revisor;
X — convocar sessões extraordinárias; 
XI — apresentar ao Conselho o relatório dos trabalhos de cada 

semestre; 
XII — superintender a ordem e a disciplina no Conselho; 
XIII — designar o Secretário Administrativo para proceder aos 

serviços da Secretaria do Conselho, os quais estarão sujeitos ao seu poder 
disciplinar;

XIV — praticar os demais atos previstos em lei e neste Regimento. 

CAPÍTULO II
DOS CONSELHEIROS

Art. 10. A participação no Conselho Superior da Magistratura não 
prejudicará o regular desempenho das atribuições de seus membros no Tribunal 
de Justiça.

Art. 11. Serão aplicadas aos membros do Conselho as normas 
estabelecidas nas leis de processo civil e penal e no Código de Divisão e Organização 
Judiciária no que se refere a impedimento, suspeição e incompatibilidade.

Art. 12. O Conselheiro poderá declarar-se suspeito por motivo de 
foro íntimo. 
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CAPÍTULO III
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 13. O Ministério Público oficiará junto ao Conselho Superior da 
Magistratura, por meio do Procurador Geral de Justiça, de acordo com as normas 
deste Regimento, podendo requerer o que julgar necessário a sua atuação,  não 
tendo, contudo, direito a voto.

Art. 14. Em casos de ausência, impedimento, licença ou férias, o 
Procurador Geral de Justiça será substituído pelo seu substituto legal.

Art. 15. O Procurador Geral de Justiça participa das sessões, tendo 
assento à direita do Presidente e, após o relatório, pode, no prazo máximo de dez 
minutos, intervir oralmente em qualquer assunto sobre o qual tenha oferecido 
parecer, ou quando instado a opinar.

Art. 16. Incumbe ao Procurador Geral de Justiça, de ofício:
I – representar ao Conselho sobre faltas e omissões no cumprimento 

dos deveres por parte dos Juízes de 1º grau de jurisdição e servidores do Poder 
Judiciário do Estado do Ceará;

II – oferecer parecer nos seguintes processos:
a) nas representações contra Juízes de primeiro grau;
b) nas reclamações contra atos praticados pelo Presidente, Vice-

Presidente, Corregedor Geral da Justiça e Desembargador do Tribunal de Justiça;
c) nos processos administrativos contra decisões de Juízes da Infância 

e da Juventude;
d) nos recursos de competência do Conselho Superior da Magistratura;
e) nas correições gerais e parciais.
III – apor o “ciente” aos acórdãos, nos termos do artigo 51 deste 

Regimento;
IV – exercer quaisquer outras atribuições que, por lei, lhe sejam 

conferidas junto ao Conselho;
Art. 17. O prazo para emissão de parecer, salvo disposição especial, 

é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do respectivo processo.

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA

Art. 18. A Secretaria, supervisionada pelo Presidente do Conselho, 
funciona sob a chefia do Secretário do Conselho, função desempenhada pelo 
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Secretário Geral do Tribunal de Justiça, diretamente auxiliado pelo Secretário 
Administrativo do Conselho Superior da Magistratura.

Art. 19. Ao Secretário do Conselho compete:
I - fiscalizar as atividades e manter a ordem e a disciplina entre seus 

subordinados, auxiliado pelo Secretário Administrativo;
II - organizar, por ordem do Presidente, a pauta dos trabalhos do 

Conselho, levando-a, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas das 
sessões, ao conhecimento dos Conselheiros;

III - secretariar as sessões do Conselho, observando as ordens do 
Presidente;

IV - fazer a leitura das atas das sessões, submetendo-as à apreciação 
do Conselho;

V - elaborar o relatório semestral das atividades da Secretaria do 
Conselho;

VI - assinar, de ordem do Presidente ou do Relator, ofícios de rotina 
ou referentes a atos do processo;

VII – cumprir e fazer cumprir todas as ordens e determinações de 
serviço emanadas do Presidente ou dos Relatores;

VIII – praticar todos os atos necessários ao bom desempenho dos 
trabalhos da Secretaria, levando ao conhecimento do Presidente todas as falhas 
a serem corrigidas, abusos de funcionários a punir e sugestões no sentido de 
melhorar os serviços;

Art. 20. Ao Secretário Administrativo do Conselho compete:
I - distribuir o serviço entre os funcionários, fiscalizar seu desempenho 

e manter a ordem e a disciplina entre todos os integrantes da Secretaria 
Administrativa do Conselho;

II – realizar: 
a) a classificação dos processos e papéis, para distribuição  aos 

Conselheiros;
b) proceder ao encaminhamento dos processos distribuídos aos 

respectivos Relatores;
c) efetuar a publicação e o registro dos acórdãos;
d) fazer a expedição de documentos e papéis;
e) dar efetivo cumprimento às ordens de serviço.
f) a expedição de Certidões aos Juízes para efeitos de promoção ou 

remoção.
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g) a expedição de ofícios com cópia do acórdão proferido nos autos 
dos processos julgados.

Art. 21. A Secretaria do Conselho disporá de livros de páginas soltas 
e/ou pastas dos seguintes assuntos:

I – atas;
II – registro de entrada de processos, petições e outros papéis;
III – distribuições;
IV – protocolos de remessa de processos, ofícios, de carga de processos 

e outros que as exigências dos serviços possam determinar;
V - efetuar o resumo das atas das Sessões do Conselho, para fins de 

publicações no Diário da Justiça;
VI – elaborar a estatística semestral e anual de todos os processos 

julgados.
Parágrafo Único: À Secretária Administrativa do Conselho 

compete, ainda,  digitar e lavrar as atas das reuniões do Conselho.
Art. 22. O registro de acórdãos, das resoluções e dos atos normativos 

baixados pelo Conselho Superior da Magistratura far-se-á em cópia, arquivada 
em livros de páginas soltas e/ou em pastas, segundo a sua categoria;

Parágrafo único – Os livros de registro, depois de atingirem o 
número de 200 folhas serão, sem interrupção de seu conteúdo, encadernados, 
com índice inicial datilografado ou digitado.

Art. 23. A Secretaria estruturará, organizará, cadastrará e manterá 
atualizados os arquivos funcionais relativos à Justiça de Paz.

TÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

CAPÍTULO I
DAS SESSÕES

Art. 24. As sessões do Conselho Superior da Magistratura serão 
instaladas com a presença mínima de 05 (cinco) membros, inclusive o Presidente, 
assegurada a presença do Ministério Público, através do Procurador Geral de 
Justiça, ou de seu substituto legal.

Parágrafo único. Os trabalhos e o expediente do Conselho serão 
secretariados pelo Secretário Geral do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 
20 deste Regimento.
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Art. 25. O Presidente terá assento no topo da mesa e, a partir da 
direita, em ordem decrescente de antigüidade no Tribunal, sentarão os demais 
Conselheiros.

Parágrafo único. À direita do Presidente ficará o Procurador Geral 
de Justiça e, à esquerda, o Secretário.

Art. 26. O Conselho reunir-se-á em sessão ordinária as segundas 
feiras, as 17(dezessete) horas.(Redação dada pelo Assento Regimental no. 16, 
do Tribunal Pleno, de 20 de setembro de 2005, publicada em 25.10.07)4

Art. 27. O Conselho reunir-se-á em sessão extraordinária, 
independentemente de edital, quando convocado, de forma motivada, pelo 
Presidente, de oficio ou a pedido de algum de seus membros ou do Procurador 
Geral de Justiça.

Art. 28. As sessões terão início na hora designada e serão encerradas 
quando cumprido o fim a que se destinarem.

Parágrafo Único: Os membros do Conselho, o representante do 
Ministério Público e os serventuários que participarem das sessões usarão vestes 
talares.

Art. 29. Nas sessões do Conselho, observar-se-á a seguinte ordem:
I — verificação do quorum de instalação;
II — leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior;
III — distribuição dos feitos;
IV — assuntos de expediente, indicações e propostas;
V — leitura de pareceres e acórdãos;
VI — deliberação sobre os processos em mesa.
Art. 30. Podem ser apreciados, sem constar da pauta antecipadamente 

divulgada, os seguintes procedimentos:
I — matérias de rotina administrativa;
II — embargos de declaração;
III — recursos de pedidos de reconsideração;

4 Redação anterior: Art. 26. O Conselho reunir-se-á em sessão ordinária as segundas feiras, as 
17(dezessete) horas.( Redação dada pelo Assento Regimental no. 15, do Tribunal Pleno, de 13 de 
outubro de 2005, publicado em 14.10.05 )

 Redação do Texto original: Art. 26. O Conselho reunir-se-á em sessão ordinária 
semanalmente, na conformidade do calendário fixado a cada ano pelo Presidente, salvo no 
período de férias do Tribunal de Justiça.
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IV — pedidos de desistência ou renúncia;
V — licenças;
VI — promoções, permutas, remoções de Juízes de primeiro grau;
VII – relatórios de correições;
VIII – agravo em mesa;
IX – listas de antiguidades;
X – comunicações da Presidência ou dos Conselheiros;
XI – expedientes sobre regulamento, instruções e homologações de 

concursos, quando for o caso.
XII – representações, reclamações e sindicâncias.
Art. 31. As sessões do Conselho serão públicas, podendo o 

Presidente, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados 
atos, aos próprios interessados e a seus advogados, ou somente a estes.

Parágrafo único. Os interessados ou seus advogados terão para 
falar o tempo de 15 (quinze) minutos, não sendo permitida a sustentação oral 
em reclamação de lista de antiguidade, pedido de reconsideração, embargos de 
declaração e agravos.

CAPÍTULO II
DO REGISTRO, DA CLASSIFICAÇÃO E DA 

DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS

Art. 32.  Todos os feitos, papéis, petições, expedientes e requerimentos 
encaminhados à Secretaria Administrativa do Conselho Superior da Magistratura 
serão registrados no mesmo dia do recebimento ou no dia útil imediato, com a 
identificação do expediente, extraído do sistema computadorizado, recebendo 
numeração conferida pelo sistema processual informatizado do Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará.

Parágrafo único. Ficam dispensados de numeração os papéis 
e documentos que puderem ser identificados como referentes a processos 
originários ou a recursos já interpostos, casos em que se averbará a ocorrência 
no correspondente registro de recebimento.

Art. 33. O Presidente procederá à distribuição dos feitos, mediante 
sorteio computadorizado alternado, ressalvadas as exceções previstas neste 
Regimento.
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Art. 34. Os feitos serão distribuídos, mediante sorteio 
computadorizado, entre todos os membros do Conselho, inclusive os afastados 
temporariamente ou licenciados, com  exceção do Presidente.

§ 1°. Enquanto afastado temporariamente ou licenciado, ou quando 
deixar o Conselho, o Relator será substituído na forma deste Regimento, cabendo 
ao seu substituto a relatoria dos processos que lhe tiverem sido distribuídos.

§ 2°. Em casos de impedimento ou de suspeição do Relator, será 
encaminhado o processo ao seu substituto legal na ordem de Antigüidade, 
compensando-se a distribuição, oportunamente.

§3º. Ocorrendo conexão, prevenção ou acessoriedade com processo 
já distribuído, far-se-á a distribuição ou redistribuição ao Relator a quem tocou o 
de número menor, ao qual serão submetidos os autos, anotando-se na distribuição 
e fazendo-se a compensação.

§4º. Na hipótese de conexão, prevenção ou acessoriedade, o próprio 
Relator poderá avocar processos já distribuídos a outro Conselheiro ou para ele 
remetê-los.

CAPÍTULO III
DO RELATOR

Art. 35. São atribuições do Relator:
I — ordenar e dirigir o processo;
II — determinar às autoridades judiciárias de primeiro ou de 

segundo graus de jurisdição a adoção de providências relativas ao andamento e 
à instrução do processo, bem como à execução de suas decisões, exceto se o ato 
decisório for da competência do Conselho ou do Tribunal Pleno;

III — submeter ao Conselho questões de ordem para o regular 
desenvolvimento dos processos;

IV — homologar pedidos de desistência, nos casos em que forem 
cabíveis;

V — pôr em mesa, para julgamento, os feitos que lhe couberem por 
distribuição;

VI — remeter processos, reclamações e representações a outras 
autoridades judiciárias, nos casos previstos neste Regimento;

VII — determinar a realização de quaisquer diligências necessárias 
ao julgamento dos feitos que lhe forem distribuídos;
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VIII — avocar autos para instruir processos que lhe forem distribuídos, 
ordenando os respectivos apensamento e desapensamento;

IX — propor ao Conselho o indeferimento e arquivamento de 
representação, se manifestamente infundada, desprovida de seriedade, imprecisa 
ou desarticulada;

X — propor ao Conselho o indeferimento, de plano, de postulações 
meramente protelatórias ou destituídas de fundamento jurídico;

XI — processar os incidentes processuais, decidindo os que 
independerem de julgamento do Conselho;

XII — determinar a audiência, quando for o caso, do Procurador 
Geral de Justiça;

XIII — lavrar acórdão;
XIV — pedir preferência para julgamento de processo, quando lhe 

parecer conveniente;
XV — determinar o suprimento de nulidades sanáveis;
XVI — processar a restauração de feitos de competência originária 

do Conselho;
XVII – decidir sobre a admissibilidade de recursos ou pedidos de 

reconsideração;
XVIII – arquivar ou negar provimento a recurso ou pedido de 

reconsideração intempestivo ou incabível e, ainda, quando contrariar a 
jurisprudência predominante do Conselho da Magistratura, ou for evidente a 
sua incompetência, dando-se ciência ao Ministério Público;

XIX – submeter ao Conselho, como questão de ordem, 
independentemente de inclusão em pauta, qualquer dúvida sobre sua 
competência ou ainda sobre matéria referente a questão relevante, que possa 
afastar o julgamento do mérito;

XX — praticar os demais atos previstos em lei e neste Regimento.

CAPÍTULO IV
DO JULGAMENTO

Art. 36. Distribuído o feito, o Relator providenciará o cumprimento 
de todas as diligências que reputar necessárias, de oficio, ou por solicitação dos 
interessados ou do Procurador Geral de Justiça.

Art. 37. Efetuadas as diligências, ou não sendo o caso de realizá-
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las, o Relator apresentará relatório e passará o processo, quando se tratar de 
correição geral, parcial, ou inspeção judicial, à revisão do Desembargador que se 
lhe segue, na ordem de antigüidade.

Parágrafo único. A revisão dos processos distribuídos ao 
Desembargador mais antigo será feita pelo Desembargador mais recente, entre 
os integrantes do Conselho.

Art. 38. Após a revisão, o revisor lançará visto no processo e pedirá 
dia para julgamento, que se realizará na primeira sessão seguinte à intimação 
dos interessados e, quando existirem, de seus procuradores.

Art. 39. Anunciado o julgamento pelo Presidente, o Conselheiro 
impedido ou suspeito, se isto não tiver sido declarado, comunicará ao Presidente 
que, por essa razão, não irá tomar parte do julgamento.

Art. 40. A discussão e a votação dos processos abordarão, em 
primeiro lugar, as questões preliminares e prejudiciais, passando-se, após, ao 
mérito, se for o caso.

§1º. Na votação das preliminares e prejudiciais será obedecida a 
seguinte ordem:

I – competência do Conselho;
II – admissibilidade do processo, recurso ou pedido de reconsideração;
III – tempestividade;
IV – legitimidade para recorrer;
V – interesse para agir;
VI – insuficiência da instrução;
VII – nulidades;
VIII – decadência ou prescrição;
IX – litispendência ou coisa julgada.
§2º. Se o processo permitir, após o relatório será dada a palavra à 

parte ou ao advogado para defesa.
§3º. A qualquer Conselheiro, após a sustentação oral do advogado, é 

facultado submeter à Presidência e encaminhar a discussão questões preliminares 
e prejudiciais não suscitadas pelo Relator, assim como adotar questão já levantada 
por outro Conselheiro;

§4º. Até o final do julgamento e a proclamação de seu resultado pelo 
Presidente, qualquer Conselheiro poderá aditar ou modificar seu voto.

Art. 41. No curso da votação, é facultado a todos os Conselheiros, 
inclusive ao Relator, pedir vista dos autos pelo prazo de 5 (cinco) dias.
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§1º. Apesar do pedido de vista, o Conselheiro que se julgar habilitado, 
poderá, desde logo, proferir seu voto.

§2º. Decorrido o prazo, caducará o pedido de vista, salvo justificativa 
plausível do membro do Conselho e por uma sessão, e o julgamento será ultimado 
na primeira reunião que se seguir ao término do prazo, votando em primeiro 
lugar os que pediram vista e na ordem em que o houverem feito. 

§3º. Na sessão em que prosseguir o julgamento não será mais 
admitido o pedido de vista, pelo mesmo membro do Conselho, salvo argüição de 
matéria nova pelo Relator.

Art. 42. No prosseguimento do julgamento já iniciado, será 
computado o voto do Conselheiro que já o haja proferido, ainda que não esteja 
presente.

Parágrafo único. Se houver necessidade de se completar o quorum 
com votos de Conselheiros que não assistiram ao relatório, será este renovado, 
sendo facultado, se for o caso, a defesa da parte.

Art. 43. Quem presidir a sessão somente votará se for Relator, ou, 
não o sendo, para desempate.

Art. 44. As decisões serão tomadas sempre por maioria de votos.
§1º. Divergindo os fundamentos dos votos, mas convergindo na sua 

conclusão, não se cindirá a votação, podendo haver declaração de voto quanto à 
divergência de fundamento.

§2º. Se as decisões, concordantes quanto ao pedido, divergirem sobre 
valor, quantidade ou extensão, prevalecerá o voto intermediário, cujo prolator 
será designado para lavrar o acórdão.

Art. 45. Finda a votação, o Presidente anunciará o resultado 
e elaborará a minuta de julgamento, onde designará, se vencido o Relator, o 
prolator do primeiro voto vencedor para redigir o acórdão.

CAPÍTULO V
DOS ACÓRDÃOS

Art.46. Somente se lavrará acórdão das decisões nos seguintes 
processos: 

I - recursos em geral; 
II - reclamações contra listas de antiguidade de juízes e representações 

contra Juízes; 



R
E

G
IM

E
N

T
O

 I
N

T
E

R
N

O
C

O
N

S
E

L
H

O
R

 S
U

P
E

R
IO

R
 D

A
 M

A
G

IS
T

R
A

T
U

R
A

549  

III -p edidos de licença, quando houver declaração de voto ou 
divergência na conclusão; 

IV - nos demais casos em que a própria decisão o determinar, devendo 
constar da minuta de julgamento. 

V – do julgamento  das correições gerais e parciais e inspeções 
judiciais.

Parágrafo único - Das decisões que converterem o julgamento em 
diligência não haverá acórdão, apenas certidão da Secretaria. 

Art.47. As decisões que não dependerem de acórdão constarão 
apenas da minuta e da ata da sessão. 

Art.48. Os acórdãos serão prolatados por escrito. 
Parágrafo único - Se o acórdão não for apresentado na própria 

sessão de julgamento, o Relator deverá fazê-Io até a sessão seguinte. 
Art.49. Constarão do acórdão o número do processo, a espécie, o 

nome das partes, a ementa, onde se indicará o princípio jurídico que orientou a 
decisão, a exposição sumária dos fatos, a decisão e seus fundamentos. 

§1º. A fundamentação do acórdão será a adotada pela maioria, 
podendo o Relator, após sua assinatura, fazer declaração de voto, se tiver ainda 
outro fundamento. 

§2°. Havendo votos vencidos, será admitida declaração de qualquer 
dos Conselheiros que manifestarem o propósito de fazê-Io. 

§3°. Estará fundamentado o acórdão que adotar como razão de 
decidir elementos já constantes dos autos, a que se deve reportar explicitamente. 

Art.50. O acórdão e as declarações de votos serão redigidos em 
linguagem sóbria, em tom impessoal e os comentários e críticas limitar-se-ão ao 
plano doutrinário, com a ponderação e serenidade peculiares à justiça.

Art.51. O acórdão terá a data da sessão de julgamento e será assinado 
pelo Presidente, pelo Relator e pelo Representante do Ministério Público. 

§1º. Impossibilitado o Relator, por circunstâncias irremovíveis, de 
redigir ou assinar o acórdão, o Presidente designará o Conselheiro que proferiu 
o primeiro voto vencedor seguinte para lavrá-Io; se fato idêntico ocorrer com 
relação ao Presidente, bastará a declaração do Relator referente a quem presidiu 
o julgamento. 

§2° Assinado o acórdão, a Secretaria Administrativa, nas 48h 
(quarenta e oito horas) seguintes, dará ciência às partes, para os devidos fins, 
através de publicação no Diário da Justiça, quando for o caso, ou por ofício.
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§3º. Após a publicação a que se referem os artigos, a Secretaria 
Administrativa arquivará cópia do  acórdão e, quando for necessário, o Secretário 
remeterá cópia aos Juízes, autoridades e órgãos da administração  que deverão 
observar seu conteúdo.

CAPÍTULO VI
DAS PUBLICAÇÕES

Art. 52. As atas das sessões do Conselho Superior da Magistratura 
serão publicadas, de forma resumida, no Diário da Justiça.

Parágrafo único. As atas das sessões secretas serão publicadas sob a 
forma de extrato, o qual conterá apenas o número dos processos apreciados e a 
conclusão dos acórdãos.

Art. 53. A pauta dos julgamentos do Conselho Superior da 
Magistratura deverá ser publicada no Diário da Justiça, com antecedência 
mínima de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo da intimação pessoal dos 
interessados e dos respectivos procuradores.

Art. 54. As deliberações e os julgamentos do Conselho Superior da 
Magistratura serão publicados no Diário da Justiça, com enunciado resumido.

Art. 55. Não se mencionarão, nas publicações, nomes ou cargos de 
magistrados interessados.

TÍTULO IV
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 56 - Qualquer cidadão, devidamente identificado, poderá 
requerer a apuração de responsabilidade de magistrado, ou de servidor do Poder 
Judiciário do Estado do Ceará, mediante representação escrita, apresentada em 
duas vias à Secretaria Administrativa do Conselho.

§1º- Sempre que possível, o representante indicará os meios de prova 
aptos a atestar a veracidade dos fatos narrados.

§2º - A representação considerar-se-á inepta, sendo prontamente 
indeferida, se a narração dos fatos revelar-se imprecisa ou desarticulada, 
impedindo a sua compreensão.
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§3º- A decisão que determinar o indeferimento ou o arquivamento 
de representação deverá ser sempre motivada, ainda que sucintamente.

§4º - Em caso de representação destituída de seriedade ou 
manifestamente infundada, o Presidente do Conselho Superior da Magistratura, 
antes de determinar o seu arquivamento, mandará extrair cópias autenticadas, a 
serem remetidas ao Ministério Público, para os fins de direito;

§5º - Não serão admitidas, sob nenhuma hipótese,  representações 
apócrifas ou formuladas por entidades que não tenham personalidade jurídica.

Art. 57 – Recebida a representação escrita, a Secretaria 
Administrativa do Conselho remeterá os autos para o plenário do Conselho que 
lhe dará o devido encaminhamento à Corregedoria Geral da Justiça, se for o caso 
e neste sentido deliberar o Conselho.

Parágrafo Único. Após instrução sumária, a Corregedoria, na forma 
de seu Regimento Interno, enviará suas conclusões para o Conselho Superior da 
Magistratura, o qual poderá decidir pelo arquivamento da representação escrita 
ou pelo seu encaminhamento ao Tribunal Pleno, para decisão de mérito.

Art. 58 – O Conselho Superior da Magistratura, sempre que tiver 
conhecimento acerca de irregularidades ou de faltas funcionais praticadas 
por magistrados de 1º grau, tomará as medidas necessárias à sua apuração, 
requerendo à Corregedoria Geral da Justiça que instaure sindicância ou 
procedimento investigatório análogo, quando for o caso.

Art.59 – Quando a infração administrativa constituir, em tese, crime 
ou contravenção, uma cópia autenticada dos autos do procedimento disciplinar 
será enviada ao Ministério Público.

Art. 60 – Os procedimentos disciplinares terão sempre caráter 
sigiloso.

SEÇÃO I
DOS PROCESSOS

Art. 61 - Os processos da competência do Conselho Superior da 
Magistratura distribuir-se-ão entre pauta e extra-pauta.

a)São processos de pauta: Correição Geral, Correição Parcial e 
Inspeções administrativas judiciais;

b) São processos extra-pauta: Reclamação, Representação, Provi-
dência e Sindicâncias.
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SEÇÃO II
DA SINDICÂNCIA

Art. 62 – O Conselho Superior da Magistratura determinará a 
realização de sindicância pela Corregedoria Geral da Justiça, quando se fizer 
necessária a apuração da autoria e da materialidade de fatos que ensejem a 
aplicação de sanções disciplinares.

Art. 63 – Concluída a sindicância, na conformidade das normas 
regimentais da Corregedoria Geral da Justiça, os respectivos autos, com o 
relatório final, serão encaminhados à Secretaria Administrativa do Conselho, 
onde serão distribuídas pelo sistema eletrônico à relatoria de algum de seus 
membros. 

Parágrafo Único: Sendo caso de aplicação de qualquer 
penalidade, o Conselho remeterá os autos ao Tribunal Pleno, para instauração 
de procedimento administrativo, se houver indícios suficientes da autoria e da 
materialidade do fato, procedendo-se a nova distribuição.

Art. 64 – Os autos da sindicância integrarão o processo administrativo 
disciplinar, como peça informativa da instrução.

CAPÍTULO II
DAS CORREIÇÕES

Art. 65 – Os processos de correição geral ou parcial, enviados pelo 
Corregedor Geral da Justiça, serão encaminhados, com relatório sobre o caso 
concreto, para o Conselho Superior da Magistratura, onde serão registrados e 
distribuídos através de sistema eletrônico.

Parágrafo Único: A correição geral ou parcial será distribuída 
pelo sistema eletrônico, através de despacho do Presidente do Conselho Superior 
da Magistratura, a um Relator.

Art. 66 – Uma vez distribuída a correição, o Relator determinará a 
necessária manifestação do Ministério Público, através do Procurador Geral de 
Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 67 – Após o pronunciamento do Procurador Geral de Justiça, os 
autos seguirão conclusos para o Relator, o qual, após o exame devido, encaminhará 
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o processo ao revisor que pedirá dia para julgamento e encaminhará o processo à 
Secretaria Administrativa do Conselho para sua inclusão em pauta.

Parágrafo Único: O julgamento deverá realizar-se na primeira 
sessão desimpedida, observado o disposto neste Regimento.

Art. 68 – Após a publicação da pauta de audiências, o Relator 
conduzirá o processo para julgamento no dia e hora determinados, apresentando 
na ocasião o voto e o acórdão, podendo apresentar este até a sessão seguinte.

Art. 69 – Após o julgamento da correição geral e parcial, os autos 
serão encaminhados para a Secretaria Administrativa do Conselho, para lavratura 
da certidão da decisão e a ciência das partes envolvidas, por meio de cópia do 
acórdão, através de ofício, com aviso de recepção.

Art. 70 - Não havendo recursos, tal fato será certificado pela 
Secretaria Administrativa do Conselho e os autos da correição geral e parcial 
serão arquivados na própria Secretaria.

TÍTULO V
DOS RECURSOS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 71 – O recurso pode ser interposto, no prazo de 15(quinze) dias 
contados da intimação das partes, pessoalmente ou por intermédio de advogado, 
pela parte vencida ou terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público, nos feitos 
em que haja funcionado.

Art. 72 – O recurso será manifestado perante a autoridade que 
proferiu a decisão ou praticou o ato; em se tratando de decisão do Conselho, 
perante o Relator, no prazo de dez (10) dias a partir da data da efetiva intimação 
da parte.

§ 1º - O recurso será processado nos próprios autos em que foi 
proferida a decisão ou despacho recorrido, salvo quando a decisão ou despacho 
tiverem de ser executados com referência a outros não recorrentes ou em razão 
do efeito do recurso, casos em que se formarão instrumentos com as peças 
indicadas pelo recorrente e pela autoridade recorrida.
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§2º- Os recursos contra o mesmo despacho ou decisão, manifestados 
por vários recorrentes, ainda que em petições separadas, serão juntos num só 
processo.

§3º - O recurso interposto por um litisconsorte a todos aproveita, 
salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

CAPÍTULO II
RECURSO HIERÁRQUICO

Art. 73 – O recurso hierárquico pode ser interposto contra ato ou 
decisão administrativa, do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral ou 
de pedidos de reconsideração por eles indeferidos, no prazo previsto no artigo 
anterior.

Parágrafo Único: Por força do efeito devolutivo, o Conselho 
reexaminará toda a matéria impugnada, salvo nos casos de recursos contra atos 
normativos, quando terão eles, também, efeito suspensivo.

Art. 74 – Distribuído o recurso, o Relator mandará ouvir o Ministério 
Público, que terá o prazo de 10 (dez) dias para se pronunciar.

§1º - Se o recorrente for o Ministério Público, o Relator, se for o caso, 
mandará abrir vista, no mesmo prazo, ao Recorrido.

§2º -Quando o recurso for contra ato normativo ou provimento, o 
Relator solicitará informações, no mesmo prazo, ao prolator do ato recorrido e, 
em seguida, se o recorrente não for o Ministério Público, ouvirá este órgão.

Art. 75 – Depois de cumpridas as determinações ao artigo 
antecedente, se não houver diligências a se realizar ou cumprida esta, o Relator 
fará os autos conclusos ao Revisor e este pedirá dia para julgamento.

CAPÍTULO III
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Art. 76 - Cabem embargos de declaração nos mesmos casos e prazos 
previstos na legislação processual comum. 

Parágrafo único. Os embargos de declaração, se admitidos, 
interropem o prazo de recurso para o Tribunal Pleno, se cabível.
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Art. 77 – Os embargos serão relatados, independentemente de 
inclusão em pauta, pelo mesmo Relator da decisão embargada, observado o 
presente Regimento.

CAPÍTULO IV
DO AGRAVO EM MESA

Art. 78 – Nos processos encaminhados ao Conselho, dos despachos 
ou decisões neles proferidos pelo Presidente,Vice-Presidente ou Relator, de que 
não caiba outro recurso, poderá a parte, no prazo de 05(cinco) dias, em petição 
dirigida ao prolator do despacho ou decisão, manifestar agravo em mesa.

Art. 79 – O agravo em mesa será julgado pelo Conselho em sua 
primeira reunião, independentemente de pauta, sendo relatado pelo prolator do 
despacho ou decisão, que participará da votação, cabendo-lhe redigir o acórdão 
se o agravo for rejeitado ou não conhecido; em caso contrário, a redação do 
acórdão será do Conselheiro que proferir o primeiro voto vencedor.

CAPÍTULO V
DA RECLAMAÇÃO CONTRA LISTA DE 

ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS

Art. 80 – No prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da 
lista de antiguidade no órgão oficial, o Magistrado que se julgar prejudicado 
poderá formular reclamação ao Conselho Superior da Magistratura.

§1º- O processo será distribuído a um Relator que mandará publicar 
a notícia da reclamação apresentada, dando aos interessados o prazo de 10 (dez) 
dias para impugná-la.

§2º - Decorrido este prazo, com ou sem impugnação, será aberta vista 
ao Procurador-Geral de Justiça, que terá o prazo de 10 (dias) para se pronunciar.

§3º - Voltando os autos ao Relator, será o processo apresentado em 
mesa para julgamento.

Art.81 – Da decisão proferida pelo Conselho, poderá o reclamante 
ou qualquer outro prejudicado, no prazo de 15 (quinze) dias, recorrer para o 
Tribunal Pleno.
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CAPÍTULO VI
DOS  RECURSOS DAS DECISÕES DOS JUÍZES 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Art. 82 - Nos recursos contra decisões administrativas, atos e 
portarias de Juízes da Infância e da Juventude, ressalvadas as disposições legais 
específicas, observar-se-ão, no que for cabível, as disposições deste Regimento 
no tocante ao recurso administrativo hierárquico.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 83 – Os Juízes de Paz sujeitam-se às normas deste Regimento.
Art. 84 – Poderão ser fornecidas certidões pelo Secretário do 

Conselho, em virtude de requerimento escrito deferido pelo Presidente, as quais 
conterão apenas o extrato das decisões, quando o requerente não for interessado 
no processo.

Art. 85 – O Conselho Superior da Magistratura poderá editar 
provimentos a fim de suprir eventuais omissões deste Regimento.

Art. 86 – Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação 
e aplicar-se-á aos processos em curso, revogadas as disposições em contrário.

Fortaleza, 07 de novembro de 2003.

Desembargador José Cláudio Nogueira Carneiro
Presidente

Desembargadora Gizela Nunes da Costa
Membro

Desembargador José Arísio da Costa
Membro

Contribuíção: Alberto Bezerra Banhos
Sub-Secretário (Aposentado) 
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REGIMENTO INTERNO DA 
CORREGEDORIA GERAL 
DA JUSTIÇA DO CEARÁ

 
CAPÍTULO I

SEÇÃO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

 
Art. 1° - Este Regimento regula a competência da Corregedoria, 

Órgão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sua interação com a Presidência, 
Diretoria do Fórum e Juízes da 1ª Instância, bem como os procedimentos para o 
julgamento dos processos próprios das atividades correcionais e o funcionamento 
de seus serviços auxiliares.  

Art. 2° - A competência funcional da Corregedoria está adstrita ao 
território do Estado do Ceará e tem como abrangência a magistratura do 1° grau, 
os funcionários, serventuários judiciários e extra judiciários efetivos, temporários 
e agregados do Poder Judiciário.  

Art. 3° - A Corregedoria tem sede própria no Edifício Desa. Auri 
Moura Costa, anexo ao Tribunal de Justiça e será presidida por um desembargador 
vitalício do Tribunal denominado Corregedor Geral da Justiça. 

Art. 4° - A Corregedoria Geral da Justiça terá a seguinte estrutura e 
composição: 

1. Gabinete do Desembargador Corregedor 
1.1. Chefia de Gabinete 

1.1.1 - Apoio da Corregedoria 
1.1.2 - Setor de Recepção do Gabinete 

1.2. Assessoria Jurídica 
1.3. Auditoria 

2. Secretaria da Corregedoria 
2.1. Secretaria Geral 

2.1.1. Divisão Administrativa 
2.1.1.1- Chefia de Processos Administrativos Vinculados à 

Função Jurisdicional 
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2.1.1.2 - Setor de Protocolo 
2.1.1.3 - Setor de Portaria 
2.1.1.4 - Setor de Arquivo 
2.1.1.5 - Setor de Administração 

2.1.2. Divisão de Estatística e Controle 
2.1.2.1 - Setor de Estatística 
2.1.2.2 - Setor de Controle 

2.1.3. Divisão Disciplinar e Pedagógica
2.1.3.1 - Chefia de Serviço Correicional da Capital 
2.1.3.2 - Chefia de Serviço Correicional do Interior 
2.1.3.3 - Setor Pedagógico 

3. Gabinete dos Juízes Corregedores 
3.1 Os Gabinetes terão apoio de quatro Auxiliares Judiciários para 

o desempenho das funções previstas neste Regimento. 
4. O Gabinete do Corregedor Geral terá a seguinte lotação: 

I) Um Chefe de Gabinete 
II) Um Oficial de Gabinete 
III) Um Auxiliar Judiciário 
IV) Dois Assessores Jurídicos 
V) Dois Auditores 
VI) Três Operadores de Micro Computador 
VII) Cinco Policiais Militares 

5. A Secretaria Geral da Corregedoria terá a seguinte lotação: 
I) Um Diretor de Secretaria Geral 
II) Um Técnico Judiciário 
III) Um Auxiliar Judiciário 
IV) Um Diretor de Divisão Administrativa 
V) Um Chefe de Serviço de Correição da Capital 
VI) Um Diretor da Divisão Disciplinar e Pedagógica 
VII) Um Chefe de Serviço de Correição do Interior 
VIII) Um Chefe de Serviço de Processos Administrativos Vinculados 

à Função Jurisdicional 
IX) Auxiliares 

 
Art. 5° - A Corregedoria Geral observará o mesmo expediente 

de trabalho do Tribunal de Justiça podendo, todavia, os seus funcionários e 
serventuários ser convocados para prestação de serviços extraordinários. 
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Art. 6°- A estrutura organizacional da Corregedoria Geral da Justiça 
far-se-á mediante resolução do Tribunal de Justiça, devendo seus servidores 
serem admitidos mediante nomeação em caráter efetivo ou em comissão, ou 
ainda mediante contratação conforme estabelecido em lei. 
 

SEÇÃO II
DO SETOR DE PORTARIA

Art. 7° - Ao Setor de Portaria compete: 
I) responsabilizar-se pelas chaves de dependências da Corregedoria 

Geral da Justiça; 
II) manter aberta a repartição nos horários normais de trabalho e, 

extraordinariamente, quando determinado pelo Corregedor; 
III) fiscalizar e controlar o ingresso das partes nas dependências da 

Corregedoria; 
IV) zelar pelo perfeito funcionamento e rigorosa higiene das 

dependências e instalações da Corregedoria Geral da Justiça; 
V) executar as instruções recebidas dos superiores hierárquicos.

 
SEÇÃO III 

DO SETOR DE RECEPÇÃO 

Art. 8°- Ao Setor de Recepção, subordinado diretamente ao Gabinete 
do Corregedor, compete: 

I) incumbir-se da recepção e anotar os nomes de pessoas interessadas 
em avistar-se com o Corregedor Geral da Justiça, Juízes Corregedores, Assessor 
e Chefe de Gabinete; 

II) prestar as informações que lhe forem solicitadas; 
III) colaborar com a Chefia de Gabinete na elaboração da agenda do 

Corregedor Geral da Justiça; 
IV) anunciar ao Corregedor Geral da Justiça ou ao Chefe de Gabinete, 

conforme o caso, os nomes constantes da agenda; 
V) introduzir no Gabinete, obedecendo a hora de chegada, as pessoas 

presentes na ante-sala; 
VI) atender ao telefone, receber e transmitir recados; 
VII)fazer ligações internas, externas e interurbanas. 
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SEÇÃO IV 

CORREGEDOR GERAL 

Art. 9°- O Corregedor Geral da Justiça será eleito pela maioria de 
seus membros efetivos, dentre os desembargadores mais antigos e desimpedidos 
que aceitarem o exercício do cargo, em escrutínio secreto, na última sessão 
ordinária do ano, para um mandato de 2 (dois) anos, proibida a reeleição. 

Art. 10 - O Corregedor Geral da Justiça tomará posse na sessão 
plenária do Tribunal de Justiça, realizada no primeiro dia útil do mês de 
fevereiro do ano seguinte ao da eleição; ou, na hipótese de vaga no primeiro ano 
do mandato, na primeira sessão ordinária subseqüente à eleição ou em sessão 
extraordinária convocada para esse fim.  

Art. 11 - O Corregedor Geral da Justiça será substituído em seus 
impedimentos, férias e licenças pelo Desembargador mais antigo desimpedido 
na ordem decrescente de antigüidade (COJECE Art. 57).  

Art. 12 - Vagando o cargo de Corregedor Geral da Justiça no curso 
do primeiro ano do mandato proceder-se-á, dentro de uma semana, a eleição 
do sucessor para o tempo restante, admitindo-se a sua recondução ao período 
subseqüente, todavia, se a vacância ocorrer a menos de doze meses para o término 
do mandato, realizar-se-á nova eleição, permitida, neste caso, a recondução ao 
período seguinte (COJECE Art. 52, §2°). 

Art. 13 - O Corregedor Geral da Justiça será auxiliado em suas 
atividades ordinárias e atividades específicas por quatro Juízes denominados 
Corregedores Auxiliares referendados pelo Tribunal de Justiça em sessão 
plenária, após indicação do Corregedor, dentre os magistrados de entrância mais 
elevada do primeiro grau, por dois assessores escolhidos entre os bacharéis em 
direito, com mais de dois anos de comprovada experiência jurídica e, por dois 
auditores com curso superior e de reconhecida experiência administrativa.
 

SEÇÃO V
ATRIBUIÇÕES

 Art.14 - Ao Corregedor Geral da Justiça, membro nato do Conselho 
da Magistratura, compete: 
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I) elaborar o Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça e 
modificá-lo com aprovação do Conselho da Magistratura; 

II) supervisionar as atividades administrativas da Corregedoria; 
III) realizar correições gerais, parciais e inspeções na Capital e 

Interior, de iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Justiça, do 
Conselho da Magistratura ou a requerimento do Procurador Geral de Justiça; 

IV) processar representação contra juiz, submetendo-a ao Conselho 
da Magistratura; 

V) conhecer de representação contra funcionários e serventuários de 
Justiça de 1ª e 2ª instâncias; 

VI) fiscalizar se os Juízes efetivamente residem nas Comarcas; 
VII) propor ao Presidente do Tribunal de Justiça a realização 

de concursos públicos visando ao provimento de cargos de funcionários e 
serventuários de Justiça de 1ª instância no interior do Estado e da Corregedoria; 

VIII)ministrar instruções aos Juízes respondendo as consultas sobre 
matéria administrativa e processual; 

IX) aplicar penas disciplinares a funcionários e servidores vinculados 
à Corregedoria Geral da Justiça; 

X) determinar a realização de sindicância ou de processo 
administrativo na forma da lei; 

XI) baixar, com aprovação prévia do Conselho de Magistratura, 
provimento sobre atribuições dos servidores da justiça, quando não for da 
competência da Presidência do Tribunal de Justiça; 

XII) verificar se o Juiz é assíduo e diligente, se cumpre e faz cumprir 
com exatidão as leis, regimentos, provimentos e se observa os prazos legais em 
suas decisões e despachos; 

XIII) apresentar, até o dia 31 de dezembro de cada ano, circunstanciado 
relatório à Presidência do Tribunal de Justiça a respeito das atividades judiciárias 
do respectivo ano, das medidas adotadas, dos serviços realizados e do grau de 
eficiência demonstrados pelos Juízes e servidores; 

XIV) propor ao Presidente do Tribunal de Justiça a criação e lotação, 
na Corregedoria da Justiça, de cargos e funções necessárias à execução de seus 
serviços; 

XV) remeter ao Ministério Público para os fins de direito, sempre 
que houver responsabilidade criminal a apurar, peças extraídas de processos 
administrativos de sua competência, definitivamente julgados; 
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XVI) requisitar à Presidência do Tribunal de Justiça, transporte e 
pagamento de diárias em face dos deslocamentos do Corregedor, Corregedores 
Auxiliares, Assessores, Auditores e serventuários de Justiça para o desempenho 
correicional; 

XVII) remeter aos Juízes, publicações de leis, ementários 
jurisprudenciais e matérias sobre assuntos polêmicos e atualizados; 

XVIII) solicitar ao Presidente do Tribunal de Justiça apoio Jurisdicional 
para atualização de serviços judiciários em atraso; 

XIX) informar ao Conselho da Magistratura, para efeito de não 
inclusão em lista de promoção, remoção ou permuta do Juiz substituto ou 
de direito que, residir fora da sede da Comarca ou encontrar-se seu módulo 
jurisdicional em injustificável atraso na distribuição da Justiça; 

XX) avocar processos administrativos para o fim de sanar se for o 
caso, falhas irregulares, omissões, vícios de nulidades; 

XXI) verificar se os processos são devidamente distribuídos e têm 
andamento regular; 

XXII) levar ao conhecimento do Procurador Geral de Justiça, do 
Secretário de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, do Presidente da OAB 
e do Defensor Público-Geral do Estado, falta de que venha a conhecer, ou seja, 
atribuída, respectivamente, a membro do Ministério Público, policial civil ou 
militar, advogado e defensor público ou estagiários; 

XXIII) expedir normas referentes ao processo de promoção, remoção 
e permuta dos Juízes; 

XXIV) relatar no Tribunal Pleno os processos de promoção, remoção 
e permuta dos Juízes; 

XXV) opinar sobre a desanexação ou aglutinação dos ofícios do foro 
judicial e do extrajudicial; 

XXVI) instituir medalha meritória anualmente aos Juízes que se 
destacarem na produção quantitativa e qualitativa da prestação jurisdicional 
atendendo a critérios objetivos examinados por comissão constituída para esse 
fim; 

XXVII) dar instrução para abolir praxes viciosas e mandar adotar 
providências necessárias à boa execução dos serviços judiciários, podendo baixar 
provimentos de cumprimento obrigatório para regulamentar matéria de sua 
específica competência; 
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XXVIII) na hipótese de o Corregedor ter notícias sobre a prática de 
corrupção ou qualquer conduta criminosa de Juízes e serventuários poderá, ex-
offício, baixar Portaria de instalação de sindicância para a investigação dos fatos. 

 
SEÇÃO VI

CORREGEDORES AUXILIARES

Art. 15 - Aos Corregedores Auxiliares, por delegação de Corregedor 
Geral da Justiça, compete: 

I) realizar correições gerais, parciais e inspeção nos termos dispostos 
no Código de Organização Judiciária; 

II) proceder instrução de sindicância ou de inquérito administrativo; 
III) redigir minutas de provimentos, circulares e portarias sobre 

questão jurídica ou objeto de serviço para aprimoramento dos serviços forenses 
e cartorários; 

IV) assessorar o Corregedor Geral nos assuntos administrativos de 
orientação e de disciplina; 

V) representar o Corregedor Geral nos atos administrativos de 
orientação e de disciplina; 

VI) representar o Corregedor Geral nas solenidades e atos oficiais; 
VII)sugerir ao Corregedor Geral medidas que visem dinamizar e 

acelerar a prestação jurisdicional dos órgãos de 1ª instância e da Corregedoria 
Geral; 

VIII)supervisionar as atividades do Núcleo de Estatística, Registro de 
Atividades, Divisão de Orientação e de Procedimentos Disciplinares; 

IX) supervisionar, acompanhar e participar dos trabalhos de Divisão 
Disciplinar e Pedagógica. 

X) elaborar relatórios quadrimestrais de avaliação, qualitativa e 
quantitativa, a respeito da atividade jurisdicional dos magistrados não vitalícios, 
obedecendo aos critérios determinados no art. 158 § 1º do Código de Divisão e 
Organização Judiciária do Estado do Ceará, podendo para tanto, solicitar dos 
referidos Juízes, cópias dos despachos e sentenças prolatadas mensalmente, bem 
como inspecionar o trabalho, no próprio módulo jurisdicional onde estes exerçam 
a titularidade, a fim de acompanhá-los e orientá-los, convenientemente, para o 
bom exercício da magistratura, tudo sob a supervisão, comando e determinação 
do Corregedor Geral da Justiça. 
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SEÇÃO VII

DO CONSELHO CONSULTIVO

Art. 16 – O Conselho Consultivo será composto pelos Juízes 
Corregedores Auxiliares, Assessores, Auditores e Diretor da Secretaria Geral da 
Corregedoria, ficando a cargo do Corregedor Geral da Justiça a livre escolha do 
Ouvidor, dentre os Juízes Auxiliares (Art. 7º, § 2º, Lei nº 12.483/95). (Modificado 
pelo Assento Regimental nº 01, de 09 de março de 2009, do Conselho Superior 
da Magistratura)1

Art. 17 - Compete ao Conselho Consultivo: 
I) elaborar minuta de provimento disciplinadores de conduta 

administrativa, de iniciativa do Corregedor Geral da Justiça; 
II) examinar as matérias de ordem administrativas, em tese, suscitadas 

à Corregedoria, por terceiros, submetendo as conclusões ao Corregedor Geral; 
III) examinar a legalidade na edição de Portarias, Circulares e de 

outros atos administrativos; 
Parágrafo Único - Compete ao Ouvidor receber denúncias escritas 

ou verbais provenientes da sociedade, oportunidade em que deverá, na medida 
do possível, dialogar com o denunciante em busca da pertinência da matéria, 
orientando e encaminhando-a a quem de direito. 

 Art. 18 – O Conselho Consultivo reunir-se-á mensalmente em sessão 
ordinária no último dia útil do mês e, extraordinariamente, por conveniência 
dos trabalhos, mediante convocação do Corregedor Geral, prevalecendo o 
princípio da oralidade, cujas conclusões serão apresentadas em forma de 
minuta. (Modificado pelo Assento Regimental nº 01, de 09 de março de 2009, 
do Conselho Superior da Magistratura)2

SEÇÃO VIII
ASSESSORIA JURÍDICA

1  Art. 16 - O Conselho Consultivo será composto pelos Juízes Auxiliares e Assessores, ficando 
a cargo do Corregedor Geral da Justiça a livre escolha do Ouvidor, dentre os Juízes Auxiliares 
(Art. 7°, § 2°, Lei n° 12.483/95).

2 Art. 18 - O Conselho Consultivo reunir-se-á mediante convocação do Corregedor Geral, 
prevalecendo o princípio da oralidade, cujas conclusões serão apresentadas em forma de 
minuta.
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Art. 19 - São atividades da Assessoria Jurídica: 
I) responder a consultas sobre matéria forense e dar pareceres sobre 

questões jurídicas nos processos que lhes forem atribuídos; 
II) prestar ao Corregedor assessoramento técnico - jurídico sobre 

questões que lhe forem afetas, redigindo parecer, relatório, informação, portaria 
e circular; 

III) fazer pesquisas relativas a doutrinas e jurisprudências; 
IV) executar outros trabalhos compatíveis com suas atribuições que 

lhe forem determinadas pelo Desembargador Corregedor, ou cometidas através 
de normas. 

 
SEÇÃO IX 

AUDITORIA  

Art. 20 - São atribuições da Auditoria:
I) examinar, controlar e apurar sobre a regularidade ou não do 

recolhimento das taxas relativas ao FERMOJU; 
II) examinar a realização física dos objetivos da Corregedoria, 

expressos em planos, programas e orçamentos; 
III) examinar a eficácia dos métodos de controle da execução das 

atividades da Corregedoria inclusive, quando for o caso, para o fim de apuração 
de prejuízos eventualmente causados; 

IV) identificar tempestivamente os métodos, processos e práticas 
de trabalho disfuncionais e afuncionais, e de pontos de estrangulamento na 
execução e programa de trabalho; 

V) identificar os métodos, processos e práticas de trabalho que 
ocasionarem desperdício de tempo, de recursos financeiros, materiais, humanos 
e técnicos; 

VI) verificar a existência de recursos humanos, técnicos, econômicos, 
materiais e financeiros ociosos ou insuficientemente aproveitados, no âmbito do 
Poder Judiciário; 

VII) rever, de forma crítica, os objetivos e prioridades dos programas 
de trabalho; 

VIII) elaborar relatório em cada auditoria procedida, com as 
recomendações necessárias à correção das falhas porventura identificadas; 

IX) secretariar os processos administrativos; 
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X) fiscalizar os atos e deliberações do Conselho do Fundo Especial 
para Registro Civil (FERC), de acordo com o artigo 5° da Lei n° 13.080, de 29 de 
dezembro de 2000. 

 
SEÇÃO X

DO GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA
 
Art. 21 - Ao Gabinete do Corregedor Geral da Justiça incumbe: 
I) organizar o serviço necessário ao desempenho da representação 

da Corregedoria Geral da Justiça; 
II) organizar e manter em perfeita ordem a relação das autoridades 

e repartições que interessarem ou utilizarem os serviços da Corregedoria Geral 
da Justiça com os respectivos endereços; 

III) coordenar as audiências e o atendimento ao público, pelo 
Corregedor Geral da Justiça; 

IV) marcar e anotar as visitas e as cerimônias a que tenha de 
comparecer o Corregedor Geral; 

V) organizar e manter o arquivo do material destinado a divulgação 
entre os Juízes, serventuários e servidores da Justiça de primeira instância, bem 
assim de artigos, notícias e outras publicações de interesse da Corregedoria 
Geral; 

VI) organizar e manter os registros e arquivos necessários ao 
desempenho de suas atividades; 

VII) redigir e expedir a correspondência do Corregedor Geral; 
VIII) desempenhar qualquer incumbência que lhe seja conferida pelo 

Corregedor Geral da Justiça; 
 

SEÇÃO XI
DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA

Art. 22 - À Secretaria da Corregedoria incumbe: 8
I) receber, guardar e movimentar todos os autos e papéis 

encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça; 
II) expedir provimentos, circulares portarias, editais, atos, circulares, 

etc, baixados pelo Corregedor Geral da Justiça; 
III) organizar e publicar a estatística dos trabalhos da Corregedoria 

Geral da Justiça; 
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IV) organizar e publicar semestralmente a estatística dos serviços 
judiciários das comarcas do interior do Estado; 

V) manter em dia a correspondência da Corregedoria Geral da 
Justiça; 

VI) coligir dados para o relatório anual do Corregedor Geral da 
Justiça; 

VII)manter atualizado um fichário dos magistrados, serventuários e 
funcionários da Justiça, tanto do interior como da Capital do Estado, inclusive 
o cadastro especial relativo aos Juízes, em estágio probatório, com a anotação 
dos fatos referentes às atividades funcionais desses magistrados, na forma 
estabelecida no § 2° do art. 158 do Código de Organização Judiciária do Estado 
do Ceará; 

VIII)exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo 
Corregedor Geral da Justiça em provimento, com prévia aprovação do Conselho 
da Magistratura. 

 Art. 23 - A Secretaria Geral funcionará sob a direção de um 
Secretário, e abrange as seções: 

I) de administração; 
II) de estatística e controle; 
III) de ação disciplinar e pedagógica, com atribuições definidas neste 

Regulamento.  

SUBSEÇÃO I
DO DIRETOR DE SECRETARIA GERAL 

Art. 24 - Ao Diretor da Secretaria Geral incumbe: 
I) cumprir e fazer cumprir as determinações do Corregedor Geral da 

Justiça; 
II) coordenar e submeter ao Corregedor Geral o expediente da 

Corregedoria Geral da Justiça, diligenciando-lhe a respectiva destinação; 
III) manter sob sua direta fiscalização e responsabilidade o arquivo 

da Corregedoria Geral da Justiça, velando por sua conservação e inviolabilidade; 
IV) lavrar os termos nos processos em curso na Corregedoria Geral 

da Justiça, conferir e subscrever as certidões a serem expedidas; 
V) supervisionar a execução e a expedição da correspondência da 

Corregedoria Geral diligenciando o arquivamento e a guarda das respectivas 
cópias; 
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VI) preparar a matéria para a divulgação no Diário da Justiça e 
conferir a exatidão das publicações; 

VII)requisitar o material necessário aos serviços da Corregedoria 
Geral da Justiça; 

VIII)supervisionar os serviços da Secretaria Geral e distribuí-los 
entre diversas seções em conformidade com as atribuições da cada uma delas; 

IX) elaborar, por determinação do Corregedor Geral, provimentos, 
circulares, informações e outros atos da competência da Corregedoria Geral da 
Justiça; 

X) coordenar os elementos necessários à elaboração do relatório 
anual da Corregedoria Geral da Justiça; 

XI) desempenhar outras atribuições inerentes a seu cargo ou 
determinadas pelo Corregedor Geral da Justiça e atender às solicitações dos 
Corregedores Auxiliares. 

Art. 25 - Em seus impedimentos, férias e faltas o Secretário será 
substituído por funcionário da Secretaria mediante designação do Corregedor 
Geral da Justiça. 

SUBSEÇÃO II
DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

 Art. 26 - A Divisão de Administração tem por finalidade executar 
os serviços da administração geral da Corregedoria Geral da Justiça relativos à 
comunicação e arquivamento, provisão de material permanente e de consumo, 
conservação das instalações e realizações de outras tarefas auxiliares devendo, 
para isso: 

I) receber os processos e a correspondência a ser protocolada e 
registrá-los, dando-lhes o número correspondente e anotando a procedência, 
a data, o assunto, a entrada, os despachos, o andamento e outros dados que 
possam interessar; 

II) conferir as peças dos processos e documentos recebidos para a 
tramitação ou já em curso, numerando e rubricando as respectivas folhas; 

III) elaborar as fichas necessárias ao registro e controle de processos; 
IV)distribuir os processos e documentos pelas unidades competentes, segundo a 
natureza dos assuntos ou de acordo com os respectivos despachos; 
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V) controlar a entrada e saída dos processos, bem como sua 
movimentação interna, efetuando as devidas anotações na respectiva ficha; 

VI) manter em rigorosa ordem e perfeitamente atualizados os 
arquivos necessários ao despacho de suas funções; 

VII) fornecer, mediante autorização do Corregedor Geral e de 
petição da parte interessada, certidões referentes a processos em tramitação na 
Corregedoria Geral; 

VIII) expedir a correspondência oficial da Corregedoria Geral 
efetuando-lhe a numeração, o registro e arquivamento às respectivas cópias; 

IX) prestar informações aos interessados, sobre a movimentação, 
localização e solução de processos a cargo da Corregedoria Geral; 

X) efetuar o controle da freqüência dos servidores lotados na 
Corregedoria Geral da Justiça; 

XI) diligenciar, mediante determinação do Corregedor Geral, com 
vista ao pagamento de vantagens previstas em lei ao pessoal da Corregedoria 
Geral; 

XII) preparar os atos administrativos concernentes ao pessoal da 
Corregedoria Geral; 

XIII) organizar, com a aprovação do Corregedor Geral, a escala de 
férias do pessoal da Secretaria e da Assessoria da Corregedoria e remetê-la, para 
os devidos fins à Secretaria do Tribunal de Justiça; 

XIV) requisitar, receber, guardar e controlar o material de consumo 
necessário aos serviços da Corregedoria Geral; 

XV) preparar, remover, com prévia autorização do Corregedor Geral, 
a requisição de móveis, máquinas e equipamentos destinados aos serviços da 
Corregedoria Geral; 

XVI) organizar e manter organizado o tombamento dos móveis e 
material permanente da Corregedoria Geral; 

XVII) fornecer à Secretaria do Tribunal de Justiça com visto do 
Corregedor Geral, os elementos referentes ao orçamento anual da despesa com 
materiais necessários aos serviços da Corregedoria Geral; 

XVIII) supervisionar os serviços de limpeza e higiene das dependências 
da Corregedoria Geral, inclusive dos móveis e utensílios, providenciando os 
respectivos consertos quando necessários; 
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XIX) executar outras tarefas pertinentes à competência e finalidade 
da Seção, que lhe forem atribuídas. 

 
SUBSEÇÃO III

DA SEÇÃO DE ESTATÍSTICA E CONTROLE

Art. 27 - A Seção de Estatística e Controle tem por finalidade manter 
registros referentes à vida funcional dos serventuários de Justiça de primeira 
instância bem como os relativos ao movimento judicial e extrajudicial devendo, 
para isso: 

I) organizar e manter atualizado o fichário com registro nominal dos 
Juízes, dos serventuários e servidores da Justiça de primeira instância; 

II) registrar a movimentação dos Juízes de 1ª instância, bem assim 
dos serventuários e dos servidores da Justiça; 

III) manter devidamente atualizados os registros referentes ao 
movimento judicial ou extrajudicial das comarcas à vista dos mapas periódicos 
remetidos pelos respectivos Juízes; 

IV) efetuar o levantamento de dados relativos aos Juízes de primeira 
instância, para a remessa ao Conselho da Magistratura, quando da elaboração 
de listas de promoção; 

V) manter atualizado o registro dos trabalhos a cargo da Corregedoria 
Geral da Justiça; 

VI) elaborar a resenha estatística mensal das atividades dos Juízes de 
primeira instância, para publicação no “Diário da Justiça”; 

VII) manter devidamente organizado o arquivo das fichas de 
assinatura e do sinal público dos tabeliães e de seus respectivos substitutos; 

VIII)prestar informações escritas ou verbais sobre assuntos da 
competência da Seção com prévia autorização do Corregedor Geral da Justiça; 

IX) realizar outras atividades pertinentes que lhe foram cometidas 
pelo Corregedor Geral da Justiça; 

X) publicar mensalmente, os dados estatísticos e as informações 
retidas pelos Juízes, bem como os provimentos, editais, circulares e portarias 
que expedir disciplinado o funcionamento dos serviços judiciários; 

XI) organizará e manterá um fichário contendo dados pessoais 
de cada Juiz, com o registro das comarcas onde houver servido, dos elogios 
recebidos e das punições disciplinares que lhe houver sido impostas, bem assim 
de suas atividades judicantes, culturais e literárias. 
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SUBSEÇÃO IV

DA DIVISÃO DE AÇÃO DISCIPLINAR E PEDAGÓGICA

Art. 28 - As atividades da ação disciplinar compreendem: 
I) elaborar o expediente relativo à realização de correições, 

sindicâncias e inspeções a cargo da Corregedoria Geral da Justiça; 
II) coordenar a elaboração e o encaminhamento dos relatórios 

atinentes às correições, sindicâncias e inspeções realizadas pela Corregedoria 
Geral da Justiça; 

III) recolher relatórios atinentes à correição, sindicância ou inspeção 
realizadas pela Corregedoria Geral da Justiça e de outros papéis que tramitarem 
por sua área de atuação elementos conclusivos sobre a atuação de Juízes e de 
servidores da Justiça de primeira instância, encaminhando expediente às Seções 
de Estatística e de Controle bem assim, à Divisão Pedagógica; 

IV) processar as reclamações, inquéritos administrativos, 
representação e demais procedimentos relativos aos Juízes de primeira instância; 

V) arquivar os relatórios, termos e comunicações referentes às 
correições, sindicâncias e inspeções realizadas;

VI) anotação do cumprimento das providências ordenadas pelo 
Corregedor Geral da Justiça, bem assim, acompanhamento e atendimento à 
diligência ordenada com subseqüente informação às autoridades competentes; 

VII)processamento das reclamações relativas ao cumprimento das 
cartas precatórias pelos juízos e comarcas, com subseqüente anotação dos 
resultados; 

VIII)prestar informação sobre assuntos da competência da Divisão; 
IX) exercer outras atividades afins que lhe forem cometidas pelo 

Corregedor Geral da Justiça. 
Art. 29 - A Divisão Pedagógica funcionará sob a supervisão dos 

Corregedores Auxiliares e tem por finalidade orientar, instruir os Juízes na função 
árdua de julgar, ministrando palestras, encontros regionais visando a qualidade 
da prestação jurisdicional, competindo-lhe: 

I) ofertar aos magistrados cópias das leis recém publicadas e 
ementário de jurisprudência; 

II) elaborar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais a pedido dos 
Juízes; 
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III) remeter minutas e formulários para os Juízes no intuito de 
simplificar e uniformizar os procedimentos objetivando aumento da produção 
jurisdicional; 

IV) prestar apoio a comissão para a escolha de comenda a ser 
outorgada aos Juízes que se distinguirem através da quantidade e qualidade 
de suas sentenças assomadas à sua conduta irreprochável com o registro de sua 
residência na comarca; 

V) recolher as publicações oficiais e extra-oficiais relativas à atuação 
de Juízes e servidores da Justiça de primeira instância dando ciência deles à 
Seção de Estatística e Controle da Divisão Pedagógica para os fins de direito; 

VI) receber jornais oficiais e outras publicações, recolhendo-as em 
coleções diariamente ordenados à disposição dos magistrados e servidores; 

VII) manter devidamente atualizado o programa de legislação 
estadual e federal e de jurisprudências dos Tribunais para utilização dos 
magistrados; 

VIII) manter ementário de provimentos, circulares e instruções 
normativas das Corregedorias Gerais dos Estados; 

IX) efetuar pesquisas e dados que subsidiem o Corregedor Geral da 
Justiça e os Corregedores Auxiliares na ação de orientação dos magistrados; 

X) preparar mediante determinação do Corregedor Geral da Justiça 
material instrutivo para distribuição e divulgação entre Juízes e servidores da 
Justiça de primeira instância; 

XI) criar na Internet um site de orientação e instrução que será 
atualizado diariamente apontando as principais modificações na legislação e na 
jurisprudência, em especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; 

XII) exercer outras atividades afins, que lhe forem cometidas pelo 
Corregedor Geral da Justiça. 

 
CAPÍTULO II

SEÇÃO I
DAS CORREIÇÕES

 Art. 30 - As correições a cargo da Corregedoria Geral da Justiça 
poderão ser gerais ou parciais e serão realizadas pelo Corregedor Geral da 
Justiça, de iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Justiça, do 
Conselho da Magistratura ou a requerimento do Procurador Geral de Justiça; 12
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Parágrafo Único: As correições poderão ser realizadas pelo 
Corregedores Auxiliares por delegação do Corregedor Geral;  

Art. 31 - As correições gerais ordinárias são realizadas anualmente 
obedecendo o calendário previamente elaborado no início de cada gestão do 
Corregedor Geral da Justiça, abrangendo os serviços judiciais e extrajudiciais das 
comarcas autônomas e vinculadas; 

§ 1° - As correições gerais serão realizadas em sede da comarca, 
iniciando por meio de edital do Corregedor convocando, previamente, as 
autoridades judiciárias, serventuários de Justiça com indicação do dia, hora e 
local em que os trabalhos irão realizar-se. 

§ 2° - As autoridades judiciárias, extrajudiciárias e serventuários de 
Justiça comparecerão com seus títulos, pondo à disposição do Corregedor Geral 
ou dos Corregedores Auxiliares, bem assim, os autos, livros e papéis sob sua 
guarda prestando-lhe as informações necessárias. 

§ 3°- Os autos, livros e papéis serão encaminhados às secretarias, 
cartórios e ofícios a que pertencerem, exceto quando sob a guarda de oficiais do 
registro civil dos Distritos nas comarcas do interior, hipótese em que o serviço 
essencial far-se-á no local destinado às audiências do juízo. 

§ 4° - O Ministério Público será, obrigatoriamente, cientificado da 
realização da correição, porém, esta não deixará de se realizar, se sua ausência 
não for justificada, caso em que a Procuradoria Geral de Justiça será informada 
sobre a ocorrência.  

Art. 32 - Estão sujeitos às correições gerais: 
I) os processos em tramitação; 
II) os conclusos para julgamento pelo Juiz singular ou pelo Tribunal 

do Júri; 
III) todos os livros das secretarias e das serventias extrajudiciais com 

registros feitos após a última correição. 
Art. 33 - O Corregedor, nos exames a que proceder, verificará 

se as recomendações baixadas nos autos e livros pelos Juízes Corregedores 
permanentes e pelas correições gerais, parciais e inspeções anteriores foram 
fielmente cumpridas aplicando a sanção correspondente à gravidade do que for 
apurado, na hipótese de reiterada desobediência à determinação superior. 

Art. 34 - Findos os trabalhos da correição, o Corregedor Geral na 
presença da autoridade judiciária, do Ministério Público e dos serventuários de 
Justiça convocados, dará conhecimento das cotas e despachos proferidos nos 
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autos, livros e papéis examinados, fazendo a leitura dos provimentos expedidos. 
Em seguida, mandará lavrar, em livro próprio ou no protocolo de audiência, 
por servidor designado para secretariar os trabalhos, em ata, em que serão 
especificadas as ocorrências da correição, os exames feitos, as irregularidades 
verificadas, as cotas e os provimentos expedidos e as medidas adotadas no 
sentido da correição e normalização das atividades forenses. Proferida a leitura 
da ata, será assinada pelo Corregedor Geral ou, por delegação, pelos Juízes 
Corregedores Auxiliares, pelas autoridades judiciárias, pelo representante do 
Ministério Público e pelos servidores judiciais e extrajudiciais presentes. 

Art. 35 - Os provimentos relativos a atos praticados pelos Juízes 
não constarão, especificamente, da ata final, sendo-lhes transmitidos em caráter 
reservado pelo Corregedor Geral ou pelos Corregedores Auxiliares por delegação. 

Art. 36 - As penas disciplinares em que incorrerem os Juízes serão 
aplicadas pelo Conselho de Magistratura, tendo em vista as conclusões do 
relatório assinado ou aprovado pelo Corregedor Geral da Justiça. 

Art. 37 - As correições abrangerão também sindicâncias reservadas 
sobre o comportamento funcional das autoridades judiciárias e serventuários de 
Justiça (COJECE Art. 66).  

Art. 38 - As cotas escritas pelo Corregedor Geral nos livros, autos e 
papéis servirão como advertência para as emendas e remissões; os provimentos, 
para instrução de serventuários e funcionários, e correção de abusos, com ou sem 
cominação de pena disciplinar; os despachos, para ordenar qualquer diligência, 
emenda de irregularidade, imposição de penas disciplinares e instauração de 
processo de responsabilidade (COJECE Art. 67). 

Art. 39 - O Corregedor Geral da Justiça ou os Corregedores 
Auxiliares, por delegação, voltarão à sede da comarca, a qualquer tempo, 
com vista à correição, para verificação do cumprimento das recomendações, 
orientações e provimentos expedidos. 

Art. 40 - Durante a correição, o Corregedor Geral receberá as 
reclamações e queixas, escritas ou verbais, que lhe forem dirigidas por auxiliares 
da Justiça ou qualquer pessoa, mandando reduzir a termo as que forem 
formuladas verbalmente. 

Parágrafo Único: Se a reclamação referir-se ao Juiz, promovidas 
as sindicâncias e as diligências para apuração dos fatos, os elementos colhidos 
devem ser encaminhados ao Conselho da Magistratura; se o reclamado for 
serventuário de Justiça, constatada a procedência do reclamo, o Corregedor 
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Geral aplicará pena de advertência ou censura, multa de até meio salário de 
referência regional, ou suspensão de até quinze (15) dias, determinando o envio 
dos respectivos papéis à autoridade competente para instauração de processo, 
se for o caso. Da aplicação da pena cabe recurso, dentro de 10 (dez) dias, para o 
Conselho da Magistratura. 

Art. 41 - Verificada a existência de autos e papéis com antigüidade 
superior a 30 (trinta) anos, determinará o Corregedor Geral a sua remessa ao 
Arquivo Público do Estado.  

Art. 42 - As correições parciais terão por objetivo a averiguação 
dos fatos que os determinarem, compreendendo uma Secretaria de Vara ou uma 
serventia extrajudiciária aplicando-se-lhes os mesmos preceitos das correições 
gerais, no que for cabível.  

Art. 43 - Ao Corregedor Geral e aos Corregedores Auxiliares, por 
delegação, compete, ainda, quando da correição: 

I) examinar a legalidade dos títulos dos funcionários serventuários 
judiciários e extrajudiciários; 

II) observar a conduta funcional dos titulares dos módulos 
jurisdicionais e de todos os funcionários e servidores judiciais e extrajudiciais com 
relação ao cumprimento dos deveres, desempenho de atribuições e permanência 
na sede da comarca autônoma ou vinculada, termo ou distrito judiciário; 

III) fiscalizar o que diz respeito à administração das pessoas e bens 
de órfãos, interditos, ausentes e nascituros; 

IV) fiscalizar a execução dos testamentos e administração das 
fundações; 

V) fiscalizar a execução das leis e regimentos referentes à arrecadação 
e administração de heranças jacentes;

VI) fiscalizar a aplicação das leis estaduais ou federais por parte dos 
tabeliães na lavratura de escrituras e demais instrumentos que passarem em suas 
notas; 

VII) verificar a existência na serventia de todos os livros exigidos por 
lei; 

VIII) verificar se os livros existentes estão devidamente autenticados 
bem como encadernados e escriturados; 

IX) examinar se os autos, livros e papéis, findos ou em andamento, 
estão bem guardados, conservados e catalogados; 

X) examinar o estado de conservação e manutenção do Fórum; 
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XI) examinar se há servidores atacados de moléstia contagiosa ou 
portadores de moléstia ou defeito físico que prejudique o exercício das respectivas 
funções; 

XII) examinar se os feitos e escrituras são distribuídos e processados 
na forma da lei; 

XIII) examinar se há processos sem tramitação regular, detectando 
as causas, despachando-os em correição; 

XIV) averiguar se os Oficiais de Registro Civil processam com 
regularidade os papéis de habilitação ao casamento civil. 

Art. 44 - O Corregedor Geral e os Juízes Corregedores Auxiliares, 
por delegação, darão audiência a advogados, a representantes da imprensa e das 
comunidades sob correição para auditar a distribuição da prestação jurisdicional. 

Art. 45 - O Corregedor Geral dará audiência aos presos ou internados 
para receber deles as queixas ou reclamações, sobre elas providenciando; visitará 
os asilos, cadeias, estabelecimentos penitenciários, correicionais e de reforma, 
assim como, prisões outras existentes na comarca em correição verificando: 

I) se os edifícios e dependências são higiênicos, seguros e aparelhados 
para o fim a que se destinam; 

II) se há pessoas detidas ou internadas ilegalmente ou de modo 
diverso do prescrito em lei, prevendo acerca de sua soltura; 

III) se as pessoas detidas ou internadas são alimentadas, vestidas, 
abrigadas e tratadas. Parágrafo Único: Observada a falta de higiene, segurança 
ou aparelhamento, representará ao Tribunal de Justiça para a adoção das 
providências indispensáveis. 

Art. 46 - O Corregedor Geral fixará prazo razoável: 
I) para julgamento dos processos conclusos com excesso de prazo; 
II) para cumprimento de expediente a cargo da Secretaria com 

excesso de prazo; 
III) para aquisição ou legalização dos livros que faltarem ou estiverem 

irregulares; 
IV) para organização dos arquivos, tombamento de móveis e 

utensílios; 
V) para restituição de emolumentos indevidos ou excessivos 

recebidos pelas serventias extrajudiciais; 
VI) para emenda de erros, abusos ou omissões verificados.  
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Art. 47 - O Corregedor examinará também se há inquéritos 
paralisados em poder das autoridades policiais ou se estas deixam de instaurá-
los, comunicando o fato ao Conselho da Magistratura e aos Secretários de 
Segurança do Estado. 

 
SEÇÃO II

DAS INSPEÇÕES

Art. 48 - O Corregedor Geral poderá inspecionar, diretamente 
ou delegar poderes aos Corregedores Auxiliares, varas ou juízos e serventias 
extrajudiciais da capital e do 15interior do Estado com o fito de examinar e 
aquilatar a quantidade e qualidade da produção jurisdicional e da regularidade 
das atividades judiciárias e extrajudiciais.  

Art. 49 - A inspeção far-se-á por iniciativa própria do Corregedor 
Geral, independentemente de aviso prévio, na sede da comarca, vara, em termo 
ou distrito judiciário, na sala de audiências do juízo ou diretamente em serventia 
de Justiça, examinando-se os livros, autos e quaisquer papéis em andamento ou 
já arquivados.  

Art. 50 - O resultado da inspeção constará de provimento que 
será encaminhado ao Juiz da unidade judiciária inspecionada, para o devido 
cumprimento, fazendo-se de tudo circunstanciado relatório ao Conselho da 
Magistratura. 

Art. 51 - Nas inspeções serão aplicadas as normas das correições, 
no que for cabível.  

Art. 52 - Nas inspeções ao Corregedor Geral compete ainda verificar: 
I) Se os Juízes e serventuários de Justiça têm residência na sede 

da comarca, termo ou distrito judiciário, lugares onde servem, bem como, se 
cumprem com exatidão todos os seus deveres; 

II) Se tais autoridades e serventuários costumam ausentar-se dos 
seus postos de trabalho, sem cientificação superior, ou fora dos casos permitidos 
em lei; 

III) Se as audiências designadas serão realizadas com regularidade; 
IV) Se as autoridades judiciárias são assíduas em deferir e ministrar 

Justiça às partes e se têm prática de vida privada compatível com as funções 
públicas que desempenham; 

V) Se os feitos são distribuídos de forma eqüitativa e legal. 
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CAPÍTULO III

DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES
SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 53 - Qualquer cidadão, devidamente identificado, poderá 
reclamar, por escrito, a apuração de responsabilidade de magistrado, de 
funcionário e serventuário judiciário e extrajudiciário de primeira instância e 
dos lotados na Corregedoria Geral da Justiça. 

§ 1°. - A reclamação será considerada inepta e prontamente indeferida 
quando os fatos não forem precisos e desarticulados na semântica e no direito. 

§ 2°. - Em caso de representação graciosa ou infundada, o Corregedor 
Geral da Justiça, antes de determinar o arquivamento, mandará extrair cópias 
autenticadas e remete-las ao Ministério Público, para fins de direito.  

Art. 54 - O representante do Ministério Público indicará os meios de 
provas para comprovação do alegado. 

Art. 55 - A representação contra magistrado de primeiro grau terá 
tramitação na Corregedoria até a conclusão da instrução, oportunidade em que 
será remetida ao Conselho da Magistratura para os fins de direito. 

Art. 56 - A representação contra funcionário, servidor judiciário do 
primeiro grau e dos lotados na Corregedoria Geral da Justiça, terá tramitação 
integral na Corregedoria, inclusive a decisão. 

Art. 57 - Será assegurado em todas as espécies de procedimento, o 
direito de ampla defesa e do contraditório.  

Art. 58 - Oficiará como Secretário dos procedimentos administrativos, 
sindicâncias e processos administrativos, o auditor da Corregedoria. 

Art. 59 - Será assegurado o caráter sigiloso na tramitação dos 
processos e procedimentos administrativos. 

Art. 60 - Em caso de arquivamento da representação, o despacho 
que o determinar deverá ser sempre motivado. 

Art. 61 - Aplicar-se-ão aos processos e procedimentos administrativos 
as normas da legislação comum, no que couber, inclusive no que diz respeito aos 
institutos de impedimento e de suspeição. 
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Art. 62 - No caso de notícia de corrupção e conduta irregular, 
incompatível com o exercício das funções, referente a Membro do Poder 
Judiciário do 2° grau, por determinação do Conselho da Magistratura, os fatos 
serão apurados exclusivamente pelo Corregedor Geral da Justiça e depois da 
apuração serão os autos remetidos ao Tribunal do Pleno para decisão, com 
recurso para a superior Instância. 

 
SEÇÃO II

DA SINDICÂNCIA

Art. 63 - A sindicância terá lugar: 
I) Quando desconhecida a autoria do fato ou ausência de indícios de 

que o mesmo se constitua infração disciplinar; 
II) Como preliminar do processo administrativo e disciplinar nos 

casos do artigo 329, 330 e 336 do Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Ceará.  

Art. 64 - A sindicância será iniciada pelo encaminhamento da 
representação, ou mediante expedição de portaria do Conselho da Magistratura 
à Corregedoria Geral, devendo correr em segredo de justiça, pela seguinte forma: 

I) O Corregedor Geral da Justiça ouvirá o indiciado e a seguir, assinar-
lhe-á o prazo de 5 (cinco) dias para produzir justificação ou defesa, podendo 
apresentar provas, arrolar testemunhas e juntar documentos; 

II) Colhidas as provas que entender necessárias, no prazo de 5 
(cinco) dias, o Corregedor Geral, no prazo de 10 (dez) dias, submeterá o 
relatório da sindicância ao Conselho da Magistratura, que, dentro de 10 (dez) 
dias, prorrogáveis por igual prazo, proferirá o julgamento; 

III) Quando se tratar de falta punível com as sanções dos incisos I e 
II do art. 319 do COJECE, o Conselho da Magistratura decidirá desde logo sobre 
a punição ou devolverá o expediente para esse fim, ao órgão competente. 

§ 1º - A sindicância contra Desembargador será regulada no 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça; 17

§ 2º - A sindicância não deverá ultrapassar o prazo de 30 (trinta) 
dias; 

§ 3º - Aplicam-se à sindicância as normas do processo administrativo 
que não forem incompatíveis com esse procedimento. 
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Art. 65 - A sindicância será realizada pelo Corregedor Geral da 
Justiça ou pelos Corregedores Auxiliares, por delegação. 

Art. 66 - O Corregedor Geral da Justiça poderá solicitar informações 
aos servidores, bem ainda, ouvir pessoas que tenham conhecimento, ou que 
possam prestar esclarecimentos acerca dos fatos bem como proceder a todas as 
diligências que julgar conveniente à sua elucidação. 

Parágrafo Único - Na sindicância não é cabível a proposição de 
aplicação de pena disciplinar nem a interposição de qualquer recurso. 

Art. 67 - Concluída a sindicância, o Corregedor Geral da Justiça 
fará relatório que configure o fato, indicando se é irregular ou não e em caso 
positivo, deverá indicar quais os dispositivos violados, bem como os indícios de 
autoria e materialidade. 

Parágrafo Único - Se o indiciado for Juiz, o relatório será 
encaminhado ao Conselho de Magistratura que autorizará ou não, a abertura de 
processo administrativo.  

Art. 68 - A sindicância não deverá ultrapassar o prazo de 30 (trinta) 
dias. 

 
SEÇÃO III

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SUBSEÇÃO I

DO PROCESSO CONTRA MAGISTRADOS DO 
1° GRAU E SERVIDORES DO 2° GRAU

Art. 69 - O processo administrativo atenderá os requisitos do artigo 
337 e seguintes do COJECE, será instaurado por determinação do Tribunal Pleno 
ou Conselho da Magistratura e deve ser iniciado dentro do prazo de 10 (dez) 
dias, após a expedição da respectiva portaria e será concluído dentro de 60 
(sessenta) dias a partir da citação do indiciado. 

§ 1°. - A autoridade processante originária poderá prorrogá-lo por 
mais 60 (sessenta) dias. 

§ 2°. - Somente em casos especiais poderá ser considerada nova 
prorrogação.  

Art. 70 - Quando o processo administrativo for determinado pelo 
Tribunal Pleno, o relator será sorteado entre os Desembargadores vitalícios 
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desta corte e, quando determinado pelo Conselho da Magistratura, o relator será 
sorteado entre seus componentes.  

Art. 71 - Se houver conveniência, o Tribunal Pleno ou o Conselho 
da Magistratura atendendo exoração do Relator poderá afastar o indiciado, 
preventivamente, do exercício do cargo ou função até 30 (trinta) dias, cuja 
prorrogação não excederá a 90 (noventa) dias.  

Art. 72 - Os atos instrutórios do processo poderão ser delegados, 
pelo Relator, aos Juízes Corregedores Auxiliares. 

Art. 73 - O indiciado deverá ser citado para apresentar defesa e 
requerer produção de provas em 10 (dez) dias, na seguinte ordem: 

I) Pelo correio ou por mandado; 
II) Por carta de ordem; 
III) Por edital com prazo de 15 (quinze ) dias. 
Parágrafo Único: O edital será publicado no Diário da Justiça 

e afixado no átrio do Tribunal de Justiça, no Conselho da Magistratura e da 
Corregedoria Geral da Justiça. 

 Art. 74 - Em caso de revelia, o Relator nomeará defensor para 
apresentar defesa do indiciado e arrolar testemunhas. 

Art. 75 - Apresentada a defesa, seguirá a instrução com a produção 
de provas podendo a autoridade instrutora determinar a produção das que forem 
necessárias à apuração dos fatos e indeferir as desnecessárias e impertinentes. 

§ 1° - A autoridade que presidir a instrução poderá interrogar 
o indiciado sobre os fatos a ele imputados, designando a hora e o local, 
determinando a sua intimação e do seu advogado. 

§ 2° - Em todas as cartas de ordem e precatória, a autoridade 
processante declarará o prazo no qual deverão ser cumpridos. Vencido o prazo, 
o feito será levado a julgamento independentemente de seu cumprimento. 

§ 3° - Encerrada a instrução, abrir-se-á o prazo de 5 (cinco) dias para 
as alegações finais do indiciado. 

§ 4° - Apresentadas as alegações finais, o Desembargador Relator 
prolatará o relatório e seu voto, que serão apreciados pelo Tribunal Pleno ou 
pelo Conselho da Magistratura, conforme o caso. 

Art. 76 - Nos casos omissos, serão aplicáveis ao processo 
administrativo as regras gerais do Código de Processo Penal. 
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SUBSEÇÃO II
DO PROCESSO CONTRA FUNCIONÁRIOS E 

SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA GERAL

Art. 77 - O processo administrativo terá início por portaria baixada 
pelo Juiz ou Corregedor Geral de Justiça conforme o caso, onde se imputarão os 
fatos ao servidor, delimitando o teor da acusação.  

Art. 78 - Aplica-se ao processo administrativo contra servidores as 
normas atinentes aos procedimentos contra Juízes, no que couber.  

Art. 79 - Apresentadas as alegações finais, o Juiz prolatará decisão 
se houver, determinando a instauração do processo administrativo.  

Art. 80 - Instaurado o processo administrativo por determinação do 
Corregedor Geral da Justiça este, após as alegações finais, decidirá ou relatará 
perante o Conselho da Magistratura. 

Art. 81 - A instrução deverá ser concluída no prazo de 40 (quarenta) 
dias se o servidor se encontrar afastado e no prazo de 120 (cento e vinte) dias se 
o mesmo estiver exercendo suas funções. 

 
SUBSEÇÃO III

DO PROCESSO POR ABANDONO DE CARGO

Art. 82 - Considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço, 
sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.  

Art. 83 - Caracterizada a ausência do servidor na forma do artigo 
anterior, fará o Juiz a respectiva comunicação à Corregedoria Geral da Justiça.  

Art. 84 - Diante da comunicação da ausência do servidor, havendo 
indícios de abandono de cargo, o Corregedor baixará portaria instaurando o 
processo administrativo respectivo com expedição de edital e chamamento, que 
será publicado no Diário da Justiça por 10 (dez) dias consecutivos convocando o 
servidor a justificar sua ausência ao serviço no prazo de 10 (dez) dias contados 
da primeira publicação. 

Parágrafo Único: Desconsiderado o chamamento ou julgada 
insatisfatória a justificativa, o Corregedor relatará os autos perante o Conselho 
da Magistratura.  

Art. 85 - Se procedente a justificativa apresentada pelo servidor, 
será o mesmo intimado para reassumir, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, 
o efetivo exercício do cargo ou oficializar o afastamento. 
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Parágrafo Único: Não ocorrendo no prazo deste artigo, o retorno 
do servidor à atividade, ou não oficializado o afastamento, serão os autos 
submetidos a reapreciação do abandono do cargo, independentemente de 
qualquer outro procedimento. 

Art. 86 - Declarado o abandono do cargo pelo conselho da 
Magistratura, os autos serão  encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça 
que fará expedir o decreto de demissão do servidor. 

 
SUBSEÇÃO IV

DOS RECURSOS

Art. 87 - Das penas impostas pelo Corregedor ou pelo Juiz, caberá 
recurso em último grau ao Conselho da Magistratura, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da intimação pessoal, juntada nos autos do “AR”, quando feita por 
via postal ou da data da publicação da decisão no Diário da Justiça.  

Art. 88 - Das penas impostas originariamente pelo Conselho da 
Magistratura, caberá recurso, no mesmo prazo, para o Tribunal Pleno, contado 
da publicação do acórdão. 

Art. 89 - O recurso será interposto perante a autoridade que houver 
aplicado a pena, a qual, se o receber, encaminhará à autoridade competente no 
prazo de 2 (dois) dias. Parágrafo Único: A autoridade judiciária somente poderá 
deixar de receber o recurso no caso de intempestividade. 

Art. 90 - O recurso interposto da imposição das penas previstas 
neste Regimento terá efeito suspensivo. 

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 91 - Aos servidores contratados sob o regime das leis trabalhistas 
não se aplicam as disposições deste Regimento, exceto quando investidos, por 
designação, em cargo de chefia. 

Art. 92 - O Corregedor Geral da Justiça, se necessário, representará 
ao Presidente do Tribunal de Justiça a requisição de força policial para garantir-
lhe o exercício de suas atribuições e o cumprimento de suas decisões. 

Parágrafo Único: O Corregedor Geral da Justiça poderá 
representar ao Presidente do Tribunal de Justiça, com o fito de requisitar força 
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policial em garantia ao exercício das funções delegadas aos Juízes Corregedores 
Auxiliares para o bom cumprimento de seus misteres. 

Art. 93 - É vedada a expedição de peça de processo administrativo 
ou sindicância em tramitação na Corregedoria Geral da Justiça. 

Art. 94 - No caso de invalidez ou incapacidade de Desembargador, 
Juiz ou servidor, que resulte em prejuízo da celeridade da Justiça, o Corregedor 
Geral da Justiça opinará ao Conselho da Magistratura, para fins de aposentadoria, 
disponibilidade ou afastamento compulsório. 

Art. 95 - O Corregedor Geral da Justiça encaminhará ao Conselho 
da Magistratura parecer sobre aposentadoria, por interesse público, remoção 
e disponibilidade de Magistrados, que depois de apreciado pelo Conselho da 
Magistratura será remetido ao Tribunal Pleno, para decisão. 

Art. 96 - O Corregedor Geral da Justiça informará ao Conselho 
da Magistratura os casos de abandono de cargos, cometidos por Magistrados e 
servidores. 

Art. 97 - O Corregedor Geral da Justiça indicará ao Conselho da 
Magistratura a relação dos Magistrados aptos à promoção por antigüidade e 
merecimento, nos termos da Constituição Federal e LOMAN. 

Parágrafo Único: O Corregedor Geral da Justiça recomendará, 
ainda, a remoção ou permuta, solicitada por Juízes. 

Art. 98 - O atraso ou omissão na remessa do mapa estatístico 
implicará ao Juiz, na aplicação da pena de advertência e, na hipótese de 
reincidência, a sanção de censura, pelo Corregedor Geral da Justiça. 

Art. 99 - O Corregedor Geral da Justiça adotará as providências 
e baixará as instruções necessárias objetivando a instalação dos serviços, nos 
termos deste Regimento. 

Parágrafo Único: As dúvidas decorrentes deste Regimento bem 
como os casos omissos, serão resolvidos pelo Corregedor Geral da Justiça através 
de provimentos com a aprovação do Conselho da Magistratura. 

Art. 100 - Este Regimento foi aprovado pelo Egrégio Conselho da 
Magistratura nos termos do Art. 56, parágrafo único, do Código de Divisão e 
Organização Judiciária do Ceará, na sessão realizada no dia cinco de março 
de 2001 e entrará em vigor na data de sua publicação no Diário da Justiça, 
revogadas as disposições em contrário.



Regimento Interno
do Tribunal de Justiça 

do Estado do Ceará
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REGIMENTO INTERNO DO TJCE

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 125 e §§ da Constituição 
Federal, art. 108 e seguintes da Constituição do Estado 
do Ceará e art. 331 da Lei Estadual no. 12.342, de 28 
de julho de 1994, resolve aprovar o seguinte Regimento 
Interno - Atualizado pelo Assento Regimental nº. 45, de 
13 de fevereiro de 2014 - Publicado em 19.02.2014. 

Art. 1º. Este Regimento estabelece a composição e a competência 
dos órgãos julgadores e de direção do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 
regula o processo e o julgamento dos feitos de sua competência e disciplina os 
seus serviços.

PARTE I
DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO

Art. 2º. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, composto de 
vinte e um2 Desembargadores, escolhidos na forma do art. 94 da Constituição 
Federal, tem sede na Capital e jurisdição em todo o território respectivo.

•	 Vide Lei Estadual 14.407/09.

Art. 3º. Três Desembargadores ocuparão, respectivamente, os 
cargos de Presidente do Tribunal, Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça.

Art. 4º. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará tem como órgãos 
julgadores: (Redação modificada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio 
de 2011)

1 Segue texto de referência: “Art. 33. Ao Tribunal Pleno compete elaborar seu Regimento 
Interno, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo 
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, 
bem assim emendá-lo e resolver as dúvidas determinadas por sua execução.” ( art. 33, da Lei 
12.342/94 - CODOJECE).

2 Vide Lei 14.407/09, em seu art. 513 - F que criou mais dezesseis cargos de Desembargador. 
Hoje o Tribunal de justiça é composto por 43 desembargadores.  
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I – o Tribunal Pleno;
II – o Órgão Especial;
III – as Câmaras Cíveis Reunidas; 
IV – as Câmaras Criminais Reunidas;
V – a Primeira, a Segunda, a Terceira, a Quarta, a Quinta, a Sexta, a 

Sétima e a Oitava Câmaras Cíveis Isoladas;
VI – a Primeira e a Segunda Câmaras Criminais Isoladas;
VII – o Conselho da Magistratura.
Parágrafo único. Ao Tribunal de Justiça caberá o tratamento de 

“egrégio Tribunal”; ao Órgão Especial, o de “egrégio Órgão Especial”; e a qualquer 
de suas Câmaras, o de “egrégia Câmara”. Os Desembargadores receberão o 
tratamento de “Excelência”, conservando o título e as honras correspondentes, 
mesmo após a aposentadoria. (Redação modificada pelo Assento Regimental nº 
36, de 05 de maio de 2011).3 

Art. 5º. O Tribunal Pleno é composto pela totalidade dos membros 
da Corte, cabendo a direção dos trabalhos ao Presidente do Tribunal. O Órgão 
Especial é constituído por dezenove (19) Desembargadores, cujas vagas são 
preenchidas nos termos do art. 6º deste Regimento, cabendo a direção dos 
trabalhos ao Presidente do Tribunal. As Câmaras Cíveis e as Câmaras Criminais 
Reunidas serão formadas pela reunião de todos os membros das Câmaras Cíveis 
e das Câmaras Criminais Isoladas, respectivamente. O Conselho da Magistratura 
compor-se-á do Presidente do Tribunal, do Vice-Presidente, do Corregedor Geral 
da Justiça, do Ouvidor Geral da Justiça, do Decano do Tribunal de Justiça e 
de mais quatro (04) Desembargadores: dois escolhidos entre os membros das 
Câmaras Cíveis e os outros dois entre os membros das Câmaras Criminais.4 

3 Redação anterior: Art. 4º. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará tem como órgãos 
julgadores: I - Tribunal Pleno; II - Câmaras Cíveis Reunidas;III -Câmaras Criminais Reunidas;

 Observe que o inciso IV foi modificado varias vezes:
 IV - Primeira, Segunda, Terceira, Quarta, Quinta, Sexta, Sétima e Oitava Câmaras Cíveis 

Isoladas;(Redação dada pelo Assento Regimental nº. 34, de 13 de janeiro de 2011 – Pub. 
Em 14.01.2011). IV - Primeira, Segunda e Terceira Câmaras Cíveis Isoladas; IV - Primeira, 
Segunda, Terceira, Quarta, Quinta e Sexta Câmaras Cíveis Isoladas;(Redação dada pelo 
Assento Regimental nº. 31, de 01 de outubro de 2009 – Pub. em 01.10.2009). 

 V - Primeira e Segunda Câmaras Criminais Isoladas; VI - Conselho da Magistratura.

4 Redação anterior: “Art. 5º. O Tribunal Pleno é composto pela totalidade dos membros 
da Corte, cabendo a direção dos trabalhos o Presidente do Tribunal. As Câmaras Cíveis e as 
Câmaras Criminais Isoladas serão constituídas de quatro Desembargadores, cada uma. As 
Câmaras Cíveis e as Câmaras Criminais Reunidas serão formadas pela reunião de todos os 
membros das Câmaras Cíveis e das Câmaras Criminais Isoladas, respectivamente. O Conselho 
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(Redação modificada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)
•	 Vide art. 2º. do Regimento Interno do Conselho da Magistratura.5

§ 1º. A Presidência de cada Câmara Isolada caberá ao Desembargador 
de maior antigüidade entre os que a compõem. A Presidência das Câmaras Cíveis 
Reunidas e Criminais Reunidas será exercida pelo respectivo Desembargador 
mais antigo.

§ 2º. O Presidente do Tribunal dirigirá os trabalhos do Conselho da 
Magistratura, que contará ainda com quatro suplentes dos Conselheiros, que os 
substituirão em suas faltas, licenças ou impedimentos.

Art. 6º. O Órgão Especial, funcionando no exercício delegado 
das atribuições administrativas e jurisdicionais da competência originária do 
Tribunal Pleno, é constituído por dezenove (19) Desembargadores, sendo quatro 
originários da representação prevista no art. 94 da Constituição Federal, mantida 
a alternância, provendo-se dez vagas pelo critério de antiguidade no Tribunal de 
Justiça e nove por eleição pelo Tribunal Pleno.6 (Redação do artigo dada pelo 
Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)

§ 1° - O Presidente do Tribunal, o Vice-Presidente e o Corregedor-
Geral da Justiça, na condição de membros natos, comporão o Órgão Especial:

a) em vaga na seção da antiguidade, quando a titularem por direito 
próprio;

b) em vaga de titular na seção da metade eleita, quando ainda não 
puderem integrá-lo por direito próprio à antiguidade;

§ 2º - Para fins de composição das seções da antiguidade e de eleição 
do Órgão Especial, todos os Desembargadores manterão a sua classe de origem 

da Magistratura compor-se-á do Presidente do Tribunal, do Vice-Presidente, do Corregedor-
Geral e de mais quatro Desembargadores: dois escolhidos entre os membros das Câmaras 
Cíveis e outros dois entre os membros das Câmaras Criminais, sendo proibida a escolha de 
mais de um membro de cada Câmara Cível ou Criminal.”

5 Segue texto de referencia: “Art. 2º. O Conselho será composto pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça, pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Corregedor Geral da 
Justiça, pelo Ouvidor Geral da Justiça, pelo Decano do Tribunal de Justiça, Membros natos, 
e por outros 04 (quatro) Desembargadores, sendo 02 (dois) integrantes das Câmaras Cíveis 
e 02 (dois) integrantes das Câmaras Criminais, eleitos pelo Tribunal Pleno, em escrutínio 
secreto.” ( Redação dada pelo Assento Regimental do Pleno do Tribunal de Justiça nº. 28, 
2009) 

6  Redação anterior: “Art. 6º. Ao Tribunal caberá o tratamento de “Egrégio Tribunal”, e a 
qualquer de suas Câmaras o de “Egrégia Câmara”. Os Desembargadores receberão o tratamento 
de Excelência, conservando o título e as honras correspondentes, mesmo após a aposentadoria.”
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no Tribunal de Justiça, classificando-se, individualmente, como:
a) magistrado de carreira;
b) magistrado oriundo do Ministério Público;
c) magistrado oriundo da advocacia.
§ 3° - As vagas da seção de antiguidade do Órgão Especial serão 

providas mediante ato de efetivação do Presidente do
Tribunal, pelos dez membros mais antigos do Tribunal Pleno, 

conforme ordem decrescente de antiguidade, nas classes a que pertencerem, 
observando-se os mesmos critérios nas hipóteses de afastamento e impedimento.

§ 4° - A eleição da metade do Órgão Especial de que trata a parte 
final do inciso XI do art. 93 da Constituição Federal será realizada em sessão 
pública, por votação secreta, entre os membros do Tribunal Pleno, convocado 
especialmente para tal finalidade, sendo inadmitida a recusa do encargo, salvo 
manifestação expressa antes da eleição.

§ 5° - Deverão ser sufragados tantos nomes quantas sejam as vagas 
eletivas, observado o disposto no § 1° deste artigo, fixando-se os membros 
titulares eleitos e o correspondente número de suplentes pela ordem decrescente 
dos votos individualmente obtidos.

§ 6° - Será considerado eleito o candidato que obtiver, no mínimo, 
maioria simples dos votos dos membros integrantes do Tribunal Pleno, 
prevalecendo, no caso de empate, o candidato mais antigo no Tribunal e, 
persistindo o empate, o mais antigo na carreira.

§ 7º - Serão considerados suplentes, para igual período de dois anos, 
os Desembargadores que não obtiveram votação suficiente para serem eleitos, 
na ordem decrescente da votação obtida.

§ 8º - O mandato dos membros eleitos terá duração de dois anos, 
admitida uma recondução, sendo inelegível o Desembargador que tiver exercido 
por quatro anos a função de membro eleito do Órgão Especial, até que se esgotem 
todos os nomes.

§ 9º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao Desembargador 
que tenha exercido mandato na qualidade de convocado por período igual ou 
inferior a seis meses.

§ 10 - A substituição na seção de antiguidade será efetivada, mediante 
convocação do Presidente, inadmitida a recusa, pelo Desembargador mais antigo 
na ordem decrescente de antiguidade, observada a classe de origem, e que não 
esteja integrando, em caráter efetivo, a parte eleita.
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§ 11 - A substituição na seção dos eleitos será efetivada, mediante ato 
do Presidente, pelos Desembargadores suplentes, observada a classe de origem, 
na ordem decrescente das respectivas votações.

§ 12 - Quando, no curso do mandato, um membro eleito do Órgão 
Especial passar a integrá-lo pelo critério da antiguidade, será declarada a 
vacância do cargo eletivo, convocando o Presidente, incontinenti, nova eleição 
para o preenchimento da vaga.

§ 13 - Para os fins previstos no caput deste artigo, a soma dos membros 
representativos de ambas as classes nominadas no art. 94 da Constituição Federal, 
abrangendo as seções da antiguidade e de eleição, não poderá exceder, em 
nenhuma hipótese, as quatro vagas que lhes correspondem no Órgão Especial, o 
qual, para este efeito fracionário, é considerado uno e incindível pela totalidade 
dos seus membros.

§ 14 - A eleição dos membros de que trata o parágrafo anterior 
deverá obedecer às seguintes regras:

a) na data prevista para realização das eleições prescritas no § 
4° deste artigo, o Presidente do Tribunal determinará a apuração do número 
de Desembargadores que, oriundos do Ministério Público e da advocacia, 
respectivamente, integrem o Órgão Especial na seção da antiguidade, a fim de 
que seja destacada, para eleição em separado pelo Tribunal Pleno, no corpo 
da cédula única de votação relativa à seção da metade eleita, a nominata dos 
candidatos que concorrerão, em cada uma destas classes, às vagas eletivas 
residuais que eventualmente lhes competirem e correspondente número de 
suplências;

b) na hipótese de os quatro membros representantes das classes 
previstas no art. 94 da Constituição da República integrarem o Órgão Especial 
na seção da antiguidade, não serão realizadas as eleições em separado previstas 
na alínea “a” deste parágrafo.

§ 15 - Para fins de ordenação dos trabalhos administrativos e 
jurisdicionais do Órgão Especial, será observado o critério de antiguidade no 
Tribunal.

§ 16 - Serão observados, dentre outros, os seguintes critérios quanto 
aos feitos distribuídos no Órgão Especial:

a) serão excluídos da distribuição o Presidente, o Vice-Presidente e o 
Corregedor Geral da Justiça;

b) em caso de vacância, os feitos serão transferidos para o membro 
que assumir a titularidade da vaga aberta;
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c) na hipótese do § 12, os feitos deixados pelo titular da antiguidade 
serão transferidos para o membro que assumir a titularidade da vaga eletiva 
aberta;

d) em caso de término do mandato dos membros na seção dos eleitos, 
o Relator, caso reeleito, mantendo-se integrante do Órgão Especial, permanecerá 
vinculado aos feitos por ele ainda não julgados, não ensejando transferência de 
processos.

§ 17 - As dúvidas suscitadas e os casos omissos serão submetidos 
pelo Presidente do Tribunal à apreciação do Órgão Especial, que deliberará pelo 
voto da maioria.

§ 18 - A critério do Órgão Especial, poderá ser reduzida, suspensa ou 
interrompida, por prazo determinado ou indeterminado, a distribuição aos seus 
integrantes dos processos das Câmaras.

SEÇÃO I
DAS ELEIÇÕES PARA OS CARGOS DE DIREÇÃO DO TRIBUNAL

Art. 7º. O Tribunal de Justiça, pela maioria absoluta dos seus 
membros efetivos, por votação secreta, elegerá dentre os Desembargadores mais 
antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção, os titulares destes, 
com mandato de dois anos, proibida a reeleição. 7 (Redação do artigo dada pelo 
Assento Regimental nº. 27, de 11 de novembro de 2008, pub. Em 12.11.2008)

§ 1º. São considerados inelegíveis os Desembargadores que tenham 
exercido quaisquer dos cargos de direção, por período de quatro anos, ou o cargo 
de Presidente, até que se esgotem todos os nomes, na ordem de antigüidade. 
(parágrafo incluído pelo Assento Regimental nº. 27, de 11 de novembro de 2008).

7 Texto anterior: “Art. 7º - O Tribunal de Justiça, pela maioria dos seus membros efetivos, por 
votação secreta, elegerão dentre seus Juízes mais antigos, em número correspondente ao dos 
cargos de direção, os titulares destes, com mandato por dois anos, proibida a reeleição. Quem 
tiver exercido quaisquer cargos de direção por quatro anos, ou o de Presidente, não figurará mais 
entre os elegíveis, até que se esgotem todos os nomes, na ontem de Antigüidade. É obrigatória 
a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e aceita antes da eleição”. (redação dada pelo 
Assento regimental nº. 05, de 14 de fevereiro de 2001)

  Redação do original: “Art. 7º O Presidente, o Vice-Presidente do Tribunal, o Corregedor-Geral 
da Justiça, os quatro membros do Conselho da Magistratura, seus suplentes, os componentes das 
Comissões Permanentes, o Diretor e o Vice-Diretor da ESMEC serão eleitos por dois anos, dentre 
os Desembargadores que integram esse Tribunal de Justiça, na última sessão ordinária do ano, 
pelo órgão plenário, sendo defesa à reeleição, para o mesmo cargo, no pleito imediato.”
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§ 2º. O Presidente do Tribunal de Justiça, depois de declarar aberta 
a sessão e, antes de iniciar a tomada de votos para a eleição de cada um dos 
cargos, inquirirá aos Desembargadores mais antigos, dentre os desimpedidos de 
concorrer, se há intenção de renúncia à eleição a ser manifestada, esclarecendo 
que a aceitação do cargo, depois de eleito, é obrigatória. (parágrafo incluído pelo 
Assento Regimental nº. 27, de 11 de novembro de 2008).

Art. 8º. Considerar-se-á eleito o Desembargador que obtiver a 
maioria absoluta dos votos dos membros efetivos do Tribunal.8 (Redação dada 
pelo Assento Regimental nº. 27, de 11 de novembro de 2008, pub. Em 12.11.2008).

§ 1º. Computados os votos, se nenhum Desembargador alcançar a 
maioria absoluta, será realizado novo escrutínio, para o qual concorrerão apenas 
os Desembargadores mais votados na primeira votação.

§ 2º. No segundo escrutínio, será eleito aquele que obtiver a maioria 
dos votos. 

§ 3º. No caso de empate, por ocasião do segundo escrutínio, 
considerar-se-á eleito o mais antigo no Tribunal. (parágrafo incluído pelo Assento 
Regimental nº. 27, de 11 de novembro de 2008).

§ 4º. Será adotado para eleição de cada um dos cargos diretivos 
do Tribunal, cédula única na qual serão incluídos, na ordem decrescente de 
antigüidade, os nomes dos Desembargadores que tenham, ao serem inquiridos 
pelo Presidente, manifestado intenção de concorrer. (parágrafo incluído pelo 
Assento Regimental nº. 27, de 11 de novembro de 2008).

§ 5º. É facultado ao membro do Tribunal que, no dia da eleição, 
esteja de férias ou de licença, suspendê-la para o fim específico de sufragar os 
candidatos aos cargos diretivos. (parágrafo incluído pelo Assento Regimental nº. 
27, de 11 de novembro de 2008).

Art. 9º. Vagando o cargo de Presidente, Vice-Presidente ou 
Corregedor-Geral da Justiça, no curso do primeiro ano de mandato, proceder-
se-á, dentro de uma semana, à eleição do sucessor para o tempo restante. Aquele 
que for eleito Presidente não poderá ser reconduzido para o período subseqüente.

8 Redação anterior: “Art. 8º Considerar-se-á eleito o Desembargador que reunir a maioria 
absoluta dos sufrágios dos membros efetivos do Tribunal.

  § 1º. Se nenhum Desembargador obtiver a maioria absoluta dos votos, proceder-se-á a novo 
escrutínio, entre os dois mais votados.

  § 2º. No caso de empate, no segundo escrutínio, considerar-se-á eleito o mais antigo no 
Tribunal.”
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§ 1º. Vagando o cargo de Presidente ou de Vice-Presidente, com 
menos de doze meses para o término do mandato, a substituição, durante o 
período que restar do mandato, far-se-á, do Presidente pelo Vice-Presidente, e 
desse pelo Desembargador mais antigo, sendo que, nessa hipótese, não haverá 
óbice a que o substituto concorra à próxima eleição. 

§ 2º. Vagando o cargo de Corregedor, com menos de doze meses para 
o término do mandato, realizar-se-á nova eleição. O eleito exercerá a função 
pelo período remanescente do mandato, não lhe sendo impedido de concorrer 
no pleito imediatamente posterior.

SEÇÃO II
DO COMPROMISSO E POSSE DOS ELEITOS

Art. 10. O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor Geral da 
Justiça tomarão posse em sessão plenária, em qualquer dia útil da última semana 
do mês de janeiro do ano seguinte ao da eleição, ou, na hipótese de ocorrência 
de vaga, no primeiro ano, na primeira sessão ordinária subseqüente ao pleito ou 
em extraordinária para tal fim especialmente convocada.9 (Redação dada pelo 
Assento Regimental nº. 19, de 11 de janeiro de 2007) 

§ 1º. Presidirá à sessão o Presidente cujo mandato findou, ou, na sua 
falta, o Desembargador mais antigo, desde que desimpedido.

§ 2°. Precederá à posse o seguinte compromisso por parte do(s) 
eleito(s):”Prometo bem e fielmente desempenhar os deveres do meu cargo, 
cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e 
as leis da União e do Estado”. 

§ 3º. De cada compromisso lavrar-se-á, em livro próprio, termo 
especial, que será assinado pelo Presidente da sessão e pelo compromissado.

Art. 11. Também os novos Desembargadores tomarão posse perante 
o Tribunal Pleno, prestando o compromisso mencionado no artigo anterior.

Parágrafo Único10 - Na sessão solene de posse de novos 

9 Redação anterior: “Art. 10. O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor-Geral tomarão 
posse em sessão plenária, às 14 horas do primeiro dia útil de fevereiro do ano seguinte ao da 
eleição, ou, na hipótese de vaga, no primeiro ano, na primeira sessão ordinária subseqüente ao 
pleito ou em extraordinária para tal fim especialmente convocada.”

10 Texto Anterior - “Parágrafo único - Na sessão solene de posse de novos Desembargadores 
usarão da palavra um Representante do Tribunal de Justiça, por livre escolha do Presidente, e o 
empossando. (Parágrafo único acrescido pelo Assento Regimental nº. 08, de 30 de maio de 2003, 
publicado em 03 de junho de 2003)”.
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Desembargadores usarão da palavra um Representante do Tribunal de Justiça, 
de livre escolha do Presidente, e o empossando. (Parágrafo único acrescido pelo 
Assento Regimental nº. 29, de 12 de fevereiro de 2009.)

Art. 12. Ao concluir o mandato, o Presidente retornará à sua 
Câmara de origem, caso haja vaga. Não havendo, ocupará a vaga deixada pelo 
novo Presidente.

SEÇÃO III
DO PROVIMENTO DO CARGO DE DESEMBARGADOR

•	 Vide art. 87, da LOMAN.

Art. 13. O acesso ao Tribunal de Justiça far-se-á por promoção ou 
nomeação. As vagas a serem preenchidas por promoção obedecerão aos critérios 
de antiguidade e de merecimento, alternadamente, na forma das Constituições 
Federal e Estadual11.

•	 Vide Instrução Normativa nº 01, de 2010.

•	 Vide Resolução do Pleno do Tribunal nº 08, de 2010.

§ 1º. Verificada a vaga que deva ser provida no Tribunal por promoção, 
o Presidente fará publicar edital, com prazo de dez dias, chamando à inscrição os 
candidatos ao preenchimento respectivo.

§ 2º. Para cada vaga destinada ao preenchimento por promoção 
abrir-se-á inscrição distinta, com a indicação da vaga a ser provida. Se mais de 
uma deva ser provida por merecimento, a lista de inscrição conterá número de 
Juízes igual ao das vagas existentes, e mais dois para cada vaga, pelo menos.

•	 Vide art. 88, da LOMAN.

Art. 14. Tratando-se de vaga preenchível pelo critério de antiguidade, 
deverá o Conselho da Magistratura informar o Tribunal a respeito dos Juízes 
mais antigos de entrância especial12. 

 Texto anterior: “Parágrafo Único - Nas sessões solenes de posse de novos Desembargadores 
não haverá uso da palavra pelos empossandos ou por qualquer outra autoridade, sendo feita, 
apenas, a leitura do Termo de Posse.” (Parágrafo único acrescido pelo Assento Regimental nº. 20, 
de 31 de maio de 2007).

11 Segue texto de referência: “III - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por 
antigüidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância;” (art. 93, 
inciso III, da CF/88, com redação da pela EC 45/04) 

12 Com o advento da Lei 14.407/09, a nomenclatura da classificação das comarcas passam a ser 
apenas três entrâncias: inicial, intermediária e final.
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•	 Vide art. 9º, da Lei 12.342, de 1994 ( CODOJECE).

§ 1º. O Tribunal Pleno resolverá se deve ser indicado o Juiz mais 
antigo. Recusado o primeiro nome da relação, pela maioria de dois terços dos 
membros do Tribunal (Constituição Federal, art. 93, II, “d”), repetir-se-á votação 
do nome imediato, e assim sucessivamente, até se fixar a indicação.

§ 2º. No caso de antiguidade, havendo empate na entrância, terá 
precedência o Juiz mais antigo na carreira.

Art. 15. Quando se tratar de vaga a ser preenchida pelo critério de 
merecimento, a lista tríplice compor-se-á de nomes escolhidos entre Juízes de 
entrância especial que integrem a primeira quinta parte da lista de antiguidade 
desta, que tiverem requerido inscrição e, apurado o seu merecimento, com 
prevalência de critérios de ordem objetiva, segundo regulamento baixado pelo 
Tribunal.

Art. 16. A lista de merecimento para promoção será organizada pelo 
Tribunal, em sessão pública, devendo conter três nomes, em ordem alfabética e 
com indicação dos pontos obtidos, tudo na forma de Resolução expedida pelo 
Tribunal acerca da matéria.13 (Redação modificada pelo Assento Regimental nº 
36, de 05 de maio de 2011)14

§ 1º REVOGADO (Revogado pelo art. 8ª, do Assento Regimental nº 
36, de 05 de maio de 2011)

§ 2º REVOGADO (Revogado pelo art. 8ª, do Assento Regimental nº 
36, de 05 de maio de 2011)

§ 3º REVOGADO (Revogado pelo art. 8ª, do Assento Regimental nº 
36, de 05 de maio de 2011)

§ 4º. Aos Desembargadores será distribuída, com dez dias de 

13 Redação anterior: “Art. 16. A lista de merecimento para promoção será organizada pelo 
Tribunal, em sessão e escrutínio secretos, devendo conter três nomes, em ordem alfabética e 
com indicação do número de votos obtidos pelos indicados, por escrutínio.

 § 1º. Na organização dessa lista, cada Desembargador efetivo sufragará três nomes.
 § 2º. Serão considerados classificados, para formação da lista, aqueles que alcançarem metade 

e mais um, pelo menos, dos votos dos Desembargadores integrantes do Tribunal.
 § 3º - Serão realizados tantos escrutínios quanto forem necessários para a formação da lista 

tríplice, de modo que a quantidade de votos dos sufragados atinja o mínimo previsto no 
parágrafo anterior.(Redação deste parágrafo modificada pelo Assento regimental nº. 10, de 26 
de junho de 2003, publicada no dia 30 de junho de 2003.)”

14 Texto original: “§ 3º: Realizar-se-ão até três escrutínios, necessários à formação da lista 
tríplice antes mencionada. Não sendo possível, por qualquer razão, a complementação da lista, 
essa será considerada formada, com os nomes até então obtidos.”
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antecedência, a relação de todos os Juízes inscritos, com indicação das Comarcas 
já ocupadas e das punições disciplinares, porventura sofridas, cabendo ao 
Corregedor-Geral informar o número de processos julgados por cada Juiz nos 
últimos doze meses e o número de processos pendentes em igual período, bem 
como prestar ao Tribunal os esclarecimentos julgados oportunos sobre a atuação 
deles.

§ 5º. A Corregedoria-Geral da Justiça organizará expedientes 
relativos às atividades judicantes e culturais de cada Juiz, servindo-se dos 
elementos contidos nos relatórios, correições e autos, bem como os que forem 
voluntariamente fornecidos pelos interessados, para efeito de instruir o pedido 
de cada candidato inscrito. 

§ 6º. Formada a lista na forma antes preconizada, caberá ao 
Presidente do Tribunal a escolha de quem será promovido.

Art. 17. Verificada a vaga que deva ser provida pelo quinto 
constitucional, o Presidente do Tribunal de Justiça a anunciará mediante 
publicação no Diário da Justiça e oficiará ao Ministério Público ou à Ordem dos 
Advogados do Brasil, Secção do Ceará, para que, no prazo de trinta dias, indiquem 
os integrantes da lista sêxtupla, com observância dos requisitos constitucionais 
e legais exigidos15.

•	 Vide Resolução no. 05/09 estabelecendo os critérios para aferição dos 
candidatos à lista tríplice para o preenchimento de vaga do quinto constitucional na categoria do 
Ministério Público.

Parágrafo único. Recebida a lista sêxtupla, o Tribunal Pleno 
formará a lista tríplice em sessão pública e escrutínio reservado e a enviará 
ao Chefe do Poder Executivo para que, nos vinte dias subsequentes à remessa, 
escolha e nomeie um de seus integrantes para o cargo de Desembargador.16 

15 Segue texto de referência: “Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais 
Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, 
do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico 
e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista 
sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

 Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder 
Executivo, que, nos vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.” 
(art. 94, parágrafo único, da CF/88) 

16 Redação anterior: “Parágrafo único. Recebida a lista sêxtupla, o Tribunal de Justiça 
formará a lista tríplice em sessão pública e escrutínio reservado e a enviará ao Chefe do Poder 
Executivo para que, nos vinte dias subseqüentes à remessa, escolha e nomeie um de seus 
integrantes para o cargo de Desembargador..
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(Redação modificada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)
Art. 18. Antes da votação e da organização da lista tríplice a que 

alude o artigo anterior, em sessão secreta, o Presidente do Tribunal fará um 
relatório acerca da lista sêxtupla apresentada pelo órgão de classe respectivo, 
podendo qualquer Desembargador usar da palavra para encaminhar a votação.

Art. 19. É permitida a remoção ou a permuta de uma para outra 
Câmara Cível ou Criminal, mediante aprovação do Órgão Especial. Havendo mais 
de um pedido para a mesma vaga, terá preferência o desembargador de maior 
antiguidade no Tribunal, desde que apresente requerimento antes de iniciar-se 
a sessão que tratará do tema, sendo vedado fazê-lo se houver adiamento ou 
retirada de pauta da matéria. (Redação modificada pelo Assento Regimental nº 
43 , de 28 de junho de 2013)17

§1º. O desembargador removido assumirá o acervo e as prevenções 
do desembargador substituído. (Parágrafo incluído pelo Assento Regimental nº 
43 , de 28 de junho de 2013)

§2°. Após a aprovação pelo Órgão Especial da transferência 
do desembargador para outra Câmara, será realizado um levantamento da 
quantidade de processos sob relatoria daquele na Câmara a qual integrava, de 
modo a confrontá-lo com o total de feitos vinculados à vaga a ser ocupada. Em se 
verificando acervo igual ou inferior, o desembargador transferido receberá todos 
os processos de seu antecessor, respeitada a prevenção do órgão julgador que 
passou a integrar. No caso de o volume superar o total existente na vaga pretendida, 
ser-lhe-ão distribuídos, além dos feitos que estavam sob responsabilidade de 
seu antecessor, tantos quantos necessários para atingir a mesma quantidade  
as demandas que dirigia até a data da aprovação da transferência. (Parágrafo 
incluído pelo Assento Regimental nº 43 , de 28 de junho de 2013)

§3º. Em caso de necessidade de distribuição suplementar na vaga 
assumida, a compensação do quantitativo de processos, de que trata o parágrafo 
anterior, in fine, deverá ser atingida no prazo máximo de 9 (nove) meses. 
(Parágrafo incluído pelo Assento Regimental nº 43 , de 28 de junho de 2013)

17 Redação anterior: “Art. 19. O Desembargador tem direito de remoção de uma para outra 
Câmara, antes da posse de novo Desembargador, submetido o pedido à aprovação do Órgão 
Especial. Havendo mais de um pedido, terá preferência o formulado pelo Desembargador 
mais antigo. (Redação modificada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)

 Texto original: “Art. 19. O Desembargador tem direito de remoção de uma para outra 
Câmara, antes da posse de novo Desembargador, submetido o pedido à aprovação do Tribunal 
Pleno; havendo mais de um pedido, terá preferência o formulado pelo Desembargador mais 
antigo.”
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§4º. Aplicam-se à permuta de desembargadores as regras 
estabelecidas nos parágrafos anteriores. (Parágrafo incluído pelo Assento 
Regimental nº 43 , de 28 de junho de 2013)

§ 5º. Por força de remoção ou permuta, o magistrado ocupará nas 
Câmaras Reunidas sua ordem na antiguidade perante os componentes desse 
órgão julgador, recebendo, porém, os processos daquele a quem sucedeu nesse 
órgão, nos termos do art. 61 deste Regimento. (Parágrafo incluído pelo Assento 
Regimental nº 43 , de 28 de junho de 2013)

SEÇÃO IV
DAS PROMOÇÕES DOS JUÍZES, DE ENTRÂNCIA 

PARA ENTRÂNCIA, E DAS REMOÇÕES18

Art. 20. Aplicar-se-á, no que couber, e para fins de promoção de 
Juízes de entrância para entrância, assim como para o atendimento dos pleitos 
de remoção, o disposto na seção precedente.

Art.20-A. Não será promovido o Juiz que, injustificadamente, 
retiver autos em seu poder além do prazo legal, sendo-lhe vedado devolvê-los à 
Secretaria de Vara sem a devida decisão. (Artigo acrescido pelo Assento Regimental 
nº. 32, de 04 de março de 2010.)

Parágrafo único. A remoção de Desembargador de uma Câmara 
para outra, bem como a remoção ou a promoção de magistrado de primeiro 
grau deverá ser precedida de manifestação conclusiva da Corregedoria Geral 

18 Segue texto de referência: “II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, 
por antigüidade e merecimento, atendidas as seguintes normas:

 a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas 
em lista de merecimento;

 b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e 
integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antigüidade desta, salvo se não houver com 
tais requisitos quem aceite o lugar vago;

 c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de 
produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em 
cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; (art. 93, inciso II, da CF/88, com redação 
da pela EC 45/04) 

 d) na apuração de antigüidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo 
voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e 
assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;(art. 93, inciso II, d, 
da CF/88, com redação da pela EC 45/04) 

 e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do 
prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão;(art. 93, 
inciso II, e, da CF/88, incluída pela EC 45/04).”
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da Justiça sobre o cumprimento da regra do caput deste artigo, que deverá ser 
previamente publicada no Diário da Justiça. (parágrafo acrescido pelo Assento 
Regimental nº. 32, de 04 de março de 2010.)

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO I

DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO E DO ÓRGÃO ESPECIAL 
(REDAÇÃO DA SEÇÃO MODIFICADA PELO ASSENTO REGIMENTAL 

Nº 36, DE 05 DE MAIO DE 2011)

Art. 21. Ao Tribunal Pleno compete: 19(Redação do artigo modificada 

19 Redação Anterior: “Art. 21. Compete ao Tribunal Pleno:
 I - dar posse aos membros do Tribunal;
 II - eleger o seu Presidente, o Vice-Presidente, o Corregedor-Geral, os membros do Conselho 

da Magistratura e respectivos suplentes, bem como os Desembargadores que integrarão os 
órgãos permanentes a que alude o art. 41 deste Regimento, dando-lhes posse;

 III - elaborar o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, nele estabelecendo a composição e 
a competência dos seus órgãos julgadores e de direção, regulando o processo e o julgamento 
dos feitos de sua competência e disciplinando os seus serviços;

 IV - exercer as funções administrativas que lhe impõe a lei e, especialmente, o art. 35 do 
Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará (Lei Estadual no. 12.342, de 
28.7.94), devendo, além do mais: 

 a) propor, quando entender conveniente, a criação de Tribunal de Alçada, com competência 
definida em lei, e Justiça de Paz temporária com competência para celebrar casamentos, 
verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer 
atribuições conciliatórias e outras, dando posse aos nomeados para os respectivos cargos;

 b) propor criação, supressão e restauração de Comarcas, transferência de sede e alteração da 
entrância de qualquer delas;

 c) deliberar, na hipótese de mudança da sede do Juízo, acerca da concessão de disponibilidade, 
com vencimentos integrais, ao Juiz da Comarca cuja sede foi mudada e que não pretenda 
remover-se, facultando-se-lhe, porém, a remoção para aquela ou para outra Comarca, desde 
que de mesma entrância;

 d) organizar e rever, anualmente, a lista de antiguidade dos magistrados por classe e entrância, 
conhecendo das reclamações, para fins de promoção;

 e) organizar lista tríplice para promoção por merecimento dos Juízes de uma para outra 
entrância ou para o Tribunal de Justiça e para nomeação de Desembargadores, dentre 
advogados ou membros do Ministério Públicos, observado o disposto nas Constituições 
Federal e Estadual;

 f) escolher dentre os juízes da Capital, aqueles que deverão compor a Turma Recursal dos 
Juizados Especiais;

 g) remover os juízes ou colocá-los em disponibilidade, por motivo de interesse público, 
reconhecido pelo voto de dois terços dos membros efetivos do Tribunal;
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pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)
I – dar posse aos membros do Tribunal de Justiça;
II – eleger:
a) o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor-Geral, dando-lhes 

posse;
b) os membros do Órgão Especial de que trata a parte final do caput 

do art. 6º deste Regimento e seus suplentes, dando-lhes posse na mesma sessão 
de eleição;

 h) desempenhar outras atividades administrativas previstas em lei;
 V - declarar, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, a inconstitucionalidade de lei 

ou ato normativo do Poder Público, nos casos de sua competência originária e nos que para 
tal fim lhe forem remetidos pelos demais órgãos julgadores do Tribunal; 

 VI - processar e julgar: 
 a) nos crimes comuns e de responsabilidade, o Vice-Governador, Deputados Estaduais, Juízes 

Estaduais e membros do Ministério Público, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 
 b) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa 

e da Presidência da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal ou de algum de seus órgãos, 
dos Secretários de Estado, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, do Presidente do 
Tribunal de Contas dos Municípios, do Procurador-Geral da Justiça, do Procurador-Geraldo 
Estado, do Chefe da Casa Militar, do Chefe do Gabinete do Governador, do Comandante-Geral 
da Polícia Militar, do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar e de quaisquer outras 
autoridades equiparadas, na forma da lei;

 c) os mandados de injunção contra omissão das autoridades referidas na alínea anterior;
 d) os habeas corpus nos processos cujos recursos forem de sua competência, ou quando o 

coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição;
 e) as ações rescisórias e as revisões criminais de seus próprios julgados;
 f) os incidentes de uniformização de jurisprudência, no caso de divergência na interpretação 

do direito entre as Câmaras, editando a respectiva súmula;
 g) a exceção da verdade, quando o querelante, por prerrogativa da função, deva ser julgado 

originariamente pelo Tribunal;
 h) as representações para intervenção em Municípios;
 i) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de 

atribuição para a prática de atos processuais;
 j) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 

decisões;
 l) os conflitos de competência entre Relatores;
 m) os embargos infringentes, opostos a acórdão das Câmaras Cíveis ou Criminais Reunidas, 

ou tirados de decisões proferidas em ações rescisórias de seus próprios julgados;
 n) os recursos contra a aplicação das penalidades previstas nos arts. 801 e 802 do Código de 

Processo Penal;
 o) o pedido de revogação das medidas de segurança que houver aplicado.
 VII - conceder, nas condenações que houver proferido, e em sendo o caso, o livramento e a 

suspensão condicional da pena, estabelecendo as suas condições; 
 Parágrafo único. O mandado de segurança, o habeas data, o habeas corpus, o mandado de 

injunção de competência originária do Tribunal de Justiça terão prioridade de julgamento.
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c) os membros do Conselho da Magistratura e respectivos suplentes;
d) os Desembargadores que integrarão os órgãos permanentes a que 

alude o art. 40 deste Regimento.
III – aprovar o Regimento Interno do Tribunal de Justiça e suas 

respectivas emendas, conferindo-lhe interpretação autêntica, mediante assentos 
ou resoluções;

IV – aprovar o Regimento Interno da Corregedoria Geral de Justiça, 
do Conselho Superior da Magistratura, das comissões a que alude o art. 40 deste 
Regimento e dos demais órgãos do Tribunal de Justiça;

V – propor ao Poder Legislativo:
a) a alteração da divisão e da organização judiciárias;
b) a alteração do número de membros do Tribunal de Justiça;
c) a criação ou a extinção de cargos e a fixação dos subsídios dos 

membros do Tribunal de Justiça e dos Juízes de Direito e substitutos, assim como 
os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário.

VI – elaborar as listas tríplices para o preenchimento das vagas do 
Tribunal de Justiça reservadas aos advogados e membros do Ministério Público;

VII – eleger os Desembargadores e os Juízes efetivos e substitutos 
do Tribunal Regional Eleitoral e apreciar sua recondução, dentre os inscritos na 
classe dos magistrados do Estado;

VIII – elaborar a lista, que será encaminhada ao Presidente da 
República, para a nomeação de advogados que integrarão o Tribunal Regional 
Eleitoral;

IX – organizar lista tríplice, para fins de acesso dos Juízes ao Tribunal 
de Justiça;

X – julgar matérias disciplinares relativas aos magistrados;
XI – deliberar sobre:
a) a perda do cargo, pela maioria absoluta de seus membros, na 

hipótese prevista no inciso I do art. 95 da Constituição Federal;
b) a remoção, a disponibilidade e a aposentadoria de magistrado, 

por interesse público, em decisão por voto da maioria absoluta de seus membros.
XII – reunir-se em caso de comemoração cívica, visita oficial de alta 

autoridade ou para agraciamento com a Medalha do Mérito Judiciário;
XIII – tratar de assuntos especiais, quando as circunstâncias o 

recomendarem, mediante convocação extraordinária do Presidente ou do Órgão 
Especial. (Redação modificada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 
2011)
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Art. 22. Ao Órgão Especial compete: 20(Redação modificada pelo 
Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)

I – organizar e rever, anualmente, a lista de antiguidade dos 
magistrados por classe e entrância, conhecendo das reclamações, para fins de 
promoção e acesso ao Tribunal de Justiça;

II – decidir sobre remoção e permuta de magistrados e organizar 
lista tríplice, para fins de promoção por merecimento dos Juízes de entrância 
para entrância;

III – escolher, dentre os Juízes da Capital, os que deverão compor a 
Turma Recursal dos Juizados Especiais;

IV – conceder licença e férias ao Presidente e autorizar seu 
afastamento, quando o prazo for superior a quinze dias;

V – deliberar sobre as propostas orçamentárias do Poder Judiciário;
VI – solicitar, quando cabível, a intervenção federal no Estado, 

por intermédio do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Constituição da 
República;

VII – deliberar, por proposição do Presidente, sobre a abertura de 
concurso para provimento do cargo de Juiz substituto;

VIII – homologar os concursos públicos para provimento de cargos 
na estrutura do Poder Judiciário;

IX – exercer outras atividades administrativas previstas em lei, 
especialmente as dispostas no art. 35 do Código de Divisão e Organização 

20 Redação anterior: “ Art. 22. Compete, ainda, ao Tribunal Pleno:
 I - julgar os recursos das decisões do Conselho da Magistratura, das decisões relativas a 

pedidos de licença, férias, apuração de tempo de serviço e vantagens pessoais formuladas ao 
Presidente do Tribunal, bem como das decisões administrativas sobre licitações, contratos e 
alienações;

 II - homologar os concursos públicos para provimento de cargos na estrutura do Poder 
Judiciário; 

 III - julgar os recursos das decisões das Comissões encarregadas da realização dos concursos 
a que alude o inciso anterior;

 IV - julgar os recursos de decisões proferidas pelo Corregedor-Geral da Justiça e pelo Diretor 
do Fórum, bem como daquelas exaradas pelo Presidente, em matéria administrativa;

 V -propor ao Poder Legislativo a revisão dos vencimentos dos magistrados e dos funcionários 
de sua Secretaria;

 VI – conceder licença e férias ao Presidente e autorizar seu afastamento, quando o prazo for 
superior a quinze dias;

  VII - aprovar a proposta orçamentária do Poder Judiciário, encaminhando-a ao órgão 
competente; 

 VIII - elaborar a lista de magistrados e juristas para o Tribunal Regional Eleitoral
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Judiciária do Estado do Ceará (Lei nº 12.342, de 28.7.1994), no que não houver 
conflito com as atribuições do Tribunal Pleno estabelecidas no art. 21 deste 
Regimento;

X – declarar, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, nos casos de sua 
competência originária e nos que, para tal fim, lhe forem remetidos pelos demais 
órgãos julgadores do Tribunal;

XI – processar e julgar:
a) nos crimes comuns e de responsabilidade, o Vice-Governador, os 

Deputados Estaduais, os Juízes Estaduais, os membros do Ministério Público, 
o Comandante Geral da Polícia Militar e o Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

b) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do 
Governador do Estado, da Mesa e Presidência da Assembléia Legislativa, do 
próprio Tribunal ou de algum de seus órgãos, dos Secretários de Estado, do 
Tribunal de Contas do Estado ou de algum de seus órgãos, do Tribunal de Contas 
dos Municípios ou de algum de seus órgãos, do Procurador-Geral de Justiça, 
no exercício de suas atribuições administrativas, ou na qualidade de presidente 
dos órgãos colegiados do Ministério Público, do Procurador-Geral do Estado, do 
Chefe da Casa Militar, do Chefe do Gabinete do Governador, do Controlador e do 
Ouvidor Geral do Estado, do Defensor Público-Geral do Estado, do Comandante 
Geral da Polícia Militar e do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar;

•	 Vide Emenda Constitucional Estadual nº. 63.

c) os mandados de injunção contra omissão das autoridades referidas 
na alínea anterior;

d) os habeas corpus, nos processos cujos recursos forem de sua 
competência, ou quando o coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita 
à sua jurisdição;

e) as ações rescisórias e as revisões criminais de seus próprios 
julgados;

f) os incidentes de uniformização de jurisprudência, no caso de 
divergência na interpretação do direito entre as Câmaras, editando a respectiva 
Súmula;

g) a exceção da verdade, quando o querelante, por prerrogativa da 
função, deva ser julgado originariamente pelo Tribunal;

h) as representações para intervenção em municípios;



R
E

G
IM

E
N

T
O

 I
N

T
E

R
N

O
T

R
IB

U
N

A
L
 D

E
 J

U
S
T

IÇ
A

 D
O

 E
S
TA

D
O

 D
O

 C
E

A
R

Á

613  

i) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, 
facultada a delegação de atribuição para a prática de atos processuais;

j) a reclamação para preservação de sua competência e garantia da 
autoridade de suas decisões;

k) os conflitos de competência entre Relatores;
l) os embargos infringentes, opostos a acórdão das Câmaras Cíveis 

ou Criminais Reunidas, ou tirados de decisões proferidas em ações rescisórias de 
seus próprios julgados;

m) os recursos contra a aplicação das penalidades previstas nos arts. 
801 e 802 do Código de Processo Penal;

n) o pedido de revogação das medidas de segurança que houver 
aplicado.

XII – julgar:
a) os recursos das decisões do Conselho da Magistratura, das 

decisões referentes a pedidos de licença, férias, apuração de tempo de serviço 
e vantagens pessoais formuladas ao Presidente do Tribunal, bem como das 
decisões administrativas sobre licitações, contratos e alienações;

b) os recursos das decisões das Comissões encarregadas da 
realização dos concursos públicos para provimento de cargos na estrutura do 
Poder Judiciário;

c) os recursos de decisões proferidas pelo Corregedor-Geral da 
Justiça e pelo Diretor do Fórum, bem como daquelas exaradas pelo Presidente, 
em matéria administrativa;

d) o agravo regimental contra ato do Presidente e do Relator nos 
processos de sua competência.

XIII – conceder, em sendo o caso, nas condenações que houver 
proferido, o livramento e a suspensão condicional da pena, estabelecendo as 
suas condições.

XIV – exercer, nos processos de sua competência, as demais funções 
descritas no art. 28 deste Regimento.

Parágrafo único. O mandado de segurança, o habeas data, o 
habeas corpus e o mandado de injunção de competência originária do Tribunal 
de Justiça terão prioridade de julgamento. (Redação modificada pelo Assento 
Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)
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SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

Art. 23. Às Câmaras Cíveis Reunidas compete:
I - processar e julgar:
a) as ações rescisórias, salvo as da competência do Órgão Especial. 

21(Redação modificada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)
b) os recursos das decisões de seu Presidente;
c) o recurso contra a decisão do Relator que indeferir liminarmente 

a ação rescisória ou, no curso do seu procedimento, causar gravame a qualquer 
das partes;

d) os embargos infringentes contra decisão das Câmaras Isoladas, e 
o agravo do despacho que o indeferir;

e) as ações civis de improbidade administrativa de que trata a Lei nº 
8429, de 2 de junho de 1992. (Alínea acrescida pelo Assento Regimental nº. 09, de 
05 de junho de 2003)

II - exercerem outras atividades que lhes forem conferidas em lei ou 
neste Regimento.

SEÇÃO III
DA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS

Art. 24. Às Câmaras Criminais Reunidas compete:
I - processar e julgar:
a) as revisões criminais e os recursos dos despachos que as indeferirem 

in limine;
b) os embargos de nulidade e infringentes dos julgados;
c) os pedidos de desaforamento de julgamento do Tribunal do Júri;
d) o pedido de declaração de perda de posto e patente de oficial da 

Polícia Militar do Estado; 
e) a decisão sobre a perda da graduação de praça da Polícia Militar, 

quando condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, pela 
prática de crime militar ou comum;

f) em instância única, nos termos da legislação militar, os processos 
de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade com o mesmo, oriundo 
do Conselho de Justiça;

21   Redação anterior: “a) as ações rescisórias, salvo as da competência do Tribunal Pleno;”
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g) os Prefeitos nos crimes comuns e de responsabilidade, bem assim 
as exceções que lhes são pertinentes quando cabíveis. (inciso com redação dada 
pela resolução no. 06/99, de 25.06.1999, tendo sido transformada em assento 
regimental número 1, publicada no dj do dia 28 de setembro de 1999).

II - executarem, no que couber, suas decisões, podendo delegar à 
instância inferior a prática de atos não decisórios;

III - exercerem outras atividades que lhes forem conferidas em lei ou 
neste Regimento.

SEÇÃO IV
DAS CÂMARAS CÍVEIS ISOLADAS

Art. 25. Às Câmaras Cíveis Isoladas compete:
I - processar e julgar:
a) mandados de segurança contra ato dos Juízes de primeira 

instância;
b) os conflitos de competência ou de atribuições entre Juízes do 

primeiro grau, ou entre estes e autoridades administrativas;
c) os habeas corpus, quando a prisão for civil;
d) os recursos das sentenças e decisões proferidas em matéria cível 

pelos Juízes de primeiro grau.
e) os recursos das decisões proferidas nos processos de competência 

dos Juízes da Infância e da Juventude. (Alínea acrescida pelo Assento Regimental 
nº. 03, de 29 de junho de 2000).

SEÇÃO V
DA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS

Art. 26. Compete às Câmaras Criminais Isoladas:
I - processarem e julgarem:
a) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for Juiz de 1º. 

grau;
b) as reclamações contra os atos pertinentes à execução de seus 

acórdãos;
c) nos crimes de responsabilidade, os funcionários da Secretaria do 

Tribunal de Justiça, inclusive os lotados na Diretoria do Fórum da Comarca da 
Capital;
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d) os recursos das decisões de Juízes e Tribunais de 1º. grau, em 
matéria penal;

e) os recursos das decisões do Conselho da Justiça Militar;
f) os conflitos de jurisdição e de competência entre os Juízes de 

primeiro grau, em matéria criminal;
g) as cartas testemunháveis;
h) mandados de segurança em matéria penal, contra atos dos Juízes 

de primeira instância. (Alínea acrescida pelo Assento Regimental nº. 02, de 23 de 
setembro de 1999).

SEÇÃO VI
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

Art. 27. O Conselho Superior da Magistratura é um órgão de 
fiscalização, de consulta e de julgamentos, tendo por competência precípua e 
exclusiva dirigir os procedimentos administrativos disciplinares que envolvam 
magistrados, quando estes consistirem em advertência e censura, proferindo 
decisão acerca da aplicação das sanções cabíveis.22 (Redação do artigo 27 dada 
pelo Assento Regimental nº. 07, de 14 de fevereiro de 2002).

§ 1º. Constituirá obrigação dos demais órgãos do Tribunal a 
comunicação a que alude o caput deste artigo.

§ 2º. O Conselho funcionará de acordo com o seu Regimento Interno, 
e nele, em caso de empate, terá o Presidente voto de qualidade.

§ 3º. As atas relativas às decisões adotadas pelo Conselho da 
Magistratura deverão ser distribuídas aos Desembargadores.

SEÇÃO II
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 28. Ao Órgão Especial, às Câmaras Cíveis e Criminais, Reunidas 
e Isoladas, compete ainda, nos processos de sua competência: 23(Redação dada 
pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)

22 Texto anterior: “art. 27. Compete ao Conselho da Magistratura, uma vez comunicado por 
qualquer dos demais órgãos do Tribunal de erros ou irregularidades praticados por magistrados, 
aplicar as sanções cabíveis.”

23 Texto anterior: “Art. 28. Ao Tribunal Pleno, às Câmaras Cíveis e Criminais, Reunidas e Isoladas, 
compete ainda, nos processos de sua competência:”
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I - julgar o agravo de instrumento, o regimental, os embargos de 
declaração e as medidas cautelares e demais argüições;

II - julgar os incidentes de execução que lhes forem submetidos;
III - julgar a restauração de autos perdidos;
IV - representarem à autoridade competente, quando em autos ou 

documentos de que conhecerem, houver indício de crime de ação pública;
V - julgarem as habilitações e outros incidentes, nas causas sujeitas 

ao seu conhecimento;
VI - julgarem as exceções de impedimento e suspeição acaso 

suscitadas no órgão jurisdicional que lhes for imediatamente inferior. 
Art. 29. As Câmaras Cíveis e Criminais, Reunidas e Isoladas 

remeterão os feitos de sua competência ao Órgão Especial: 24(Redação dada pelo 
Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)

I - quando acolherem a arguição de inconstitucionalidade;
II – quando algum dos Desembargadores propuser revisão da 

jurisprudência assentada em Súmula do Tribunal; 25(Redação dada pelo Assento 
Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)

III - quando suscitado incidente de uniformização de jurisprudência;
IV – quando convier pronunciamento do Órgão Especial em razão da 

relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre 
as Câmaras.26 (Redação dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 
2011)

Parágrafo único. A remessa de feito ao Órgão Especial far-se-á 
independentemente de acórdão, salvo nos casos dos itens I e III retro.27 (Redação 
dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)

24 Texto anterior: “Art. 29. As Câmaras Cíveis e Criminais, Reunidas e Isoladas remeterão os 
feitos de sua competência ao Pleno:”

25 Texto anterior: “II - quando algum dos Desembargadores propuser revisão da jurisprudência 
assentada em súmula do Tribunal Pleno;”

26 Texto anterior: “IV- quando convier pronunciamento do Tribunal Pleno em razão da relevância 
da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as Câmaras.”

27 Texto anterior: “Parágrafo único. A remessa de feito ao Tribunal Pleno far-se-á 
independentemente de acórdão, salvo nos casos dos itens I e III retro.
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CAPÍTULO III
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL

SEÇÃO I
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE

Art. 30. Compete ao Presidente do Tribunal:28

I - dirigir os trabalhos do Tribunal e do Conselho da Magistratura;
II - conceder substituição aos Juízes das Comarcas do interior do 

Estado;
III - presidir à distribuição dos processos no Tribunal;
IV - conceder férias e licenças aos magistrados, ressalvada a 

competência do Vice-Presidente quanto aos magistrados da Comarca de Fortaleza;
V - conceder férias e licenças, na forma da lei e até três meses, 

aos serventuários e funcionários da Justiça, ressalvada a competência do Vice-
Presidente quanto aos lotados no Fórum Clóvis Beviláqua;

VI - conceder as vantagens previstas em lei aos magistrados e aos 
serventuários e funcionários de Justiça;

VII - proceder à liquidação de tempo de serviço público de funcionário 
do Poder Judiciário, decidindo sobre sua aposentadoria, quando for o caso;

VIII - despachar os recursos interpostos de decisões do Tribunal para 
o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, apreciando-
lhe a admissibilidade;

IX – votar no Tribunal Pleno e, no Órgão Especial, em matérias 
administrativas, em processos de habeas corpus e nas ações diretas de 
inconstitucionalidade das leis ou atos normativos, proferindo voto de qualidade 
nos demais casos quando ocorrer empate, e a solução não estiver de outro modo 
regulada; 29(Redação dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 
2011)

X - apresentar, por ocasião de reabertura dos trabalhos do Tribunal, 
após cada período de férias, relatório de sua administração e das atividades do 
Tribunal;

28 As competências do Presidente do Tribunal também são descritas no Código de Divisão 
e Organização Judiciária (Lei 12.342/94) em seu art. 53. Importante destacar que a Lei 
14.258/2008 modificou esse dispositivo trazendo novas competências para o Presidente do 
Tribunal e retirando outras.

29 Texto anterior: “IX - votar no Tribunal Pleno em processo de habeas corpus e nas Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade das leis ou atos normativos, tendo voto de desempate nos demais 
casos;”
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XI - ordenar a restauração de autos de processos administrativos, 
quando desaparecidos na Secretaria do Tribunal;

XII - conhecer das suspeições opostas aos funcionários do Tribunal;
XIII – convocar Juiz de Direito da Capital, sorteado pelo Órgão 

Especial, para completar quorum de julgamento, na forma do art. 39; 30(Redação 
dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)

XIV - dar posse aos Juízes e aos funcionários da Secretaria do 
Tribunal;

XV - apresentar em mesa reclamação ou recurso oposto a despacho 
ou decisão que tenha proferido em processo administrativo, cabendo relatá-lo, 
sem voto, e lavrar o respectivo acórdão, em caso de improvimento do recurso;

XVI - deliberar acerca de pedido de desistência de recurso, nos feitos 
ainda não distribuídos;

XVII – mandar, nos feitos de competência do Tribunal Pleno e do 
Órgão Especial, publicar a pauta no Diário da Justiça eletrônico, designando 
julgamento para a primeira sessão desimpedida.31 (Redação dada pelo Assento 
Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)

XVIII - ordenar a abertura de concursos destinados ao provimento 
do cargo de Juiz e de serventuário de Justiça da capital ou de funcionário da 
Secretaria do Tribunal;

XIX - aplicar penas disciplinares aos funcionários da Secretaria do 
Tribunal;

XX - exercer as atribuições que lhe são conferidas por lei.

SEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DO VICE-PRESIDENTE

Art. 31. Compete ao Vice-Presidente do Tribunal:32

30 Texto anterior: “XIII - convocar Juiz de Direito da Capital, sorteado pelo Tribunal Pleno, para 
completar quorum de julgamento, na forma do art. 39;”

31 Texto revogado: “XVII - mandar, nos feitos de competência do Tribunal Pleno, publicar a 
pauta no Diário de Justiça, designando julgamento para a primeira sessão desimpedida;”

32 Vide Lei 14.258/2008,que modificou o art. 55 da Lei 12.342/94, inovando as atribuições ao 
vice-presidente, conforme se vê: “ Art. 55. Compete ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça: 
(Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/2008, de 04.12.2008, pub em 09.12.2008). - 
I - substituir o Presidente nos impedimentos, ausências, licenças e férias; II - relatar exceção 
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•	 Vide art. 55, da Lei 12.342/94 (CODOJECE)

I - substituir o Presidente nas faltas e impedimentos e suceder-lhe, 
no caso de vaga, observado o que dispõe o art. 9º. deste Regimento;

II - relatar exceção de suspeição não reconhecida, oposta ao 
Presidente do Tribunal;

III - rubricar os livros da Secretaria do Tribunal;
IV - presidir ao concurso destinado ao provimento do cargo de Juiz 

substituto;
V - REVOGADO;33(pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 

2011)
VI - colaborar com o Presidente na representação do Tribunal;
VII - exercer as funções administrativas que lhe forem delegadas pelo 

Presidente. 

CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS JULGADORES QUE COMPÕEM O TRIBUNAL

SEÇÃO I
DA PRESIDÊNCIA DAS CÂMARAS REUNIDAS E 

DAS CÂMARAS ISOLADAS

Art. 32. Ao Presidente de cada Câmara compete:
I - dirigir os trabalhos, encaminhando e apurando as votações e 

proclamando o resultado;
II - intervir, com voto de qualidade, nos julgamentos a que presidir, 

quando houver empate no pronunciamento do órgão julgador;

de suspeição, não reconhecida, e oposta ao Presidente do Tribunal; III - participar com função 
julgadora, das sessões dos órgãos do Tribunal de Justiça, na forma do Regimento Interno; 
IV - rubricar os livros da Secretaria Geral do Tribunal de Justiça; V - presidir concurso para 
provimento do cargo de Juiz Substituto; VI - exercer todas as funções judiciais e administrativas 
que lhe forem delegadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça, ou atribuídas pelo Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.  VII - exercer juízo de admissibilidade nos 
recursos extraordinário e especial.

33 Vide art. 103, da Lei 12.342, de 1994, (Código de Divisão e Organização Judiciária), 
com as modificações da Lei 14.258/2008, que retirou essa atribuição do vice-presidente, 
in verbis: “Art. 103. A Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua será exercida por 1 (um) Juiz de 
Direito de Entrância Especial, indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, devendo a escolha 
ser referendada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, competindo-lhe.(Redação dada pela Lei 
14.258/2008, de 04.12.2008, pub em 09.12.2008).”

 Redação do inciso: “V - exercer a Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua;”
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III - participar das votações em habeas corpus, mas sem voto de 
qualidade;

IV - participar do julgamento dos feitos em que houver aposto seu 
visto, como relator ou revisor;

V - assinar com o relator ou com o Desembargador designado os 
acórdãos da Câmara;

VI - requisitar das autoridades públicas as diligências, as informações 
e as providencias necessárias, sem prejuízo das atribuições dos relatores;

VII – suspender o julgamento, quando verificar, pela manifestação 
de votos, que a decisão concluirá pelo reconhecimento de inconstitucionalidade 
de lei ou ato do Poder Público, remetendo o processo ao Órgão Especial, para 
julgamento do incidente;34 (Redação dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 
de maio de 2011)

VIII - convocar sessões extraordinárias da Câmara respectiva;
IX - mandar, nos feitos de competência da Câmara, publicar a pauta 

no Diário da Justiça, designando julgamento para a primeira sessão desimpedida.

SEÇÃO II 
DO RELATOR

Art. 33. São atribuições do Relator:
I - ordenar e dirigir o processo;
II - lançar o relatório e encaminhar os autos ao revisor ou, inexistindo 

revisão no feito, encaminhar os autos ao Presidente do respectivo órgão julgador, 
solicitando dia para julgamento;

III - lavrar o acórdão, se vencedor o seu voto;
IV - submeter ao órgão julgador, ou ao seu Presidente, conforme a 

competência, quaisquer questões de ordem ou prejudiciais, relacionadas com o 
andamento do processo;

V - assinar as cartas de sentença;
VI - apresentar em mesa e relatar, com direito a voto, os agravos 

contra o seu despacho;
VII - homologar pedidos de desistência de recurso que lhe tenha sido 

distribuído;

34 Redação anterior: “VII - suspender o julgamento, quando verificar, pela manifestação de 
votos, que a decisão concluirá pelo reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato 
do Poder Público, remetendo o processo ao Tribunal Pleno, para julgamento do incidente;”



LU
C

IA
N

O
 B

E
Z
E

R
R

A
 F

U
R

TA
D

O

622  

VIII - requisitar, quando necessário, os autos originais dos processos 
que subirem ao Tribunal em translado ou certidão;

IX - indeferir a petição inicial de feito de competência originária que 
lhe seja distribuído, cabendo recurso de agravo para o órgão julgador;

X - mandar arquivar pedido de habeas corpus, quando comprovado 
que o paciente já foi posto em liberdade; 

XI - processar as habilitações e outros incidentes, inclusive o de 
falsidade; 

XII - decidir pedido de gratuidade de Justiça;
XIII - conceder fiança nos processos crimes após sua distribuição;
XIV - mandar riscar, de ofício ou a requerimento da parte, expressão 

injuriosa contida nos autos, quando não for possível o desentranhamento da 
respectiva peça processual;

XV - apreciar pedido de liminares nas ações cautelares necessárias 
à proteção de direitos suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda 
destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa;

XVI - apreciar requerimentos de antecipação de tutela;
XVII - julgar prejudicado processo ou recurso que haja perdido o 

objeto;
XVIII - negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, 

improcedente, prejudicado ou contrário à súmula deste Tribunal ou Tribunal 
Superior;

XIX - conceder efeito suspensivo a recurso, nas hipóteses previstas 
em lei;

XX - nas ações penais originárias:
a) determinar o arquivamento do inquérito ou das peças informativas, 

quando o requerer o Procurador-Geral da Justiça;
b) decretar a extinção de punibilidade nos casos previstos em lei;
c) exercer as atribuições que a legislação penal confere aos Juízes 

singulares, podendo submeter diretamente à decisão do órgão colegiado 
competente as questões surgidas durante a instrução. 

Parágrafo único. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e 
a vista obrigatória, deverão ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo 
Relator quando necessário.
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SEÇÃO III
DO REVISOR

Art. 34. Será Revisor o Desembargador imediato ao Relator, na 
ordem descendente de antiguidade, seguindo-se ao mais moderno o mais antigo.

§ 1º. Nos casos de revisão, os autos, despachados pelo Relator, serão 
conclusos ao Revisor, que os devolverá com o “visto” e com o pedido de dia para 
julgamento:

I - nos feitos cíveis, em vinte dias, excetuada a hipótese de embargos 
infringentes, em que o prazo será de quinze dias;

II - nos feitos criminais, em dez dias.
§ 2º. Antes de lançar o “visto”, será facultado ao Revisor ordenar a 

realização de diligência.
§ 3º. Não haverá revisor em procedimentos afetos à Justiça da 

Infância e da Juventude, em processos de habeas corpus, mandado de segurança, 
apelação em procedimento sumário, em ação de despejo e de decisão que 
indefira liminarmente a petição inicial, agravo, embargos de declaração, conflito 
de competência, exceção de impedimento ou suspeição, reclamação, recurso 
crime em sentido estrito, apelação em processo de crime que a lei comine 
pena de detenção e carta testemunhável, além de outras hipóteses dispensadas 
expressamente pela lei processual.35 (Redação dada pelo Assento Regimental nº. 
33, de 12 de agosto de 2010 - Pub. Em 16.08.10) 

§ 3º. Não haverá revisor em processos de habeas corpus, mandado de 
segurança, apelação em procedimento sumário, em ação de despejo e de decisão 
que indefira liminarmente a petição inicial, agravo, embargos de declaração, 
conflito de competência, exceção de impedimento ou suspeição, reclamação, 
recurso crime em sentido estrito, apelação em processo de crime que a lei comine 
pena de detenção e carta testemunhável, além de outras hipóteses dispensadas 
expressamente pela lei processual.

35 Redação anterior “§ 3º. Não haverá revisor em processos de habeas corpus, mandado de 
segurança, apelação em procedimento sumário, em ação de despejo e de decisão que indefira 
liminarmente a petição inicial, agravo, embargos de declaração, conflito de competência, 
exceção de impedimento ou suspeição, reclamação, recurso crime em sentido estrito, apelação 
em processo de crime que a lei comine pena de detenção e carta testemunhável, além de 
outras hipóteses dispensadas expressamente pela lei processual.”
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SEÇÃO IV
DAS SUBSTITUIÇÕES

•	 Vide art. 114 a 119, da LOMAN.

•	 Vide art. 22 a 28, da Lei 12.342/94 (CODOJECE)

Art. 35. O Presidente, nas faltas e impedimentos, será substituído 
pelo Vice-Presidente e este, pelo membro mais antigo do  Tribunal.(Redação dada 
pelo Assento Regimental nº. 42, de 24 de janeiro de 2013 – Pub. Em 25.01.13) 36

Parágrafo  único.  Nas  hipóteses  de  substituição  eventual  do  
Vice-Presidente,  o  magistrado  substituto  permanecerá  igualmente  investido 
de  suas  funções nos órgãos  colegiados dos quais  já  faça parte,  sendo,  todavia, 
durante o prazo dessa  substituição,  excluído  da  distribuição  realizada  pelo  
critério  de  equidade,  a  qual  não  será  objeto  de  compensação  quando  
cessada a substituição.(Parágrafo único incluído pelo Assento Regimental nº. 42, 
de 24 de janeiro de 2013 – Pub. em 25.01.13) 

Art.  36.  O  Corregedor-Geral  e  os  Presidentes  de  Câmara  
serão  substituídos  pelos  demais membros  desimpedidos  do  Tribunal ou 
Câmara, respectivamente, na ordem decrescente de antiguidade.(Redação dada 
pelo Assento Regimental nº. 42, de 24 de janeiro de 2013 – Pub. Em 25.01.13) 37

§1º. A antiguidade do Desembargador, para efeito não só de 
substituição, mas  também para sua colocação nas sessões, distribuição de 
serviços, revisão de processos e outros efeitos legais ou regimentais, será 
regulada na seguinte ordem: (Renumerado pelo Assento Regimental nº. 42, de 
24 de janeiro de 2013 – Pub. em 25.01.13) 

I - pela posse;

36 Redação anterior: “Art. 35. O Presidente, nas faltas e impedimentos, será substituído 
pelo Vice-Presidente e esse, pelo membro mais antigo do Tribunal.”

37 Redação anterior: “Art. 36. O Corregedor-Geral e os Presidentes de Câmara serão 
substituídos pelos demais membros desimpedidos do Tribunal ou Câmara, na ordem 
decrescente de antiguidade, respectivamente. 

 Parágrafo único. A antiguidade do Desembargador, para efeito não só de substituição, 
mas também para sua colocação nas sessões, distribuição de serviços, revisão de processos e 
outros efeitos legais ou regimentais, será regulada na seguinte ordem:

 I - pela posse;
 II - pela nomeação;
 III - pela idade.
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II - pela nomeação;
III - pela idade.
§2º. Nas hipóteses de substituição eventual do Corregedor-Geral, 

o magistrado substituto permanecerá igualmente investido de suas funções nos 
órgãos colegiados dos quais já faça parte, sendo, todavia, durante o prazo dessa 
substituição, excluído da distribuição realizada pelo critério de equidade, a 
qual não será objeto de compensação quando cessada a substituição.(Parágrafo 
incluído pelo Assento Regimental nº. 42, de 24 de janeiro de 2013 – Pub. em 
25.01.13) 

Art. 37. A substituição de que trata o artigo anterior será observada 
nos casos de impedimento ou suspeição, ausência, licença ou férias, ressalvado 
o princípio de vacância previsto no Código de Organização Judiciária do Estado.

Parágrafo único. O Desembargador que exercer a Presidência, em 
substituição, por período superior a trinta dias, devolverá para a redistribuição 
os feitos em seu poder e aqueles em que tenha lançado relatórios, como os que 
pôs em mesa para julgamento, mediante compensação. Os feitos em que seja 
revisor passarão ao substituto legal.

Art. 38. O Desembargador, quando impedido ou suspeito, será 
substituído:

I - quando relator, pelo Desembargador que lhe suceder na 
antiguidade;

II - quando revisor, pelo Desembargador imediato, na ordem 
decrescente de antiguidade.

Art. 39. A insuficiência de quorum para julgamento em órgão do 
Tribunal de Justiça, ensejada por suspeição, impedimento ou outro motivo, será 
suprida da seguinte forma:38 (Redação do caput dada pelo Assento Regimental 
nº. 44, de 13 de fevereiro de 2014 – Pub. em 19.02.14) 

38 Redação anterior: “Art. 39. A insuficiência de quorum para julgamento em órgão julgador 
do Tribunal de Justiça, ensejada por suspeição, impedimento ou outro motivo de afastamento, 
será suprida mediante sorteio dentre os membros integrantes do mesmo grupo de Câmaras, 
ou, se assim impossível, da Composição Plenária, realizado por suas respectivas presidências. 
(Redação dada pelo Assento Regimental nº. 26, de 02 de outubro de 2008 – Pub. Em 06.10.08)

 Texto original: “Art. 39. A convocação de Juiz de primeira instância, dentre os que integrarem 
o quinto mais antigo, somente se dará para completar, como vogal, o quorum de julgamento, 
quando, por suspeição ou impedimento dos integrantes do Tribunal, não for possível a 
substituição por outro da mesma Câmara, na ordem de antiguidade, ou, se impossível, por 
outro de mesmo grupo de Câmara, mediante sorteio realizado pelo Presidente da Câmara 
completa.
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I - no Órgão Especial: observar-se-á o art. 6º, §§ 10 e 11, deste 
Regimento Interno;

II - no Conselho da Magistratura: conforme dispuser o seu Regimento 
Interno;

III - nas Câmaras Cíveis Reunidas: por Desembargador das Câmaras 
Criminais Reunidas, observada, preferencialmente, a  ordem de antiguidade;

IV - nas Câmaras Criminais Reunidas: por Desembargador das 
Câmaras Cíveis Reunidas, observada, preferencialmente, a ordem de antiguidade;

V  -  nas  Câmaras  Isoladas:  por  Desembargador  da  Câmara  
subsequente,  de  mesma  especialização,  respeitada, preferencialmente, a 
ordem de antiguidade;

a) persistindo a  insuficiência de quorum, passar-se-á, pela ordem, 
para as demais Câmaras do mesmo grupo daquela na qual dar-se-á a substituição, 
respeitada, preferencialmente, a ordem de antiguidade dos membros de cada 
órgão julgador;

b)  não  havendo  substituto,  passar-se-á  para  as  Câmaras  
de  diferente  especialização,  observada,  preferencialmente,  a  ordem de 
antiguidade dos integrantes do órgão julgador; (Incisos e alíneas incluídos pelo 
Assento Regimental nº. 44, de 13 de fevereiro de 2014 – Pub. em 19.02.14) 

§ 1º. A presidência dos trabalhos será exercida por um dos membros 
remanescentes do órgão julgador, observado o critério de antiguidade.39 (Redação 
dada pelo Assento Regimental nº. 26, de 02 de outubro de 2008 - Pub. Em 06.10.08) 

§ 2º. Inexistindo membros remanescentes, o relator será definido por 
critério aleatório, dentre os membros sorteados, e a revisão recairá para o seu 
sucessor, obedecida a ordem de antiguidade.

§ 3º. Na hipótese do parágrafo anterior, a presidência do julgamento 
será exercida pelo membro mais antigo dentre aqueles convocados.

§ 4º. REVOGADO. (pelo Assento Regimental nº. 44, de 13 de fevereiro 
de 2014 – Pub. em 19.02.14)  40

39 Redação anterior: “§ 1º. A convocação de Juiz de 1ª instância far-se-á mediante sorteio 
público, levado a efeito pelo Tribunal de Justiça, dentre os Juízes de Direito titulares da Comarca 
da Capital e que integrem o quinto mais antigo, observado o caput deste artigo.”

40 Redação anterior: “§ 4º. Em caso de afastamento do Desembargador, a qualquer título, 
por período superior a trinta dias, os feitos em seu poder e aqueles em que tenha lançado seu 
relatório, como os que pôs em mesa para o julgamento, serão distribuídos aos demais membros 
das Câmaras Cíveis e Criminais, segundo a jurisdição, mediante oportuna compensação. Os 
feitos em que seja revisor passarão ao substituto legal. (Parágrafo renumerado pelo Assento 



R
E

G
IM

E
N

T
O

 I
N

T
E

R
N

O
T

R
IB

U
N

A
L
 D

E
 J

U
S
T

IÇ
A

 D
O

 E
S
TA

D
O

 D
O

 C
E

A
R

Á

627  

§ 5º. O julgamento que tiver sido iniciado prosseguirá, computando-
se os votos já proferidos, ainda que o magistrado afastado seja o relator. (Parágrafo 
renumerado pelo Assento Regimental nº. 26, de 02 de outubro de 2008 - Pub. Em 
06.10.08)

§ 6º. Somente quando indispensável para decidir nova questão, 
surgida no julgamento, será dado substituto ao ausente, cujo voto então não 
se computará. (Parágrafo renumerado pelo Assento Regimental nº. 26, de 02 de 
outubro de 2008 - Pub. Em 06.10.08)

§ 7º. Quando o afastamento do Desembargador for período igual ou 
superior a três dias, os habeas corpus, os mandados de segurança e outros feitos, 
desde que sejam novos, já distribuídos e sem qualquer apreciação, poderão, 
mediante fundado requerimento do interessado, caso demandem solução 
urgente, ser distribuídos por decisão do Presidente do Tribunal, observando-
se oportuna compensação.41 (Redação dada pelo Assento Regimental nº. 22, de 
16 de agosto de 2007 - Pub. Em 17.08.07) (Parágrafo renumerado pelo Assento 
Regimental nº. 26, de 02 de outubro de 2008 - Pub. Em 06.10.08)

§ 8º. Na hipótese do parágrafo anterior, contendo os mencionados 
processos atos já praticados pelo Desembargador e havendo pedido de 
providência urgente, desde que devidamente comprovada pela parte, serão os 
autos, por ordem do Presidente do Tribunal, enviados ao substituto legal do 
relator que apreciará o requerimento, devolvendo-o, em seguida, ao Gabinete de 
origem.42 (Redação dada pelo Assento Regimental nº. 22, de 16 de agosto de 2007 - 
e parágrafo renumerado pelo Assento Regimental nº. 26, de 02 de outubro de 2008)

§ 9º. Em caso de vaga no Tribunal de Justiça, ressalvados os processos 
mencionados no parágrafo anterior, os demais serão redistribuídos ao nomeado 
para preenchê-la. (Parágrafo renumerado pelo Assento Regimental nº. 26, de 02 de 
outubro de 2008 - Pub. Em 06.10.08) 

§ 10. Vislumbrada a conexão ou a continência a outro processo já 

Regimental nº. 26, de 02 de outubro de 2008 - Pub. Em 06.10.08)

41 Redação anterior do parágrafo quinto: “§ 5º. Quando o afastamento for período igual 
ou superior a três dias, serão redistribuídos, mediante oportuna compensação, os habeas corpus, 
os mandados de segurança e outros feitos que, consoante fundada reclamação do interessado, por 
decisão do Presidente do Tribunal, demandem solução urgente.” (Art. 39)

42 Redação anterior: “Art. 39, § 6º. Em caso de vaga no Tribunal de Justiça, ressalvados os 
processos mencionados no parágrafo anterior, os demais serão redistribuídos ao nomeado para 
preenchê-la.”
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distribuído, cuja competência já esteja firmada a um Desembargador afastado 
por período igual ou superior a 3 (três) dias, os habeas corpus, os mandados 
de segurança e outros feitos, ainda não distribuídos e que tragam pedido de 
providências urgentes, serão encaminhados ao Presidente do Tribunal que, se 
não delegar a atribuição ao Vice-Presidente, devolverá os autos, após apreciar o 
pedido, para distribuição ao relator prevento. ( redação modificada pelo Assento 
Regimental nº. 39, de 14 de julho de 2011 – Pub. Em 15.07.2011) 43

Art. 39-A. Para o caso de vacância e, por qualquer motivo, também no 
afastamento de Desembargador por prazo superior a 30 (trinta) dias, convocará 
o Tribunal de Justiça, caso a caso, magistrado integrante de lista formada por 
juízes de 1º grau, a ser elaborada anualmente, para atender a necessidade de 
substituição ou auxílio a órgão julgador de 2ª instância.(Artigo incluído pelo 
Assento Regimental nº 38, de 16 de junho de 2011 – publicado em 17.06.11)

§ 1º. Para os fins deste artigo, o Tribunal publicará edital permitindo, 
aos juízes integrantes da primeira quinta parte da lista de antiguidade da 
entrância final, a manifestação de interesse na substituição ou auxílio, ficando 
vedada, neste processo, a participação de magistrado que apresentar, no período 
de 12 (doze) meses anteriores à data de publicação do edital, atrasos reiterados 
na apreciação e julgamento de processos sob sua jurisdição ou registrarem, no 
mesmo período, punição disciplinar.

§ 2º. A escolha dos integrantes da lista para convocação dar-se-á por 
voto da maioria absoluta dos membros do Órgão Especial, ante o disposto no art. 
22, IX, deste Regimento, segundo critérios de antiguidade e merecimento, nessa 
ordem, em sessão pública, por votação nominal, aberta e fundamentada.

§ 3º. O juiz interessado apresentará seu requerimento no prazo de 
10 dias, contados da data de publicação do edital no Diário de Justiça Eletrônico, 
instruindo-o com:

I – Certidão do Conselho da Magistratura, 

43 Redação anterior: “§ 10 - Vislumbrada a conexão ou a continência a outro processo já 
distribuído, cuja competência já esteja firmada a um Desembargador afastado por período 
igual ou superior a 3 (três) dias, os habeas corpus, os mandados de segurança e outros 
feitos, ainda não distribuídos e que tragam pedido de providências urgentes, poderão, 
mediante fundado requerimento do interessado e por ordem da Presidência do Tribunal, 
ser distribuídos por encaminhamento ao seu substituto legal, que, após apreciar o pedido, 
devolverá os autos para redistribuição ao relator prevento. (Parágrafo acrescido pelo Assento 
Regimental nº. 24, de 07 de fevereiro de 2008 - Pub. Em 12.02.08 e Parágrafo renumerado pelo 
Assento Regimental nº. 26, de 02 de outubro de 2008 - Pub. Em 06.10.08)
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II – Certidão da Corregedoria Geral de Justiça, acompanhada de 
relatório estatístico relativo aos últimos 12 meses de efetivo exercício jurisdicional.

III – Demais documentos que reputar interessantes à demonstração 
dos critérios objetivos de que tratam os incisos do § 4º deste artigo.

§ 4º. A escolha pelo critério de merecimento dar-se-á com a 
observância dos seguintes preceitos objetivos:

I – Presteza, sendo atribuída pontuação até o máximo de 3,00 (três) 
pontos;

II – Desempenho, sendo atribuída pontuação até o máximo de 3,00 
(três) pontos;

III – Produtividade, sendo atribuída pontuação até o máximo de 3,00 
(três) pontos;

IV – Adequação da conduta do magistrado ao Código de Ética da 
Magistratura, sendo atribuída pontuação até o máximo de 3,00 (três) pontos, 
considerando a independência, imparcialidade, transparência, integridade 
pessoal e profissional, dignidade, honra e decoro, conhecimento e capacitação;

V – Aperfeiçoamento técnico, revelado:
a) pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou 

reconhecidos pelas Escolas Nacionais da Magistratura, considerados os cursos 
e eventos oferecidos em igualdade de condições a magistrados pelo Tribunal, 
Conselho do Poder Judiciário e Escola de Magistratura, diretamente ou mediante 
convênio, à exceção daqueles apontados na alínea seguinte, sendo atribuída 
pontuação até o máximo de 2 (dois) pontos; 

b) pela obtenção de diplomas, títulos ou certificados de conclusão de 
cursos jurídicos ou áreas afins e relacionados com as competências profissionais 
da magistratura, realizados após o ingresso na carreira, e reconhecidos pelo 
Ministério da Educação, da seguinte forma, independente do número de títulos 
por categoria:

b.1)para os candidatos que possuírem certificado de conclusão de 
especialização, será atribuído até o máximo de 1 (um) ponto;

b.2)para os candidatos que possuírem certificado de conclusão de 
curso de mestrado, até o máximo de 1,5 (um vírgula cinco) ponto e

b.3)para os candidatos que possuírem certificado de conclusão de 
curso de doutorado, atribuir-se-á até o máximo de 2 (dois) pontos.

c) pela ministração de aulas, palestras e cursos promovidos pelo 
Tribunal e Conselho do Poder Judiciário, em Escola de Magistratura, diretamente 
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ou mediante convênio, sendo atribuída pontuação até o máximo de 2 (dois) 
pontos;

§ 5º. Caberá à Corregedoria Geral da Justiça a coleta de dados para 
avaliação do preceito citado no inciso III do artigo anterior.

§ 6º. Considerar-se-á negativamente, na avaliação de que cuida o 
inciso IV do parágrafo anterior, a existência de processo administrativo disciplinar 
aberto contra o magistrado interessado, não se considerando, no entanto, para 
tal fim a existência de representações eventualmente em tramitação e sem 
decisão definitiva, salvo no caso de haver determinação de afastamento liminar 
das funções judicantes;

§ 7º. Instituída média oriunda da avaliação de produtividade do juiz 
de 1º grau relativa a acesso, promoção e remoção, sua aplicação será viabilizada 
na apuração do critério do inciso III do parágrafo 4º do artigo anterior, realizando-
se as necessárias adequações.

§ 8º. Havendo empate por ocasião do somatório da pontuação obtida 
pelos interessados, a antiguidade servirá como critério para desempate.

Art. 39-B. Considerar-se-á formada a lista após o cômputo, em ordem 
decrescente, da pontuação obtida pelo magistrado interessado na substituição 
ou auxílio, respeitada a alternância decorrente da observância do critério da 
antiguidade. (Artigo incluído pelo Assento Regimental nº 38, de 16 de junho de 
2011 – publicado em 17.06.11)

Parágrafo único: A validade da lista será de 12 (doze) meses após a 
publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

Art. 39-C. O juiz convocado participará das deliberações do Tribunal, 
à exceção das relativas à promoção, remoção, eleição, convocação ou de cunho 
disciplinar a juiz de primeiro grau ou a desembargador, bem como as que tratem 
de organização de unidade judiciária de 1ª ou 2ª instância e demais decisões 
que, por previsão legal, regimental ou deliberação do Tribunal, apenas devam 
participar seus membros titulares. (Artigo incluído pelo Assento Regimental nº 
38, de 16 de junho de 2011 – publicado em 17.06.11)

§1º Cumprida a convocação pelo magistrado, independentemente 
do tempo de duração da substituição ou auxílio, este somente poderá receber 
nova convocação por ocasião de figuração em nova lista anual.

§2º. O Órgão Especial deverá, 2 (dois) meses antes de atingido o 
prazo citado no parágrafo anterior, ou ante a convocação de todos os magistrados 
listados, deliberar sobre a formação de nova lista.
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CAPÍTULO V
DOS ÓRGÃOS AUXILIARES DO TRIBUNAL

SEÇÃO ÚNICA
DOS ÓRGÃOS PERMANENTES

Art. 40 - São órgãos permanentes do Tribunal os seguintes:
I - Conselho Judiciário para a Infância e Juventude44;
•	 Ver Lei Estadual no. 13.545/04.

•	 Regimento interno aprovado pelo pleno - art. 3o. da Lei 13.545/04.

II - Comissão de Regimento Interno e Assessoria Legislativa;
III - Comissão de Jurisprudência e Biblioteca;
IV - Comissão de Informática;
V - Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional45;

44 O Conselho Judiciário para a Infância e a Juventude - CINJ foi criado pela Lei Estadual no. 
13.645/04, in verbis: “Art. 1°. Fica criado o Conselho Judiciário para a Infância e a Juventude 
- CINJ, órgão permanente do Poder Judiciário, responsável pela análise, definição e fiscalização 
da política de atuação do Tribunal de Justiça para a infância e a juventude.

  Parágrafo único. O Conselho Judiciário para a Infância e a Juventude - CINJ, é composto dos 
seguintes membros:

  I - o Presidente do Tribunal de Justiça;
  II - o Vice-presidente do Tribunal de Justiça;
  III - o Corregedor-geral de Justiça;
  IV - o Presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Ceará - CEJAI;
  V - o Procurador-geral de Justiça.”

45 A CEJAI foi criada pela Lei Estadual no. 13.545/04, in verbis: “Art. 2°. Fica criada a Comissão 
Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Ceará - CEJAI, órgão permanente do Poder 
Judiciário do Estado do Ceará, com a incumbência de ser a Autoridade Central, no âmbito do 
Estado, para fins de aplicação da Convenção de Haia e, em obediência ao Decreto Federal n.° 
3.174, de 16 de setembro de 1999, com a finalidade de orientar, executar e fiscalizar a aplicação 
do disposto nos arts. 50 a 52 e parágrafo único da Lei n.° 8.069, de 15 de junho de 1990, sendo 
responsável pela atuação em todos os processos de adoção internacional, dentro da jurisdição do 
Estado do Ceará.

  Parágrafo único. A Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Ceará - CEJAI, 
é composta por seis membros, sendo:

 I - um Desembargador, que exercerá as funções de Presidente da Comissão, designado pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com anuência do Tribunal Pleno, 
para cumprir mandato concomitante ao biênio do Presidente que o nomeou, permitida uma 
recondução;

 II - quatro Juízes de Direito vitalícios, integrantes de entrância especial, cada um com seu 
respectivo suplente, por indicação do Presidente da CEJAI e nomeados pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça, sem prejuízo de suas normais funções judicantes, sendo um deles designado 
Coordenador, escolhido pelo Presidente da CEJAI, ad referendum do Tribunal Pleno;

  III - um membro do Ministério Público de 2.° grau, designado pelo Procurador-geral de Justiça.”
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VII - Coordenadoria da Infância e Juventude - CIJ.(Inciso incluído 
pelo Assento Regimental nº. 33, de 12 de agosto de 2010 - Pub. Em 16.08.10) 

•	 Ver Lei Estadual no. 13.545/04.

•	 Regimento interno aprovado pelo pleno - art. 3o. da Lei 13.545/04.

VI - ESMEC - Escola Superior da Magistratura.
•	 Vide Lei n.° 13.703/05 que Institui o Fundo Especial da Escola 

Superior da Magistratura do Estado do Ceará - Fundo ESMEC.
§ 1º. As comissões permanentes compor-se-ão de quatro 

Desembargadores efetivos e de um suplente, eleitos pelo Tribunal Pleno, 
respeitada a paridade de representação de cada uma das Câmaras Isoladas, salvo 
as Comissões de Informática e de Adoção Internacional, cuja composição será 
definida por seus respectivos regimentos.

§ 2º. As comissões permanentes serão presididas pelo Desembargador 
mais antigo dentre seus membros, salvo recusa justificada, e secretariadas por 
um Juiz de Direito designado pelo respectivo Presidente.

§3º O Tribunal Pleno, ou o Órgão Especial, poderá constituir comissão 
temporária, com qualquer número de membros, fixando prazo para a execução 
de sua tarefa.46 (Redação dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 
2011)

§ 4º. A ESMEC será dirigida por um Desembargador em atividade, 
escolhido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com a anuência de seu Plenário.

•	 Vide Lei 13.703/05, que cria o fundo ESMEC. 

Art. 41 - O Conselho Judiciário para a Infância e Juventude47 será 
o Órgão permanente responsável pela análise e definição da política de atuação 
do Tribunal de Justiça para a infância e a juventude.

•	 Vide Lei 13.545/04, que cria o Conselho Judiciário.

46 Texto anterior: “§ 3º. O Tribunal Pleno poderá constituir comissão temporária, com 
qualquer número de membros, fixando prazo para execução de sua tarefa.

47 A Lei Estadual no. 13.545/04 criou o CINJ, in verbis: “Art. 1°. Fica criado o Conselho Judiciário 
para a Infância e a Juventude - CINJ, órgão permanente do Poder Judiciário, responsável pela 
análise, definição e fiscalização da política de atuação do Tribunal de Justiça para a infância e a 
juventude.

  Parágrafo único. O Conselho Judiciário para a Infância e a Juventude - CINJ, é composto dos 
seguintes membros:

  I - o Presidente do Tribunal de Justiça;
  II - o Vice-presidente do Tribunal de Justiça;
  III - o Corregedor-geral de Justiça;
  IV - o Presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Ceará - CEJAI;
  V - o Procurador-geral de Justiça.”
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§ 1º. O Conselho será composto do Presidente do Tribunal de Justiça, 
do Vice-Presidente, do Corregedor-Geral, do Presidente da Comissão Estadual 
Judiciária de Adoção Internacional e do Procurador-Geral da Justiça;

§ 2º. Além das atribuições cometidas pelo Tribunal de Justiça, caberá 
precipuamente ao Conselho:

I - analisar e definir, submetido à apreciação do Tribunal, a política 
de atuação do órgão na área, através de mecanismos de acompanhamento e 
controle às Varas da Infância e da Juventude, inclusive quanto às normas 
uniformizadoras de procedimentos;

II - exercer fiscalização sobre a Autoridade Central em matéria de 
adoção internacional;

III - interagir com entes nacionais e internacionais, públicos e 
privados, que atuem na área da infância e da juventude;

IV - estabelecer ações e procedimentos de cooperação entre o Poder 
Judiciário e o Ministério Público;

V - elaborar campanhas de esclarecimento à sociedade para 
divulgação da legislação específica, dos procedimentos e da sua própria atuação.

§ 3º. O regimento interno do Conselho será submetido à aprovação 
do Tribunal de Justiça48.

Art. 42. À Comissão de Regimento Interno e Assessoria Legislativa 
caberá:

I - pronunciar-se sobre propostas ou projetos de alteração do Código 
de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará ou do Regimento Interno 
do Tribunal;

II - elaborar a redação final dos novos dispositivos aprovados;
III - prestar assessoria em matéria legislativa do interesse do Tribunal.
Art. 43. À Comissão de Jurisprudência e Biblioteca caberá:
I - cuidar da sistematização e divulgação da jurisprudência do 

Tribunal;
II - selecionar acórdãos, sentenças, pareceres do Ministério Público e 

trabalhos de doutrina, dentre outros trabalhos jurídicos, destinados à publicação 
nas revistas especializadas;

48 Segue texto de referência da Lei 13.545/04, que trata sobre a aprovação do Regimento 
Interno da CEJAI, in verbis: “Art. 3°. As competências e atribuições do Conselho Judiciário para 
a Infância e a Juventude –CINJ, e da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do 
Ceará - CEJAI, serão definidas nos respectivos Regimentos Internos, submetidos à aprovação do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em sua composição plenária.”
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III - orientar a aquisição de obras para a Biblioteca do Tribunal;
IV - organizar a publicação e atualização da Súmula de Jurisprudência 

do Tribunal.
Art. 44. Serão inscritos na Súmula enunciados correspondentes:
I - às decisões do Tribunal, por maioria qualificada, que hajam 

concluído pela inconstitucionalidade, ou constitucionalidade de lei, ou de ato do 
Poder Público;

II - à jurisprudência que o Tribunal haja, em incidente de uniformização 
de jurisprudência, e embora com votos vencidos, adotado como predominante.

Art. 45. A inscrição de enunciados na Súmula será deliberada 
pelo Órgão Especial, mediante proposta da Comissão de Jurisprudência, ou 
de Desembargador, com o parecer da Comissão. (Redação dada pelo Assento 
Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)49

Parágrafo único. O enunciado será sucinto e mencionará as 
normas constitucionais, legais e regimentais, a que se refira, além dos julgados 
que ensejaram a sua edição.

Art. 46. Será facultado a qualquer Desembargador propor ao Órgão 
Especial a revisão do enunciado constante da Súmula, observando-se, em matéria 
constitucional, a determinação prevista no art. 480 do Código de Processo Civil. 
(Redação dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)50

Art. 47. Sempre que o Órgão Especial decidir em contrário ao que 
figurar na Súmula, o enunciado respectivo deverá ser cancelado até que, de 
novo, se firme jurisprudência, no mesmo ou em outro sentido. (Redação dada 
pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)51

§ 1º. Os enunciados da Súmula, numerados seguidamente, na ordem 
de sua inscrição, serão publicados no Diário da Justiça.

§ 2º. A citação da Súmula será feita pelos números correspondentes, 
com a dispensa, para o Tribunal, da menção complementar de outros julgados, 
no mesmo sentido.

Art. 48. À Comissão de Informática caberá:

49 Redação dada: “Art. 45. A inscrição de enunciados na Súmula será deliberada pelo 
Tribunal Pleno, mediante proposta da Comissão de Jurisprudência, ou de Desembargador, 
com o parecer da Comissão.”

50 Redação dada: “Art. 46. Será facultado a qualquer Desembargador propor ao Tribunal 
a revisão do enunciado constante da Súmula, observando-se, em matéria constitucional, a 
determinação constante do art. 480 do Código de Processo Civil.”

51 Redação anterior: “Art. 47. Sempre que o Plenário decidir em contrário ao que figurar na 
Súmula, o enunciado respectivo deverá ser cancelado até que, de novo, se firme jurisprudência, 
no mesmo ou em outro sentido.”
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I - velar pelo incremento e atualização da infotecnologia em todos os 
órgãos e serviços do Tribunal; 

II - supervisionar os sistemas de gerenciamento de dados, pesquisas 
e controle de processos judiciais administrativos.

Art. 49. À Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional52 
caberá:

I - atuar em todos os processos de adoção internacional nos termos 
da lei;

II - funcionar como Autoridade Central em ordem à aplicação da 
Convenção de Haia.

Art. 49-A. À Coordenadoria da Infância e da Juventude - CIJ caberá: 
(Artigo incluído pelo Assento Regimental nº. 33, de 12 de agosto de 2010 - Pub. Em 
16.08.10) 

I - coordenar a elaboração e execução das políticas públicas, no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará, relativas à infância e à juventude;

II - elaborar sugestões para o aprimoramento da estrutura do 
Judiciário na área da infância e da juventude;

III - dar suporte aos magistrados, aos servidores e às equipes 
multiprofissionais visando a melhoria da prestação jurisdicional;

IV - promover a articulação interna e externa da Justiça da Infância e 
da Juventude com outros órgãos governamentais e não governamentais;

V - colaborar para a formação inicial, continuada e especializada de 
magistrados e servidores na área da infância e da juventude;

52 Segue texto de referência da Lei 13.545/04, sobre sua competência e composição, in verbis: 
“Art. 2°. Fica criada a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Ceará - CEJAI, 
órgão permanente do Poder Judiciário do Estado do Ceará, com a incumbência de ser a Autoridade 
Central, no âmbito do Estado, para fins de aplicação da Convenção de Haia e, em obediência ao 
Decreto Federal n.° 3.174, de 16 de setembro de 1999, com a finalidade de orientar, executar e 
fiscalizar a aplicação do disposto nos arts. 50 a 52 e parágrafo único da Lei n.° 8.069, de 15 de 
junho de 1990, sendo responsável pela atuação em todos os processos de adoção internacional, 
dentro da jurisdição do Estado do Ceará.

  Parágrafo único. A Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Ceará - CEJAI, 
é composta por seis membros, sendo:

  I - um Desembargador, que exercerá as funções de Presidente da Comissão, designado pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com anuência do Tribunal Pleno, 
para cumprir mandato concomitante ao biênio do Presidente que o nomeou, permitida uma 
recondução;

  II - quatro Juízes de Direito vitalícios, integrantes de entrância especial, cada um com seu 
respectivo suplente, por indicação do Presidente da CEJAI e nomeados pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça, sem prejuízo de suas normais funções judicantes, sendo um deles designado 
Coordenador, escolhido pelo Presidente da CEJAI, ad referendum do Tribunal Pleno;

  III - um membro do Ministério Público de 2.° grau, designado pelo Procurador-geral de Justiça.”
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VI - exercer as atribuições da gestão estadual dos Cadastros Nacionais 
da Infância e Juventude e outras reguladas em seu Regimento interno.”

PARTE II
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 50. Perante o Tribunal de Justiça funcionará o Procurador-Geral 
da Justiça, ou o Subprocurador-Geral, mediante delegação do Procurador-Geral. 

Art. 51. O Ministério Público manifestar-se-á na oportunidade 
prevista na lei e neste Regimento.

Art. 52. Nos processos em que atuar como titular da ação penal, o 
Procurador-Geral ou o Sub-procurador-Geral terão os mesmos poderes e ônus 
das partes, ressalvadas as disposições expressas em lei ou neste Regimento.

Art. 53. O Ministério Público terá vista dos autos:
I - nas argüições de inconstitucionalidade;
II - nos incidentes de uniformização de jurisprudência;
III - nos mandados de segurança, de injunção, habeas corpus e habeas 

data;
IV - nas ações penais originárias e nas revisões criminais;
V - nos conflitos de competência e de atribuições;
VI - nas ações rescisórias e apelações cíveis, desde que, quanto a 

estas últimas, haja inegável interesse público;
VII - nos pedidos de intervenção federal;
VIII - nas notícias-crime;
IX - nos inquéritos de que possa resultar responsabilidade penal;
X - nos recursos criminais;
XI - nas reclamações que não houver formulado;
XII - nos outros processos em que a lei impuser sua intervenção;
XIII - nos demais casos, quando pela relevância da matéria, e pelo 

manifesto interesse público relevante, o órgão do Ministério Público assim o 
quiser, ou for determinado pelo Relator.Parágrafo único. Salvo na ação penal 
originária ou nos inquéritos, poderá o Relator, quando houver urgência, ou 
quando sobre a matéria versada no processo já houver o Tribunal firmado 
jurisprudência, tomar o parecer do Ministério Público oralmente, desde que haja 
anuência de seu representante.

Art. 54. O Procurador-Geral ou o Subprocurador-Geral da Justiça 
poderão pedir preferência para julgamento de processo em pauta, no qual tenha 
havido a intervenção respectiva.
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PARTE III
DO PROCESSO

TÍTULO I
DO REGISTRO, CLASSIFICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E JULGAMENTO 

DOS FEITOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
CAPÍTULO I

DO REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DOS FEITOS

Art. 55. As petições e os processos serão registrados no protocolo da 
Secretaria do Tribunal no mesmo dia de seu recebimento. 

Parágrafo único. O Presidente do Tribunal, mediante instrução 
normativa, disciplinará o registro e protocolo por meio do sistema de computação 
de dados.

Art. 56. O registro far-se-á em numeração contínua e seriada, em 
cada uma das classes seguintes:

I - ação rescisória;
II - ação penal originária;
III - agravo;
IV - apelação cível;
V - apelação criminal;
VI - carta testemunhável;
VII - conflito de atribuições;
VIII - conflito de competência;
IX - desaforamento;
X - embargos infringentes;
XI - exceção de impedimento ou de suspeição;
XII - habeas corpus;
XIII - mandado de segurança;
XIV - mandado de injunção;
XV - habeas data;
XVI - reclamação;
XVII - recursos de habeas corpus;
XVIII - recurso em sentido estrito;
XIX - representação;
XX - ação direta de inconstitucionalidade;
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XXI - restauração de autos;
XXII - revisão criminal;
XXIII - revisão de medidas de segurança;
XXIV - exceção da verdade;
XXV - pedido de suspensão de segurança;
XXVI - pedido de intervenção federal;
XXVII - notícia crime;
XXVIII - precatório;
XXIX - inquérito (policial ou administrativo);
XXX - processo administrativo.

CAPÍTULO II
DA DISTRIBUIÇÃO

Art. 57. Os processos da competência do Tribunal serão distribuídos, 
observando o princípio da alternatividade, por classe e registrados em livros 
especiais ou pelo sistema de computação, contendo designação e numeração 
distintas, assim como Comarca de origem, nome do Relator e a compensação ou 
prevenção, quando houver.

Art. 58. A distribuição dos feitos será efetuada diariamente pelo 
Presidente do Tribunal, em audiência pública, mediante sorteio em procedimento 
informatizado. Quando não houver expediente, a distribuição far-se-á no dia útil 
imediato. Do ato de distribuição lavrar-se-á termo, imediatamente. (Redação 
dada pelo Assento Regimental no. 35, de 03 de março de 2011, publicado no dia 
04 de março de 2011).53

§ 1º. Os feitos referidos no caput, que comportem a concessão de 
liminar, poderão, em caso de urgência, ser distribuídos fora da audiência pública 
ordinária.

§ 2º. Ao relator com qual for distribuído processo composto por 
três ou mais volumes caberá a compensação de um feito da mesma natureza, 

53 Redação anterior: “Art. 58. A distribuição dos feitos será efetuada pelo Presidente do 
Tribunal, em audiência pública, mediante sorteio em procedimento informatizado, diária 
quanto aos habeas corpus, mandados de segurança, mandados de injunção, habeas data, 
ações diretas de inconstitucionalidade e medidas cautelares incidentes; às quartas-feiras, 
quanto aos feitos cíveis; e às sextas-feiras, quanto aos processos criminais. Quando não 
houver expediente, a distribuição far-se-á no dia útil imediato. Do ato de distribuição lavrar-
se-á termo, imediatamente, com a menção das partes presentes. “
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repetindo-se dita compensação por cada três volumes excedentes, ressalvada a 
hipótese de se tratar de processo:

a) referente à liquidação de sentença;
b) que venha a ter declarada sua nulidade em conseqüência de vício 

formal, excluindo-se os processos do Júri;
c) que tenha decretada sua extinção, sem apreciação do mérito;
d) que for declarado extinto em face de transação, desistência, 

decadência ou prescrição.
Art. 59. A distribuição ao Desembargador firmará a competência da 

respectiva Câmara.
§ 1º. Reclamação manifestada contra irregularidade na distribuição 

será decidida pelo Presidente do Tribunal, enquanto não conclusos os autos ao 
Relator.

§ 2º. Reclamação posterior deverá ser encaminhada ao Relator, que 
apresentará o processo ao órgão competente para decidir.

§ 3º. Durante as férias coletivas do Tribunal serão distribuídos apenas 
os habeas corpus e os mandados de segurança originários.

§ 4°. A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus e 
do recurso tornará preventa a competência do relator para todos os recursos 
posteriores, tanto na ação como na execução referentes ao mesmo processo; e 
a distribuição de inquérito, bem como a realizada para efeito de concessão de 
fiança ou de decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior 
à denúncia ou queixa, prevenirá a da ação penal.

§ 5º. A distribuição de processos que repetirem demandas em que 
tenha havido desistência, envolvendo as mesmas partes e tendo como objeto o 
mesmo ou os mesmos fatos, será feita para o Relator do processo anterior.

Art. 60. Se o Relator sorteado estiver impedido ou se der por 
suspeito, determinará este a remessa dos autos ao seu substituto legal (art. 38, 
I).

Art. 61. O sucessor de Desembargador que houver deixado as Câmara 
Cíveis ou Criminais ou o Tribunal de Justiça receberá os feitos a cargo daquele a 
quem suceder, independentemente de distribuição, salvo os processos de habeas 
corpus, mandados de segurança e os feitos que, consoante fundada reclamação 
do interessado, e a critério do Presidente, reclamem solução urgente.54 (Redação 

54 Redação anterior: “Art.61 - O sucessor de Desembargador que houver deixado o Tribunal 
receberá os feitos a cargo daquele a quem suceder, independentemente de distribuição, salvo 
os processos de habeas corpus, mandados de segurança e os feitos que, consoante fundada 
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dada pelo Assento Regimental no. 11, de 20 de agosto de 2003, publicado no dia 
27 de agosto de 2003)

Art. 61-A. Não haverá redistribuição de feitos: (Artigo acrescido pelo 
Assento Regimental nº. 32, de 04 de março de 2010.)

I- no caso de remoção do Desembargador para outra Câmara;
II - ao assumir o Desembargador cargo de direção;
III - quando for dado substituto ao relator afastado.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, o julgamento será 

feito na mesma Câmara a que pertencia o relator ou o revisor. (parágrafo acrescido 
pelo Assento Regimental nº. 32, de 04 de março de 2010.)

Art. 62. Em havendo, dentre os Desembargadores do Tribunal, 
cônjuges, parentes consangüíneos ou afins, em linha reta ou até o segundo 
grau de linha colateral, integrarão, eles, Câmaras diferentes, e o primeiro que 
conhecer da causa impedirá que o outro participe do julgamento quando da 
competência da Reunião de Câmaras ou do Órgão Especial. (Redação dada pelo 
Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)55

SEÇÃO ÚNICA
DO PREPARO DOS FEITOS

Art. 63. Todos os processos e recursos afeitos à competência do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deverão receber prévio preparo para 
julgamento, que se fará através de guia para a repartição arrecadadora, juntando-
se aos autos o comprovante respectivo.

§ 1º. Excetuar-se-ão: 
I - os processos criminais originários e os iniciados mediante queixa, 

em que a parte seja beneficiária da gratuidade de Justiça; 
II - os processos em que os recorrentes sejam beneficiários da 

gratuidade de Justiça;

reclamação do interessado, e a critério do Presidente, reclamem solução urgente.”

55 Redação anterior: “Art. 62. Havendo, dentre os Desembargadores do Tribunal, cônjuges, 
parentes consangüíneos ou afins, em linha reta ou até o segundo grau de linha colateral, 
integrarão Câmaras diferentes, e o primeiro que conhecer da causa impedirá que o outro 
participe do julgamento quando da competência da Reunião de Câmaras ou do Tribunal 
Pleno.
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III - os processos em que for recorrente a Fazenda Pública ou o 
Ministério Público, bem como aqueles em que for recorrente qualquer pessoa 
jurídica de direito público;

IV - os embargos de declaração e o agravo retido.
§ 2º. As apelações cíveis serão preparadas na instância inferior, 

comprovado o recolhimento das despesas no ato de interposição.
Art. 64. Considerar-se-á deserto o recurso voluntário não preparado 

pelo modo e tempo próprios, cabendo ao Presidente do Tribunal, ao Relator ou 
ao órgão do Tribunal competente, para conhecer do feito, decretar a deserção.

CAPÍTULO III
DO JULGAMENTO DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL

Art. 65. O julgamento, nas Câmaras Isoladas, será sempre tomado 
pelo voto de três Desembargadores. Nos demais órgãos, com o mínimo de 
votantes equivalente ao quorum fixado no art. 72 deste Regimento, em qualquer 
caso, seguindo-se ao voto do Relator o do Revisor, se existir, e o(s) do(s) vogal(is), 
tantos quantos sejam, na forma do art. 78 deste Regimento.

Art. 66. Serão submetidos a julgamento os feitos constantes de 
relação publicada no Diário da Justiça e os que independam dessa formalidade. 
Entre a data da publicação da pauta e a sessão de julgamento mediará, pelo 
menos, o lapso de dois dias.56 (Redação do caput deste artigo modificada pelo 
Assento Regimental no. 04, de 26 de outubro de 2000) 

Art. 67. Da decisão que converter o julgamento em diligência não 
haverá acórdão, ficando, entretanto, vinculado ao processo o Relator já sorteado. 

SEÇÃO I
DAS SESSÕES DE JULGAMENTO

Art. 68. O Órgão Especial, em suas atividades jurisdicionais e 
administrativas, reunir-se-á, em sessão ordinária, às quintas-feiras, às 13h30min 
(treze horas e trinta minutos), e, extraordinariamente, mediante convocação 
do Presidente do Tribunal. O Tribunal Pleno reunir-se-á nas hipóteses descritas 

56 Texto anterior: “Art. 66. Serão submetidos a julgamento os feitos constantes de relação 
publicada no Diário da Justiça e os que independam dessa formalidade. Entre a data da publicação 
da pauta e a sessão de julgamento mediará, pelo menos, o espaço temporal de 48 horas.”
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no art. 21 deste Regimento, mediante convocação do Presidente ou do Órgão 
Especial. (Redação dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 
2011)57

Art. 69. Nas sessões do Tribunal Pleno e do Órgão Especial, 
o Presidente terá assento no topo da mesa e, a partir da direita, em ordem 
decrescente de antiguidade, os demais Desembargadores, de modo que o mais 
antigo ocupe o primeiro lugar. (Redação do caput modificada pelo Assento 
Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)58

Art. 69. Nas sessões plenárias, o Presidente terá assento no topo 
da mesa e, a partir da direita, em ordem decrescente de antiguidade, os demais 
Desembargadores, de modo que o mais antigo ocupe o primeiro lugar.

§ 1º. Os Juízes de Direito, quando convocados para substituir no 
Tribunal, tomarão lugar em seguida ao Desembargador mais moderno e na 
ordem de sua antigüidade na entrância. 

§ 2º. O Procurador-Geral da Justiça terá assento em lugar distinto, 
devendo usar capa ou beca, de modelo oficial.

Art. 70. As Câmaras Reunidas, Cíveis e Criminais, realizarão suas 
sessões na última terça e quarta-feira de cada mês, respectivamente, às 13 (treze) 
horas e 30 (trinta) minutos.59 (Redação dada pelo Assento Regimental nº. 23, de 
06 de dezembro de 2007 - Pub. Em 07.12.07).

Art. 71. A Primeira e a Terceira Câmaras Cíveis reunir-se-ão às 
segundas-feiras; a Segunda, a Quarta, a Quinta e a Sexta  Câmaras Cíveis,  às  
quartas  feiras;  a Sétima  e  a Oitava Câmaras Cíveis,  às  terças-feiras;  a Primeira  

57 Texto anterior: Art. 68 - O Tribunal Pleno reunir-se-á, em sessão ordinária, às quintas-
feiras, às 13h30m (treze horas e trinta minutos) e, extraordinariamente, por conveniência do 
serviço, por convocação de seu Presidente. (Redação dada pelo Assento Regimental no. 17, 
de 04 de maio de 2006, pub. 08.05.2006).

  Redação original:  “Art. 68. O Tribunal Pleno reunir-se-á, em sessão ordinária, às quintas-
feiras, às 14 horas e, extraordinariamente, por conveniência do serviço, por convocação de seu 
Presidente.”

58 Redação anterior: “Art. 69. Nas sessões plenárias, o Presidente terá assento no topo da 
mesa e, a partir da direita, em ordem decrescente de antiguidade, os demais Desembargadores, 
de modo que o mais antigo ocupe o primeiro lugar.”

59 Textos anteriores: “Art. 70. Câmaras Reunidas, Cíveis e Criminais, realizarão suas sessões, 
respectivamente, às segundas e últimas terças-feiras e às segundas e últimas quartas-feiras de 
cada mês, a partir de 13 horas e 30 minutos (Redação dada pelo Assento Regimental no. 12 ) 

 “Art. 70. As Câmaras Cíveis e as Criminais Reunidas realizarão suas sessões na última terça 
e quarta-feira de cada mês, respectivamente, às 13 horas e 30 minutos. (Texto Original do 
RITJCE)”
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e  a Segunda Câmaras Criminais, às terças- feiras. (Redação dada pelo Assento 
Regimental nº. 45, de 13 de fevereiro de 2014 – Pub. Em 19.01.14)

Parágrafo único. As Câmaras Isoladas Cíveis e Criminais realizarão 
suas sessões a partir das 13horas e 30 minutos, com exceção da Quinta, Sexta, 
Sétima e Oitava Câmaras Cíveis que iniciarão as respectivas sessões a partir das 
8 horas e 30 minutos.(Redação dada pelo Assento Regimental nº. 34, de 13 de 
janeiro de 2011 – Pub. em 14.01.2011).60

•	 A Lei 13.813/06 criou a Quarta Câmara Cível.

•	 A lei 14.407/09 criou mais quatro câmaras Cíveis.

Art. 72. O quorum para o funcionamento dos órgãos do Tribunal 
será, no mínimo, da maioria absoluta de seus membros, nele incluído o respectivo 
Presidente.61

Art. 73. As sessões e votações serão públicas, salvo se, por motivo 
relevante, o Tribunal Pleno, o Órgão Especial ou a Câmara resolver que sejam 
reservadas, obedecendo-se ao art. 93, IX, da Constituição Federal. (Redação 
dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)

§ 1º. Quando, nas sessões reservadas, houver assunto sigiloso e 

60 Redações anteriores  1º- “Art. 71. A Primeira Câmara Cível reunir-se-á às segundas-feiras; 
a Segunda e a Terceira Câmara Cível, às quartas-feiras; a Primeira Câmara Criminal, às terças-
feiras; e a Segunda Câmara Criminal, às segundas-feiras, iniciando-se as respectivas sessões a 
partir das 13 horas e 30 minutos.”

 2º. Art. 71. A Primeira e a Terceira Câmaras Cíveis reunir-se-ão às segundas-feiras; a 
Segunda, a Quarta, a Quinta e a Sexta Câmaras Cíveis, às quartas-feiras, a Primeira Câmara 
Criminal, às terças-feiras, e a Segunda Câmara Criminal, às segundas-feiras. 

 Parágrafo único. As Câmaras Isoladas Cíveis e Criminais realizarão suas sessões a partir 
das 13horas e 30 minutos, com exceção da Quinta e Sexta Câmaras Cíveis que iniciarão as 
respectivas sessões a partir das 8 horas e 30 minutos. (Redação dada pelo Assento Regimental 
nº. 31, de 01 de outubro de 2009 - Pub. Em 01.10.2009).

 3º. Art. 71. A Primeira e a Terceira Câmaras Cíveis reunir-se-ão às segundas-feiras; a 
Segunda, a Quarta, a Quinta e a Sexta Câmaras Cíveis, às quartas-feiras, a Sétima e Oitava 
Câmaras Cíveis, às terças-feiras; a Primeira Câmara Criminal, às terças-feiras, e a Segunda 
Câmara Criminal, às segundas-feiras. (Redação dada pelo Assento Regimental nº. 34, de 13 
de janeiro de 2011 – Pub. em 14.01.2011).

61 Vide art. 29, da Lei 12.342/94, com as modificações introduzidas pela Lei 14.258/2008, in 
verbis: “Art. 29. Os órgãos do Tribunal de Justiça funcionarão com a presença, no mínimo, da 
maioria absoluta de seus membros, em sessão ordinária ou extraordinária, conforme dispuser o 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei Estadual no. 14.258/2008).

 Redação anterior: “Art. 72. O quorum para o funcionamento dos mencionados órgãos 
do Tribunal será o seguinte, nele incluído o respectivo Presidente: I - Tribunal Pleno, onze 
Desembargadores; II - Câmaras Cíveis Reunidas, nove Desembargadores; III - Câmaras 
Criminais Reunidas, cinco Desembargadores; IV - Câmaras Isoladas, três Desembargadores. 
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de economia interna do Poder Judiciário a ser tratado, o Presidente do órgão 
poderá, de ofício ou a requerimento de Desembargador, determinar que no 
recinto somente permaneçam os seus respectivos membros. (Redação dada pelo 
Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)62

Art. 74. Nos trabalhos das sessões ordinárias, observar-se-á a 
seguinte ordem:

I - verificação do quorum;
II - discussão e aprovação da ata da sessão anterior;
III - julgamentos;
IV - expediente e proposições.
§ 1º. As secretarias dos órgãos integrantes do Tribunal distribuirão, 

previamente, aos respectivos membros, cópia da ata da sessão anterior, omitindo 
a parte da secreta, para controle de seus julgados. (Redação dada pelo Assento 
Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)63

§ 2º. A ata da sessão anterior, subscrita pelo Secretário do órgão, será 
assinada pelo Presidente, depois de aprovada na sessão seguinte.

Art. 75. Os julgamentos dos órgãos do Tribunal de Justiça guardarão 
a seguinte ordem, no que lhes for aplicável:

I - habeas corpus;
II - recursos das decisões denegatórias de habeas corpus;
III - ações diretas de inconstitucionalidade;
IV - reclamações e suspeições;
V - conflito de competência;
VI - pedidos de vista;
VII - outros feitos ou recursos que, em virtude da lei ou do que 

estabelece este Regimento, independam de pauta;
VIII - processos em pauta;

62 Redação anterior: “Art. 73. As sessões e votações serão públicas, salvo se, por motivo 
relevante, o Plenário ou a Câmara resolver que sejam reservadas, obedecendo-se ao art. 93, 
IX, da Constituição Federal. § 1º. Quando, nas sessões reservadas, houver assunto sigiloso 
e de economia interna do Poder Judiciário a ser tratado, o Presidente poderá, de ofício ou 
a requerimento de Desembargador, determinar que no recinto somente permaneçam os 
membros efetivos do Tribunal. § 2º. No caso do parágrafo precedente, quando as deliberações 
devem ser publicadas, o registro da sessão conterá somente a data e o nome dos presentes.”

63 Redação anterior: “§ 1º. As secretarias dos órgãos integrantes do Tribunal distribuirão, 
previamente, aos membros das Câmaras e Tribunal Pleno, cópia da ata da sessão anterior, 
omitindo a parte da secreta, para controle de seus julgados.”
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IX - processos administrativos.
Art. 76. A organização da pauta mencionada no artigo anterior 

guardará a ordem cronológica do despacho que designar dia para julgamento.
§ 1º. Essa ordem somente poderá ser alterada:
I - quando não estiver presente à sessão o Relator ou o Revisor;
II - se houver de ausentar-se qualquer deles por licença ou férias, 

quanto a estas últimas, nos casos expressamente previstos no Código de Divisão 
e Organização Judiciária do Estado;

III - quando, por impedimento de algum dos Desembargadores 
presentes, não houver número legal para o julgamento do processo;

IV - se ocorrer circunstância extraordinária, a juízo do Órgão 
Especial ou da Câmara a quem tocar o julgamento;  (Redação dada pelo Assento 
Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)64

V - nos feitos de prescrição iminente;
VI - quando se achar presente à abertura da sessão advogado de uma 

das partes que requeira preferência para o julgamento do caso de seu interesse.
§ 2º. Os feitos adiados terão, entre os de sua classe, preferência para 

julgamento, na sessão imediata.
Art. 77. Na sessão de julgamento, anunciado o feito pelo Presidente, 

o Relator procederá à leitura do relatório existente nos autos ou o fará oralmente, 
com referência aos fatos e circunstâncias que interessam à decisão.

Art. 78. Feito o relatório, permitir-se-á, nos casos previstos em 
lei, a sustentação oral pelas partes, depois do que o Relator proferirá o seu 
voto, seguindo-se o do Revisor, se for caso de revisão, e dos demais julgadores, 
começando o julgamento pelas preliminares porventura argüidas.

Art. 79. Os advogados ocuparão a Tribuna para formular 
requerimento, produzir sustentação oral, ou para responder a perguntas que 
lhes forem feitas pelos Desembargadores, a título de esclarecimento. 

Parágrafo único. A falta de comparecimento de qualquer das 
partes ou de seus advogados não impedirá que a outra use da palavra, pelo seu 
patrono.

Art. 80. Qualquer julgador poderá solicitar esclarecimentos ao 
Relator, ou requerer, após o voto deste, vista dos autos, caso em que, dentro 
de dez dias, no máximo, contados da data de seu recebimento, os colocará em 

64 Redação anterior: “IV - se ocorrer circunstância extraordinária, a juízo do Tribunal Pleno 
ou da Câmara a quem tocar o julgamento;”
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mesa, na primeira sessão subseqüente a este prazo, prosseguindo o julgamento 
do feito, devendo o julgador que solicitou vista, proferir o seu voto em primeiro 
lugar.

§ 1º. Surgindo questão nova, ou tomando o julgamento aspecto 
imprevisto, poderá o Relator ou qualquer julgador pedir vista dos autos, caso em 
que ficará adiado o julgamento por uma sessão.

§ 2º. Qualquer julgador poderá apresentar à discussão matéria 
preliminar ou prejudicial, que será examinada e votada, em primeiro lugar, pelo 
Relator, seguindo-se os votos dos demais, na ordem comum dos julgamentos.

Art. 81. Cada julgador poderá falar duas vezes sobre o assunto em 
discussão. Ser-lhe-á permitido, porém, falar mais de uma vez, para modificação 
de voto já proferido, cabendo igual direito, nas mesmas condições, ao Ministério 
Público em relação aos seus pareceres. 

Parágrafo único. Tal restrição não se aplicará ao Relator do feito, 
que poderá pronunciar-se sempre que se faça necessário para a apreciação de 
votos já proferidos.

Art. 82. Nenhum Desembargador poderá interromper o Presidente, 
o julgador, ou o representante do Ministério Público, quando estiver com a 
palavra, salvo prévio assentimento. 

Parágrafo único. O Presidente, porém, poderá sempre intervir 
no julgamento para orientar a discussão, e qualquer dos julgadores poderá 
oferecer ou solicitar esclarecimentos, ou fazer objeção razoável, depois de obter 
assentimento de quem estiver com a palavra.

Art. 83. Encerrada a discussão e proferidos os votos, o Presidente 
apurará a votação e anunciará o resultado. Caso vencido o voto do Relator, será 
designado para lavrar o acórdão o revisor, ou o Desembargador que proferiu o 
primeiro voto vencedor.

Parágrafo único. O acórdão será assinado somente pelo Presidente 
do órgão julgador e pelo Desembargador que o tiver lavrado.

Art. 84. A decisão vencerá por maioria de votos.
Parágrafo único. Em caso de empate, salvo em se tratando de 

habeas corpus, o Presidente terá voto de qualidade.
Art. 85. Se os votos forem, em sua totalidade, divergentes quanto à 

conclusão, o Presidente, cindindo o julgamento, submeterá, por partes, imediata 
e novamente, toda a matéria à deliberação.
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Art. 86. Não participarão do julgamento os Desembargadores que 
não tiverem assistido ao relatório ou aos debates, salvo quando se derem por 
esclarecidos. 

Art. 87. Independerá de acórdão e não desvinculará o Relator a 
conversão do julgamento em diligência. Encaminhar-se-ão os autos ao Relator, 
para fazer cumprir a diligência, no prazo que fixar.

Art. 88. O acórdão deverá ser lavrado com clareza, contendo a 
ementa do julgado, o relatório da causa, os fundamentos de fato e de direito 
dos votos vencedores e especificar se a decisão foi proferida por unanimidade 
ou maioria de votos. Em nenhum caso, poderão ser omitidos os conceitos e a 
conclusão do julgamento.

§ 1º. É facultado aos Desembargadores declararem os fundamentos 
de seus votos, vencidos ou vencedores, abstendo-se de críticas à decisão.

§ 2º. A declaração de voto será feita em separado e juntada aos autos 
na sessão de julgamento ou até a data de lavratura do acórdão.

§ 3º. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, ou os erros 
de escrita ou de cálculo, porventura existentes no acórdão poderão ser corrigidos 
por despacho do Relator, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes ou 
do Ministério Público.

§ 4º. O relatório, lançado nos autos pelo Relator, quando for o caso, 
poderá fazer parte integrante do acórdão, a critério de quem o lavrar.

Art. 89. Em casos excepcionais, como o de morte, ou de moléstia 
grave, o Relator não puder lavrar o acórdão, será designado para essa tarefa o 
Revisor, se houver e for vencedor e, na falta, o Desembargador que lhe seguir, 
tendo sido um dos votos vencedores.

Art. 90. Todos os acórdãos deverão ser lavrados e publicados no 
Diário da Justiça eletrônico em até 10 (dez) dias após a sessão de julgamento, 
contando-se o prazo do dia útil seguinte ao da respectiva sessão.” (Redação dada 
pelo Assento Regimental nº 40, de 15 de setembro de 2011, publicado no DJ de 
21 de setembro de 2011).65

Art. 91. Em cada processo, a Secretaria certificará o resultado do 
julgamento, indicando os Julgadores que nele tomaram parte, com especificação 
dos vencedores e dos vencidos.

65 Redação anterior: “Art. 90. Registrado o acórdão, sua conclusão será publicada 
imediatamente no Diário da Justiça.”
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Parágrafo único. Qualquer adiamento do julgamento será, por 
igual, certificado nos autos, especificando-se os votos já proferidos.

Art. 92. O Tribunal Pleno, o Órgão Especial e as Câmaras farão 
notar os erros e irregularidades que encontrarem nos autos e papéis sujeitos ao 
seu conhecimento, determinando as diligências necessárias para chamamento 
do feito à ordem, bem como para a apuração de responsabilidades. (Redação 
dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)66

Art. 93. De cada sessão, o Secretário digitará ata dos trabalhos, 
consignando, obrigatoriamente:67 (Modificado pelo Assento Regimental nº 13, 
de 2004)

I - dia, mês e hora da abertura da sessão;
II - o nome do Desembargador que presidiu os trabalhos e daqueles 

que estiverem presentes, bem como do representante do Ministério Público;
III - os processos julgados, o resultado das votações, os nomes dos 

Desembargadores porventura impedidos, a designação dos relatores substitutos 
e os adiamentos requeridos.

§ 1º - O Secretário fará distribuir, mediante protocolo, a todos os 
membros do órgão julgador, presentes à sessão ou ausentes desta a que se referir, 
até cinco dias depois de realizada, cópia da ata respectiva, documento que, sob 
sua responsabilidade, será devidamente autenticado.(Redação dada pelo Assento 
Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)68

§ 2º - A ata será submetida à apreciação do órgão julgador, mediante 
referência às cópias anteriormente distribuídas, dispensada sua leitura. (Redação 

66 Redação anterior: “Art. 92. O Tribunal Pleno e as Câmaras farão notar os erros 
e irregularidades que encontrarem nos autos e papéis sujeitos ao seu conhecimento, 
determinando as diligências necessárias para chamamento do feito à ordem, bem como para 
a apuração de responsabilidades.

67 Redação anterior: “Art. 93. De cada sessão, o Secretário lavrará em livro próprio ata 
dos trabalhos, consignando, obrigatoriamente: I - dia, mês e hora da abertura da sessão; II- 
o nome do Desembargador que presidiu aos trabalhos e daqueles que estiverem presentes, 
bem como do representante do Ministério Público;  III- os processos julgados, o resultado das 
votações, os nomes dos Desembargadores porventura impedidos, a designação dos relatores 
substitutos e os adiamentos requeridos. 

68 Redação anterior: “§ 1º - O Secretário-Geral fará distribuir, mediante protocolo, a todos 
os membros do Tribunal, presentes ou ausentes à sessão a que se referir, até cinco dias 
depois de realizada, cópia da ata respectiva, documento que, sob sua responsabilidade, será 
devidamente autenticado. (Redação dada pelo Assento Regimental no. 13, de 26 de fevereiro 
de 2004)
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dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)69

§ 3º - As atas deverão ser digitadas e numeradas, após a assinatura 
do Presidente da sessão e respectivo Secretário, devendo ser publicadas e, 
posteriormente, arquivadas em ordem numérica crescente e encadernadas ao 
final da última sessão do   ano civil.

§ 4º - As atas de que trata o parágrafo anterior deverão ser arquivadas: 
(parágrafo incluído pelo Assento Regimental no. 13, de 26 de fevereiro de 2004)

a) as do Tribunal Pleno e do Órgão Especial, um exemplar junto ao 
Gabinete da Presidência, outro junto à Biblioteca do Tribunal de Justiça; e um 
exemplar, contendo ainda os registros referentes aos processos que tramitam 
em segredo de justiça, junto à Secretaria Geral. (Redação dada pelo Assento 
Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)70

b) as das Câmaras, um exemplar junto à Secretaria Judiciária, outro 
junto à Biblioteca do Tribunal de Justiça e um exemplar, contendo ainda os 
registros referentes à parte secreta das sessões, junto à Secretaria respectiva.

§ 5º - As atas serão também arquivadas em meio magnético - 
CDRoom.”(parágrafo incluído pelo Assento Regimental no. 13, de 26 de fevereiro 
de 2004)71

SEÇÃO II
DAS AUDIÊNCIAS

Art. 94. As audiências públicas que se devem realizar no Tribunal 
terão dia, hora e local designados pelo Desembargador relator do feito, para: 

69 Redação anterior: “§ 2º - A ata será submetida à apreciação do Tribunal, mediante 
referência às cópias anteriormente distribuídas, dispensada sua leitura.”

70 Redação anterior: a) as do Tribunal Pleno, um exemplar junto ao Gabinete da Presidência, 
outro junto à Biblioteca do Tribunal de Justiça e um exemplar, contendo ainda os registros 
referentes à parte secreta das sessões, junto à Secretaria Geral.

71 Redação anterior: “Art. 93: De cada sessão, o Secretário lavrará em livro próprio ata dos 
trabalhos, consignando, obrigatoriamente:  I - dia, mês e hora da abertura da sessão; II- o nome 
do Desembargador que presidiu aos trabalhos e daqueles que estiverem presentes, bem como 
do representante do Ministério Público; III- os processos julgados, o resultado das votações, os 
nomes dos Desembargadores porventura impedidos, a designação dos relatores substitutos e os 
adiamentos requeridos. § 1º. O Secretário-Geral fará distribuir, mediante protocolo, a todos os 
membros do Tribunal, presentes ou ausentes à sessão a que se referir, até cinco dias depois de 
realizada, cópia da ata respectiva, documento que, sob sua responsabilidade, será devidamente 
autenticado. § 2o. A ata será submetida à apreciação do Tribunal, mediante referência às cópias 
anteriormente distribuídas, dispensada sua leitura.”
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(Redação dada pelo Assento Regimental nº 37, de 16 de junho de 2011 – 
publicado em 17.06.11)72

I – instrução de processo, salvo motivo relevante;
II – ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade 

em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de 
questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público 
relevante, debatidas no âmbito do Tribunal.

Parágrafo único. A audiência pública observará o seguinte 
procedimento: 

a – o despacho que a convocar será amplamente divulgado e fixará 
prazo para a indicação das pessoas a serem ouvidas; (Parágrafo acrescido pelo 
Assento Regimental nº 37, de 16 de junho de 2011 – publicado em 17.06.11)

b – havendo defensores e opositores relativamente à matéria objeto 
da audiência, será garantida a participação das diversas correntes de opinião;

c – caberá ao Desembargador que presidir a audiência pública 
selecionar as pessoas que serão ouvidas, divulgar a lista dos habilitados, 
determinando a ordem dos trabalhos e fixando o tempo que cada um disporá 
para se manifestar;

d – o depoente deverá limitar-se ao tema ou questão em debate;
e – a audiência pública será amplamente divulgada, satisfazendo o 

princípio da publicidade;
f – os trabalhos da audiência pública serão registrados e juntados aos 

autos do processo, quando for o caso, ou arquivados no âmbito da Presidência;
g – os casos omissos serão resolvidos pelo Desembargador que 

convocar a audiência.
Art. 95. Salvo os casos previstos no art. 73, as audiências serão 

públicas e realizar-se-ão em dias úteis e em horários previamente fixados, cientes 
as partes.

Art. 96. Deverão estar presentes às audiências um servidor judiciário 
designado e um Oficial de Justiça.

Art. 97. Os advogados, as testemunhas, as partes e as pessoas 
convocadas deverão ocupar os lugares que lhes forem previamente destinados 
no recinto.

Art. 98. À hora marcada, o Relator mandará que o Porteiro dos 

72 Redação anterior:“Art. 94. As audiências que se devem realizar no Tribunal terão dia, 
hora e local designados pelo Desembargador relator do feito.
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Auditórios declare aberta a audiência, apregoando, em seguida, as pessoas cujo 
comparecimento seja obrigatório e, sendo o caso, o órgão do Ministério Público 
e perito.

SEÇÃO III
DAS FÉRIAS73

Art. 99. Serão feriados, para efeitos forenses, os domingos, os dias 
de festa nacional ou estadual, a quinta e a sexta-feira da Semana Santa e o dia 
consagrado à Justiça.

•	 Vide art. 252, do CODOJECE.

Art. 100. Os membros do Tribunal de Justiça gozarão de férias 
coletivas74 nos períodos de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho.

•	 Vide Resolução no. 24, do CNJ, que se encontra com liminar na ADIN 3823/DF, 

suspendendo os efeitos da Resolução do CNJ.

Parágrafo único. Durante as férias coletivas, não correrão os 
prazos concedidos ao Desembargador para exame dos autos. 

Art. 101. O Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral 
da Justiça gozarão de trinta dias consecutivos de férias individuais por semestre.

Parágrafo único. Ao Vice-Presidente, ou na sua falta ou 
impedimento, ao Desembargador mais antigo, que na ordem decrescente, o 
substituir ao assumir a Presidência, nas férias coletivas, será assegurado o gozo 
de férias individuais pelo tempo em que esteve no exercício.

Art. 102. Durante as férias coletivas, competirá ao Presidente do 
Tribunal de Justiça, ou seu substituto legal, decidir sobre pedidos de liminar 
em mandado de segurança e habeas corpus, antecipações de tutela com base no 
inciso I do art. 273 do C.P.C., conceder efeito suspensivo a recurso nas hipóteses 
previstas em lei, determinar liberdade provisória e outras medidas que reclamem 
urgência.

73 Vide Resolução nº. 03, de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, in verbis: “Art. 2º Cientificar 
os Tribunais que serão inadmissíveis quaisquer justificativas relativas a período futuro, 
ficando definitivamente extintas as férias coletivas, nos termos fixados na Constituição.”

74 Com a Emenda Constitucional no. 45 (Reforma do Judiciário) não existe mais as férias 
coletivas. Segue artigo de referência: “XII a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo 
vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não 
houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente; (Art. 93, inciso XII, da CF/88, 
incluído pela EC 45/04).
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TÍTULO II
DOS DIVERSOS FEITOS SUBMETIDOS À COMPETÊNCIA DO 

TRIBUNAL E OS RESPECTIVOS PROCEDIMENTOS
CAPÍTULO I

DOS PROCESSOS SOBRE COMPETÊNCIA
SEÇÃO ÚNICA

DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA E DE ATRIBUIÇÕES

Art. 103. Haverá conflito:
I - quando duas ou mais autoridades se considerarem competentes 

ou incompetentes para conhecer do mesmo fato;
II - quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, 

junção ou separação de processos.
Art. 104. O conflito poderá ser suscitado por qualquer das partes, 

pelo Ministério Público ou pelo Juiz.
Art. 105. Os Juízes e autoridades administrativas, sob a forma de 

representação, e a parte interessada, sob a de requerimento, darão parte escrita 
e circunstanciada do conflito ao Tribunal, expondo os fundamentos e juntando 
os documentos comprobatórios.

§ 1º. Quando negativo o conflito, os Juízes poderão suscitá-lo nos 
próprios autos do processo;

§ 2º. Distribuído o feito, se o conflito for positivo, o Relator poderá 
determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo;

§ 3º. Expedida ou não a ordem de suspensão, o Relator requisitará 
informações às autoridades em conflito, remetendo-lhes cópia do requerimento 
ou da representação para que informem a respeito no prazo que lhes for 
assinalado;

§ 4º. Recebidas as informações e ouvido o Procurador-Geral da 
Justiça, o Relator apresentará os autos em mesa para julgamento, na primeira 
sessão;

§ 5º. A decisão proferida será comunicada, incontinenti, às autoridades 
interessadas, às quais será enviada cópia do acórdão, logo que publicado.

Art. 106. Nos conflitos entre autoridades judiciárias e administrativas 
observar-se-ão, no que for aplicável, as mesmas disposições do artigo anterior.
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Art. 107. Se o Relator negar seguimento ao conflito suscitado 
pelas partes, caberá agravo regimental de seu despacho para o órgão julgador, 
competindo àquele relatá-lo.

CAPÍTULO II
DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO 

NORMATIVO DO PODER PÚBLICO
SEÇÃO I

DA DECLARAÇÃO INCIDENTE

Art. 108. Argüida, incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei 
ou de ato normativo do Poder Público, o Relator, ouvido o Procurador-Geral da 
Justiça, submeterá a questão à Turma ou Câmara a que tocar o conhecimento do 
processo.

Art. 109. Se a arguição for rejeitada pela Câmara, prosseguirá o 
julgamento; se acolhida, será lavrado o acórdão, a fim de submeter-se a questão 
ao Órgão Especial. (Redação dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio 
de 2011)

Parágrafo único. Proferido o julgamento pelo Órgão Especial e 
publicado o respectivo acórdão, serão os autos devolvidos à Turma ou Câmara 
para apreciar o caso, de acordo com a decisão declaratória ou negatória de 
inconstitucionalidade. (Redação dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de 
maio de 2011)75

Art. 110. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, 
poderá o Órgão Especial declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato 
normativo do Poder Público. (Redação dada pelo Assento Regimental nº 36, de 
05 de maio de 2011)76

75 Redação anterior: “Art. 109. Se a arguição for rejeitada pela Câmara, prosseguirá o 
julgamento; se acolhida, será lavrado o acórdão, a fim de submeter-se a questão ao Tribunal 
Pleno.

 Parágrafo único. Proferido o julgamento pelo Tribunal Pleno e publicado o respectivo 
acórdão, serão os autos devolvidos à Turma ou Câmara para apreciar o caso, de acordo com 
a decisão declaratória ou negatória de inconstitucionalidade.

76 Redação anterior: “Art. 110. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, 
poderá o Tribunal declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder 
Público.”
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SEÇÃO II
DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO 

NORMATIVO ESTADUAL OU MUNICIPAL

Art. 111. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade:
I - o Governador do Estado;
II - a Mesa da Assembleia Legislativa;
III - o Procurador-Geral da Justiça;
IV - o Defensor Geral da Defensoria Pública;
V - o Prefeito, a Mesa da Câmara ou entidade de classe e organização 

sindical, se se tratar de lei ou ato normativo do respectivo Município;
VI - os partidos políticos com representação na Assembléia Legislativa, 

ou, tratando-se de norma municipal, na respectiva Câmara;
VII – O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, 

tratando-se de lei ou ato normativo estadual.” (NR) (Inciso com redação 
dada pelo Assento Regimental nº 37, de 16 de junho de 2011 – publicado em 
17.06.11)77

VIII - organização sindical ou entidade de classe de âmbito estadual 
ou intermunicipal.

Parágrafo único. Proposta a representação, não se admitirá 
desistência nem assistência a qualquer das partes.

Art. 112. O Relator pedirá informações à autoridade da qual tiver 
emanado o ato, bem como à Assembleia Legislativa, ou à Câmara Municipal, se 
for o caso.

§ 1º. Se houver pedido de liminar, o Relator poderá submetê-lo ao 
Órgão Especial antes de solicitar as informações. (Redação dada pelo Assento 
Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)78

§ 2º. As informações serão prestadas no prazo de quinze dias, 
contados do pedido, podendo ser dispensadas, em caso de urgência, pelo Relator, 

77 Redação anterior: “VII - o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;”

78 Segue redação anterior dos §§ 1º., 2º. e 3º.: “§ 1º. Se houver pedido de liminar, o 
Relator poderá submetê-lo ao Plenário antes de solicitar as informações.  § 2º. As informações 
serão prestadas no prazo de quinze dias, contados do pedido, podendo ser dispensadas, em 
caso de urgência, pelo Relator, ad referendum do Tribunal. § 3º. Se, ao receber os autos, ou no 
curso do processo, o Relator entender que a decisão é urgente, em face do interesse de ordem 
pública que envolve, poderá, com prévia ciência das partes, submetê-lo ao conhecimento do 
Tribunal, que terá a faculdade de julgá-lo com os elementos de que dispuser.
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ad referendum do Órgão Especial. (Redação dada pelo Assento Regimental nº 
36, de 05 de maio de 2011)

§ 3º. Se, ao receber os autos, ou no curso do processo, o Relator 
entender que a decisão é urgente, em face do interesse de ordem pública que 
envolve, poderá, com prévia ciência das partes, submetê-lo ao conhecimento 
do Órgão Especial, que terá a faculdade de julgá-lo com os elementos de que 
dispuser. (Redação dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)

Art. 113. O Procurador-Geral do Estado deverá ser citado, após 
prestadas as informações mencionadas no artigo anterior, para se pronunciar 
sobre a lei ou ato impugnado, no prazo de quinze dias.

Art. 114. Recebidas as informações, ou sem elas, será aberta vista 
ao Procurador-Geral de Justiça, pelo prazo de quinze dias, para emitir parecer.

Art. 115. Decorrido o prazo do artigo anterior, recebidas ou 
dispensadas as informações em razão da urgência, e ouvido o Procurador-Geral 
do Estado, o Relator, lançado o relatório, do qual a Secretaria remeterá cópia a 
todos os Desembargadores, pedirá dia para julgamento.

Art. 116. Somente será decretada a inconstitucionalidade de ato 
normativo do Poder Público indigitado pela maioria absoluta dos membros do 
Órgão Especial. (Redação dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio 
de 2011)79

Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária 
à declaração da inconstitucionalidade, estando licenciados ou ausentes 
Desembargadores em número que possa influir no julgamento, este será suspenso 
a fim de aguardar-se o comparecimento dos ausentes, até que se atinja o quorum 
necessário.

Art. 117. Julgada procedente a ação e declarada a inconstitu-
cionalidade total ou parcial de lei ou decreto estadual ou municipal, de 
resolução de órgão legislativo, bem como de qualquer ato normativo estadual 
ou municipal ou de autoridade de administração direta ou indireta, far-se-á 
comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato 
normativo impugnado.80

79 Redação anterior: “Art. 116. Somente será decretada a inconstitucionalidade de ato 
normativo do Poder Público, indigitado pela maioria absoluta dos membros do Tribunal. 

80 A Emenda Constitucional Estadual no. 63 disciplina sobre sumula vinculante no âmbito 
estadual, conforme se verifica, in verbis: Art. 128. ... Parágrafo único. As decisões definitivas de 
mérito, proferidas pelo Tribunal de Justiça, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações 
declaratórias de constitucionalidade desta Constituição, produzirão eficácia contra todos e efeito 
vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário estadual e aos órgãos e entidades 
da administração pública direta e indireta, nas esferas estadual e municipal.”
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SEÇÃO III
DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO

Art. 118. Declarada, pela maioria absoluta dos membros do Órgão 
Especial, a inconstitucionalidade por omissão de medida necessária para tornar 
efetiva norma ou princípio constitucional, será dada ciência da decisão ao Poder 
competente para a adoção de providências necessárias, e, em se tratando de 
órgão administrativo, para fazê-lo no prazo de trinta dias. (Redação dada pelo 
Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)81

CAPÍTULO III
DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

SEÇÃO I 
DO HABEAS CORPUS

Art. 119. Apresentada a petição com os requisitos especificados no 
art. 654, § 1º., do Código de Processo Penal, o Relator, verificando ser o caso 
da competência originária do Tribunal, requisitará, se necessário, da autoridade 
apontada como coatora, informações por escrito. 

§ 1. - Antes do julgamento do pedido de habeas corpus, será ouvido 
o órgão do Ministério Público.

§ 2. - Se o impetrante o requerer, destacadamente, no pedido de 
impetração, será intimado da data do julgamento. (parágrafo único suprimido e 
inserção de dois parágrafos, com redação determinada pelo Assento Regimental nº. 
06, de 14 de fevereiro de 2002)82

Art. 120. Relatado o pedido, na sessão de julgamento, o impetrante 
poderá sustentá-lo por dez minutos, seguindo-se com a palavra o Representante 
do Ministério Público, por igual espaço de tempo.

Parágrafo único. Submetida a matéria à votação, o Presidente 
apurará o resultado, sendo a decisão tomada por maioria de votos, e, no caso de 

81 Redação anterior: “Art. 118. Declarada, pela maioria absoluta dos membros do Tribunal, 
a inconstitucionalidade por omissão de medida necessária para tornar efetiva norma ou 
princípio constitucional, será dada ciência da decisão ao Poder competente para a adoção de 
providências necessárias, e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo no prazo de 
trinta dias.

82 Texto do antigo Parágrafo único do artigo 119. “Antes do julgamento do 
pedido de habeas corpus, será ouvida a Procuradoria-Geral da Justiça.”
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empate, prevalecerá o que for mais favorável ao paciente.
Art. 121. Concedido o habeas corpus, o Secretário do Tribunal ou 

o da Câmara a que tocar a competência para dele conhecer, lavrará a ordem, 
que, assinada pelo Presidente do respectivo órgão, será dirigida ao detentor, ao 
carcereiro ou autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento.

Art. 122. O pedido será considerado prejudicado quando cessada 
a ilegalidade da violência ou coação, ou superado o motivo determinante da 
delonga no andamento do processo de réu preso.

SEÇÃO II
DO MANDADO DE SEGURANÇA

Art. 123. O mandado de segurança da competência originária dos 
órgãos do Tribunal terá o seu processo regulado pela lei específica.

•	 Ver Lei 12.016/09 (Nova Lei do Mandado de segurança)

Art. 124. Caberá ao Relator indeferir liminarmente a inicial, quando 
não for o caso de mandado de segurança ou faltar-lhe algum dos requisitos 
exigidos na lei.

Art. 125. Do despacho de indeferimento caberá agravo, a ser 
interposto no prazo de cinco dias.

§ 1º. O Relator efetuará o relatório do agravo na primeira sessão, 
sem no entanto participar do julgamento. Provido o agravo, lavrará o acórdão o 
Desembargador que em primeiro lugar tiver proferido o voto vencedor.

§ 2º. Independerá de acórdão a decisão que der pelo improvimento 
do agravo regimental.

Art. 126. Ao despachar a inicial, o Relator ordenará:
I - que se notifique o coator, mediante ofício entregue por Oficial de 

Justiça, acompanhado da 2ª. via da petição inicial, a fim de que, no prazo de dez 
dias, preste informação;

II - que se suspenda o ato que motivou o pedido, quando relevante o 
fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja 
deferida, salvo nos casos legalmente vedados.

Art. 127. A parte interessada poderá intervir como litisconsorte, na 
forma e nos casos previstos nos arts. 46 a 49 do C.P.C.

Art. 128. Concedida a segurança, o Presidente do Tribunal, ou da 
Câmara competente, transmitirá em ofício, por mãos de Oficial de Justiça, ou pelo 
correio, sob registro, com aviso de recepção, ou por telegrama ou radiograma, 
conforme requerer o peticionário, o inteiro teor do acórdão à autoridade coatora.
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Parágrafo único. No julgamento do mandado de segurança, cada 
uma das partes terá quinze minutos para sustentação oral.

Art. 129. Poderá o Presidente do Tribunal, nos casos previstos em 
lei, ordenar a suspensão da execução da liminar ou de sentença de mandado de 
segurança, concedido em 1a. instância, cabendo deste ato recurso de agravo, no 
prazo de dez dias.

§ 1º. O Presidente poderá ouvir o impetrante, em cinco dias, quando 
não houver risco de se tornar inútil à suspensão.

§ 2º. A suspensão da segurança vigorará enquanto pender o recurso, 
ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Tribunal de Justiça 
ou transitar em julgado.

SEÇÃO III
DO MANDADO DE INJUNÇÃO E DO HABEAS DATA

Art. 130. No mandado de injunção e no habeas data, serão 
observadas as normas da legislação de regência. Enquanto estas não forem 
promulgadas, observar-se-ão, no que couber, o Código de Processo Civil e a Lei 
Federal no. 1.533, de 195183.

CAPÍTULO IV
DAS AÇÕES ORIGINÁRIAS

SEÇÃO I
DOS CRIMES COMUNS E DE RESPONSABILIDADE

Art. 131. Nos processos por crimes comuns e funcionais, a denúncia 
ou queixa será dirigida ao Presidente do Tribunal que a distribuirá na forma 
deste Regimento.

Art. 132. O Relator determinará a notificação do acusado para 
oferecer resposta, no prazo de quinze dias.

§ 1°. Com a notificação, serão entregues ao acusado cópias da peça 
acusatória, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.

§ 2°. Admitir-se-á a notificação por edital, na forma prevista em lei. 
Art. 133. Se, com a resposta, forem apresentados novos documentos, 

será intimada a parte contrária para sobre eles se manifestar.

83 A Lei 1533/51 foi revogada pela nova lei do mandado de segurança, - Lei 12.016/09.
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Art. 134. A seguir, o Relator lançará nos autos seu relatório e pedirá 
dia para que o órgão competente do Tribunal delibere sobre o recebimento, a 
rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão 
não depender de outras provas.

Parágrafo único. No julgamento de que trata este artigo, será 
facultada às partes a sustentação oral pelo prazo de quinze minutos.

Art. 135. Recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia 
e hora para o interrogatório, mandando citar o acusado ou querelado e intimar 
o órgão do Ministério Público, bem como o querelante ou o assistente, se for o 
caso. 

Art. 136. O Relator será o Juiz da instrução, mas poderá delegar 
a realização do interrogatório ou dos demais atos de instrução a Juiz com 
competência territorial no local de cumprimento da carta de ordem.

Art. 137. Concluída a inquirição de testemunhas, serão intimadas 
a acusação e a defesa, para requerimento de diligências no prazo de cinco dias.

Parágrafo único. Realizadas as diligências, ou não sendo estas 
requeridas nem determinadas pelo Relator, serão intimadas a acusação e a defesa 
para, sucessivamente, apresentarem, no prazo de quinze dias, alegações escritas.

Art. 138. Terminada a instrução, observa-se-á o seguinte:
I - o Relator dará vista do processo às partes, pelo prazo de cinco 

dias, para requererem o que considerarem conveniente apresentar na sessão de 
julgamento, cumprindo-lhe apreciar e decidir esses requerimentos;

II - o Relator lançará relatório nos autos e os encaminhará ao Revisor, 
que pedirá dia para julgamento;

III - os autos serão conclusos ao Presidente do órgão julgador, 
que designará dia e hora para o julgamento, determinando a intimação das 
partes, seus advogados e o representante do Ministério Público, bem como as 
testemunhas, cujo depoimento o relator tenha deferido;

IV - aberta a sessão, feito o pregão, o Relator fará minucioso relatório 
do feito, resumindo as principais peças do processo e a prova produzida;

V - se algum dos julgadores solicitar a leitura integral dos autos, ou 
de parte deles, o Relator poderá ordenar seja ela efetuada pelo Secretário;

VI - o Relator passará a inquirir as testemunhas cujos depoimentos 
tenha deferido, podendo reperguntá-las os outros Desembargadores, o órgão do 
Ministério Público e as partes; 
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VII - a acusação e a defesa terão, sucessivamente, prazo de uma hora 
para sustentação oral, assegurado ao assistente um quarto do tempo da acusação; 

VIII - encerrados os debates, o órgão julgador proferirá o julgamento, 
que será anunciado pelo seu Presidente, em sessão pública, podendo este limitar 
a presença no recinto às partes e aos seus advogados, ou somente a estes se o 
interesse público o exigir.

Art. 139. O processo-crime de que cuida esta Seção observará o que 
dispõe a Lei 8.038, de 28.5.90 e o Código de Processo Penal, no que for aplicável.

Art. 140. Nos casos de abuso de autoridade, sujeitos ao julgamento 
originário do Tribunal de Justiça, observar-se-ão as normas processuais 
estabelecidas na Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, sem prejuízo das 
demais disposições reguladoras da matéria.

SEÇÃO II
DA AÇÃO RESCISÓRIA

Art. 141. A ação rescisória será julgada pelo Órgão Especial ou 
pelas Câmaras Cíveis Reunidas, processando-se pela forma estabelecida na lei 
processual civil. (Redação dada pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio 
de 2011)84

§ 1º. Contestada a ação, ou transcorrido o prazo, o Relator proferirá 
o saneamento da causa e deliberará sobre as provas requeridas.

§ 2º. O Relator poderá delegar atos instrutórios a Juiz do 1º. grau 
que tenha competência territorial no local onde devam ser produzidos.

§ 3º. Concluída a instrução, o Relator abrirá vista sucessiva às partes, 
por dez dias, para o oferecimento de razões últimas.

§ 4º. Encerrado o prazo destinado as razões finais, será dada vistas por 
dez dias ao Procurador-Geral da Justiça, sempre que houver na causa interesse 
de incapazes ou nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, 
tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de 
última vontade, bem assim, quando houver interesse público, evidenciado pela 
natureza da lide ou qualidade da parte.

Art. 142. Por ocasião do julgamento, as partes, por seus advogados, 

84 Redação anterior: “Art. 141. A ação rescisória será julgada pelo Tribunal Pleno ou pelas 
Câmaras Cíveis Reunidas, processando-se pela forma estabelecida na lei processual civil. “
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terão a palavra por quinze minutos, improrrogáveis, para cada uma, para 
sustentarem oralmente suas razões.

Art. 143. Julgando procedente a ação, o Tribunal rescindirá a 
sentença, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição 
do depósito; declarando inadmissível ou improcedente a ação por unanimidade 
de votos, a importância do depósito reverterá a favor do réu, sem prejuízo do 
disposto no art. 20 do Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Do despacho que indeferir a inicial (art. 295, 
combinado com o art. 490 do C.P.C.) caberá agravo para o respectivo órgão 
julgador, no prazo de cinco dias, bem assim contra aquele que no curso do 
procedimento causar gravame à parte.

CAPÍTULO V
DOS PROCESSOS ESPECIAIS

SEÇÃO I
DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO

Art. 144. O processamento dos precatórios – requisitórios e 
requisitórios de pequeno valor, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará, terá sua regulamentação nos termos de Resolução. (Redação dada pelo 
Assento Regimental nº 41, de 20 de outubro de 2011, publicado no DJ de 26 de 
outubro de 2011.)85

Art. 145. Revogado. (Revogado pelo Assento Regimental nº 41, de 2011)86

Parágrafo único. Revogado.  (Revogado pelo Assento Regimental nº 

41, de 2011)

Art. 146. Revogado. 87 (Revogado pelo Assento Regimental nº 41, de 2011)

85 Redação anterior: “Art. 144. A requisição de pagamento das importâncias a que a Fazenda 
Pública Estadual, ou Municipal, for condenada, será feita mediante requerimento da parte 
interessada e encaminhada pelo Juiz da Execução ao Presidente do Tribunal, acompanhada 
de cópia autêntica da sentença condenatória ou do acórdão, da conta da liquidação, da 
certidão alusiva ao trânsito em julgado, além da indicação do nome da pessoa a quem deverá 
ser paga a quantia solicitada.”

86 Redação anterior: “Art. 145. Protocolizado e autuado o pedido, o Presidente ouvirá 
a Procuradoria-Geral da Justiça, no prazo de três dias. Parágrafo único. Com o parecer da 
Procuradoria, o Presidente decidirá, ordenando o cumprimento ou determinando diligência 
que se fizer mister.

87 Redação anterior: Art. 146. Da decisão do Presidente caberá reclamação para o Tribunal 
Pleno, no prazo de cinco dias, contados de sua publicação.
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Art. 147. Revogado. 88 (Revogado pelo Assento Regimental nº 41, de 2011)

Parágrafo único. Revogado. (Revogado pelo Assento Regimental nº 41, 

de 2011)

Art. 148. Revogado. 89 (Revogado pelo Assento Regimental nº 41, de 2011)

§ 1º. Revogado.  (Revogado pelo Assento Regimental nº 41, de 2011)

§ 2º. Revogado.  (Revogado pelo Assento Regimental nº 41, de 2011)

§ 3º. Revogado.  (Revogado pelo Assento Regimental nº 41, de 2011)

Art. 149. Revogado. 90 (Revogado pelo Assento Regimental nº 41, de 2011)

SEÇÃO II
DA PERDA DE POSTO E PATENTE DE OFICIALATO

Art. 150. Compete à Procuradoria-Geral da Justiça promover junto 
às Câmaras Criminais Reunidas a declaração de perda de posto e patente de 
oficial da Polícia Militar do Estado, desde que a decisão condenatória, passada 
em julgado, importe em pena restritiva da liberdade individual superior a dois 
anos ou se enquadre nos preceitos do artigo 108 da Lei n. 10.072, de 20.12.76 
(Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Ceará).

§ 1º. Quando a condenação transitar em julgado no próprio Juízo de 
1º grau, caberá à Promotoria da Justiça Militar encaminhar à Procuradoria-Geral 
da Justiça os autos da ação penal, para os fins indicados no caput deste artigo.

§ 2º. Distribuído o pedido no Tribunal, o Relator mandará citar o 
oficial indiciado para oferecer, querendo, defesa e arrolar testemunhas, no prazo 
de dez dias.

88 Redação anterior: Art. 147. O Presidente do Tribunal, se o deferir, requisitará ao 
Secretário da Fazenda do Estado, ou aos Prefeitos Municipais, o pagamento, na ordem de 
apresentação dos precatórios e segundo as disponibilidades dos depósitos relacionados à 
conta dos créditos respectivos. Parágrafo único. Em livro próprio, serão registrados os 
precatórios, e os pagamentos autorizados com a individualização do requerente.

89 Redação anterior: Art. 148. Os pagamentos observarão rigorosamente à ordem 
cronológica de entrada dos precatórios. § 1º. Se o credor for preterido no seu direito de 
preferência, o Presidente, que expediu a ordem, poderá, depois de ouvido o chefe do Ministério 
Público e a Fazenda Devedora, ordenar o seqüestro da quantia necessária para satisfazer o 
débito. § 2º. Se estiver esgotada a verba, o fato será comunicado às citadas autoridades, para 
os fins convenientes (Constituição Federal, art. 100, § 2º), sendo as dívidas relacionadas para 
ulterior atendimento. § 3º. Os precatórios relativos a créditos de natureza alimentícia serão 
pagos preferencialmente aos demais (Constituição Federal, art. 100, caput).

90 Redação anterior: “Art. 149. Do despacho do Presidente, que será publicado no Diário da 
Justiça, receberá cópia o Juiz do requisitório, para juntada aos autos do processo.
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§ 3º. Em caso nenhum, excederá de três o número de testemunhas 
para cada uma das partes.

§ 4º. Colhidas as provas, o Relator mandará abrir vista dos autos, 
sucessivamente, ao Ministério Público e ao indiciado, para que cada um, no 
prazo de cinco dias, apresente suas alegações.

§ 5º. Efetuada a revisão, o processo será incluído em pauta para 
julgamento.

SEÇÃO III
DA CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE A QUEM 

FOI IMPOSTA MEDIDA DE SEGURANÇA

Art. 151. Em qualquer tempo, ainda mesmo durante o prazo 
mínimo de duração da medida de segurança, poderá o Tribunal, a requerimento 
do Ministério Público ou do interessado, seu defensor ou curador, ordenar que 
se proceda a exame para verificar se cessou a periculosidade.

§ 1º. Designado o Relator e ouvida, em cinco dias, a Procuradoria-
Geral da Justiça, se a medida não tiver sido por ela requerida, o pedido será 
julgado na primeira sessão seguinte.

§ 2º. Deferido o pedido, a decisão será transmitida imediatamente ao 
Juiz, para as providências indicadas na lei processual penal.

SEÇÃO IV
DA RESTAURAÇÃO DE AUTOS PERDIDOS

Art. 152. Extraviados ou perdidos os autos, serão eles restaurados. 
O pedido será apresentado ao Presidente do Tribunal e distribuído, sempre que 
possível, ao Relator que houver funcionado no respectivo processo.

Art. 153. Na restauração de feitos de natureza criminal, se existir e 
for exibida cópia ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como 
original.

§ 1º. Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo criminal, 
o Relator mandará, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, que o 
Secretário certifique o estado do processo e reproduza o que houver a respeito 
em seus protocolos e registros.

§ 2º. Em seguida, serão as peças remetidas ao Juiz de 1º grau, onde 
será processada a restauração.
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Art. 154. Julgada a restauração, se se tratar de processo da 
competência originária do Tribunal, o processo e o julgamento seguirão a forma 
estabelecida na lei processual, no que for aplicável.

Art. 155. A restauração de processo de natureza civil correrá perante 
o órgão julgador do feito extraviado, com observância das normas contidas na 
lei processual civil.

CAPÍTULO VI
DOS INCIDENTES NO PROCESSO

SEÇÃO I 
DOS IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÕES

Art. 156. O Juiz de Direito que houver funcionado em uma causa, 
decidindo matéria de fato ou de direito, não poderá participar na instância 
superior, de recurso a ela pertinente. 

Parágrafo único. Também não poderá participar na instância 
superior quem houver funcionado na causa como representante do Ministério 
Público, Procurador da Fazenda Pública, advogado, árbitro ou perito, ou houver 
servido de testemunha, ou se, nessas situações tiver funcionando parente seu em 
grau proibido.

Art. 157. O Desembargador será obrigado a afirmar seu impedimento 
nos casos especificados no artigo anterior, na legislação processual e no Código 
de Organização Judiciária e deverá dar-se por suspeito nos casos discriminados 
na lei podendo, se não o fizer, ser recusado por qualquer das partes.

Art. 158. O Desembargador poderá dar-se por suspeito, se afirmar 
a existência de motivo de ordem íntima.

Art. 159. O Desembargador que se julgar impedido ou suspeito, se 
for Relator ou Revisor, deverá declará-lo nos autos, por despacho, passando o 
feito ao seu substituto legal (art. 38, I e II).

Parágrafo único. O Desembargador, para afirmar sua suspeição 
ou impedimento, se não for Relator nem Revisor, deverá fazê-lo verbalmente, na 
sessão de julgamento, registrando-se tal declaração na ata.

Art. 160. Se o Presidente do Tribunal se der por impedido ou 
suspeito, o julgamento será presidido pelo Vice-Presidente.

Parágrafo único. Nos demais órgãos do Tribunal, se o Presidente 
se der por impedido ou suspeito competirá ao Desembargador mais antigo 
presidir ao julgamento.
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Art. 161. A argüição de suspeição ou impedimento deverá ser 
oposta até à designação de dia para o julgamento da causa.

Art. 162. A suspeição ou o impedimento deverá ser deduzido em 
petição articulada, aduzindo a parte as suas razões, acompanhadas de prova 
documental ou rol de testemunhas.

Parágrafo único. A argüição será sempre individual não ficando 
os demais Desembargadores impossibilitados de apreciá-la, ainda que também 
recusados.

Art. 163. Se o Desembargador acoimado de impedido ou suspeito, 
for Relator ou Revisor e reconhecer a suspeição, ou o impedimento, mandará 
juntar a petição com os documentos que a instruem, e por despacho nos autos, 
encaminhará os autos ao seu substituto legal.

Art. 164. Não aceitando a argüição, o Desembargador continuará a 
funcionar na causa, mas o incidente se processará em apartado, com designação 
de outro Relator.

Art. 165. Autuada e distribuída a petição, e se reconhecida, 
preliminarmente, a relevância da argüição, o Relator mandará ouvir o 
Desembargador recusado, no prazo de três dias e, com a resposta deste ou sem 
ela, ordenará o processo, inquirindo as testemunhas arroladas.

Parágrafo único. Se a suspeição ou o impedimento for de 
manifesta improcedência, será rejeitado liminarmente pelo Relator, cabendo 
agravo em mesa para o órgão julgador do incidente.

Art. 166. Preenchidas as formalidades do artigo anterior, ouvido o 
Procurador-Geral da Justiça, no prazo de 48 horas, o Relator levará o processo à 
mesa, na primeira sessão que se seguir, na qual se procederá o julgamento. 

Parágrafo único. Se reconhecida a suspeição ou o impedimento, 
serão declarados nulos os atos praticados pelo recusado, que pagará as custas, 
no caso de erro inescusável; rejeitada ou julgada improcedente a exceção, e 
evidenciando-se má-fé do excipiente, aplicar-se-ão as sanções previstas na lei 
processual.

Art. 167. Será ilegítima a suspeição, quando excipiente a provocar 
ou, depois de manifestada a sua causa, praticar ato que importe na aceitação do 
recusado.

Art. 168. Não tendo sido aceita pelo Juiz do 1º grau a suspeição ou o 
impedimento contra ele oposto, o Relator do processo, após ouvir a Procuradoria 
da Justiça, pedirá dia para julgamento.
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Parágrafo único. Sendo necessária a produção de provas, o 
Relator ouvirá, dentro de três dias, as testemunhas arroladas, procederá às 
diligências que se fizerem precisas e, ouvido o Ministério Público, pedirá dia 
para o julgamento.

Art. 169. Em matéria criminal, observar-se-á, quanto à suspeição e 
o impedimento argüidos pelas partes, o disposto no Cap. II do Título VI do Livro 
I do Código de Processo Penal, no que lhe for aplicável.

Art. 170. Às demais suspeições e impedimentos argüidos na 
Superior Instância aplicar-se-ão, quando possível, as regras estabelecidas nesta 
seção.

§ 1º. Os mesmos motivos de suspeição e impedimentos dos 
Desembargadores serão extensivos ao Secretário e demais funcionários do 
Tribunal.

§ 2º. Nos impedimentos ou suspeições do Secretário, servirá o 
Subsecretário e, no deste, a quem o Regimento Interno da Secretaria do Tribunal 
designar.

SEÇÃO II
DA HABILITAÇÃO INCIDENTE

Art. 171. Pendente o feito de decisão na instância superior, a 
habilitação será requerida ao Relator e perante ele processada, na forma dos 
arts. 1.057 a 1.062 do Código de Processo Civil.

§ 1º. O Relator, se contestado o pedido, facultará às partes a produção 
de provas e julgará em seguida a habilitação, cabendo agravo regimental da 
decisão.

§ 2º. Já havendo pedido de dia para julgamento, não se decidirá o 
requerimento de habilitação.

SEÇÃO III
DO INCIDENTE DE FALSIDADE

Art. 172. A declaração incidental e a argüição de falsidade serão 
processadas perante o Relator do feito, na conformidade das leis de processo 
civil e penal, e julgadas pelo órgão competente para a causa principal.
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SEÇÃO IV
DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Art. 173. Solicitado, nos casos previstos em lei, pronunciamento 
prévio do Órgão Especial, quanto ao modo de interpretar o direito em tese, 
depois de lavrado o acórdão, que reconheceu a divergência, irão os autos ao 
Presidente do Tribunal, para o processamento do incidente. (Redação dada pelo 
Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011)91

Art. 174. Funcionará como seu Relator o mesmo do feito em que 
se arguiu a divergência, caso faça parte do Órgão Especial; não o sendo, será o 
processo distribuído dentre os membros do Órgão Especial, devendo, após, os 
autos serem remetidos ao Procurador-Geral da Justiça, para o seu parecer, no 
prazo de dez dias. À Secretaria caberá distribuir aos julgadores cópias do acórdão 
mencionado no artigo antecedente. (Redação dada pelo Assento Regimental nº 
36, de 05 de maio de 2011)92

Art. 175. Afirmando a divergência, dará o Órgão Especial a 
interpretação a ser adotada, cabendo a cada Desembargador emitir o seu voto, 
em exposição fundamentada. (Redação dada pelo Assento Regimental nº 36, de 
05 de maio de 2011)93

Art. 176. Devolvidos os autos, na sessão seguinte, o órgão que 
provocou o pronunciamento decidirá, adotando a interpretação vencedora. 
Esta, se tomada pelo voto da maioria absoluta dos membros titulares do Órgão 
Especial, será objeto de súmula. (Redação dada pelo Assento Regimental nº 36, 
de 05 de maio de 2011)94

91 Redação anterior: “Art. 173. Solicitado, nos casos previstos em lei, pronunciamento 
prévio do Tribunal, quanto ao modo de interpretar o direito em tese, depois de lavrado o 
acórdão, que reconheceu a divergência, irão os autos ao Presidente do Tribunal, para o 
processamento do incidente.

92 Redação anterior: Art. 174. Funcionará como seu Relator o mesmo do feito em que se 
argüiu a divergência, devendo os autos ser remetidos ao Procurador-Geral da Justiça, para 
o seu parecer, no prazo de dez dias. À Secretaria caberá distribuir aos julgadores cópias do 
acórdão mencionado no artigo antecedente.”

93 Redação anterior: “Art. 175. Afirmando a divergência, dará o Tribunal a interpretação a 
ser adotada, cabendo a cada Desembargador emitir o seu voto, em exposição fundamentada.”

94 Redação anterior: “Art. 176. Devolvidos os autos, na sessão seguinte, o órgão que 
provocou o pronunciamento decidirá, adotando a interpretação vencedora. Esta, se tomada 
pelo voto da maioria absoluta dos membros titulares do Tribunal Pleno, será objeto de 
súmula.”
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Art. 177. A Comissão de Jurisprudência do Tribunal promoverá a 
divulgação, no Diário da Justiça, das súmulas da jurisprudência predominante.

CAPÍTULO VII 
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Art. 178. Os recursos que versarem sobre matéria de natureza 
administrativa da competência da Presidência do Tribunal, com a informação 
da Seção competente e o parecer do Ministério Público, serão distribuídos, por 
sorteio.

Art. 179. Efetuada a distribuição pelo Presidente, o Relator sorteado, 
caso não ordene diligência, apresentará o processo na primeira Sessão.

Parágrafo único. Apurado o voto vencedor, o Relator lavrará o 
respectivo acórdão, que será assinado por ele e pelo Presidente.

TÍTULO III
DOS RECURSOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL

CAPÍTULO I
DOS RECURSOS EM MATÉRIA CRIMINAL

SEÇÃO I
DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Art. 180. Os recursos em sentido estrito serão julgados pelas 
Câmaras Criminais Isoladas.

Art. 181. Recebido o processo, protocolizado e anunciado no 
Diário da Justiça, quando dependente dessa formalidade, será remetido à 
Seção competente, e esta, após os termos necessários, abrirá vista dos autos 
à Procuradoria-Geral, para oferecer parecer, no prazo de cinco dias, indo, em 
seguida, à distribuição.

Art. 182. Conclusos os autos ao Relator, este pedirá, ao Presidente 
do órgão competente, dia para julgamento.

Art. 183. Quando do julgamento, o Relator fará a exposição dos 
fatos, sendo, então, se requerida, concedida a palavra às partes por dez minutos, 
para razões orais.

Parágrafo único. Ao representante do Ministério Público será, 
para o mesmo fim, concedida a palavra por igual prazo, se o requerer.
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SEÇÃO II
DA APELAÇÃO

Art. 184. A apelação interposta em processo-crime a que a lei 
comine pena de detenção obedecerá ao processo estabelecido para o julgamento 
dos recursos em sentido estrito.

Art. 185. A apelação interposta das sentenças em processo-crime 
a que a lei comine pena de reclusão, preparados os autos no prazo de dez dias, 
quando for o caso, estes irão com vista à Procuradoria-Geral da Justiça, para o 
seu parecer, em igual prazo.

Art. 186. Os autos serão levados, em seguida, à distribuição, e o 
relator, dentro de dez dias, lavrará relatório nos autos e os mandará com vista ao 
revisor, por igual prazo para o seu exame.

Parágrafo único. O revisor devolverá o processo com pedido de dia 
para o julgamento.

Art. 187. No dia aprazado, anunciado o julgamento e apregoadas 
as partes, com a sua presença ou à revelia, o relator fará a exposição do fato, 
seguindo-se os debates entre as partes, por quinze minutos, para cada uma delas.

Parágrafo único. O representante do Ministério Público, quando 
o requerer, terá a palavra, por igual prazo.

SEÇÃO III
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Art. 188. Os acórdãos criminais serão suscetíveis de embargos de 
declaração no prazo de dois dias, contados de sua publicação, quando houver 
ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 189. Os embargos serão deduzidos em petição de que constem 
os pontos em que o acórdão seja porventura ambíguo, obscuro, contraditório ou 
omisso.

Art. 190. Os embargos serão dirigidos ao Relator do acórdão, que os 
apresentará em mesa para julgamento na primeira sessão, independentemente 
de revisão e de pauta. Parágrafo único. Se não preenchidos os pressupostos 
enumerados no artigo anterior, o Relator indeferirá desde logo o requerimento.

Art. 191. Em caso de transferência do Relator para outra Câmara, 
será Relator o Revisor e, não existindo, o desembargador mais antigo que houver 
participado da turma julgadora.
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SEÇÃO IV
DOS EMBARGOS INFRINGENTES

Art. 192. Os embargos infringentes e de nulidade opostos a 
julgamento criminal, quando não for unânime a decisão desfavorável ao réu, 
serão dirigidos ao Relator do acórdão, dentro de dez dias da sua publicação. 
Admitidos os embargos, os autos retornarão à Seção Judiciária Penal, para o seu 
processamento.

Art. 193. O Relator será sorteado entre os Desembargadores que 
não tiverem participado do primeiro julgamento.

Art. 194. O embargado será intimado para oferecer sua impugnação, 
dentro de cinco dias, e, se houver assistente este terá o prazo de três dias para o 
mesmo fim.

Art. 195. O processo e o julgamento dos embargos seguirão, no que 
couber, as regras estabelecidas para os embargos infringentes no cível.

Art. 196. Caberá agravo em mesa, para as Câmaras Criminais 
Reunidas, do despacho que não admitir os embargos.

SEÇÃO V
DA REVISÃO CRIMINAL

Art. 197. As Câmaras Criminais Reunidas procederão à revisão dos 
processos findos em matéria criminal, nas hipóteses legalmente previstas.

Art. 198. A petição será apresentada ao Presidente do Tribunal, que 
determinará sua autuação e distribuição, devendo a escolha do Relator recair em 
Desembargador que não tenha proferido decisão em qualquer fase do processo.

Art. 199. Se a petição não estiver instruída com as peças necessárias, 
o Relator mandará que as junte o recorrente, ou ordenará as diligências que 
entender necessárias ao conhecimento do pedido e seu julgamento, se verificar 
que a revisão deixou de ser instruída por motivo relevante.

Art. 200. O Procurador-Geral da Justiça, antes de emitir parecer 
sobre o mérito do pedido, poderá requerer a avocação dos autos originais ou 
qualquer diligência.

Art. 201. Oferecido o parecer sobre o mérito do pedido, o Relator, 
dentro do prazo de dez dias, lavrará o relatório nos autos, passando-os ao Revisor, 
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que os devolverá com o pedido de dia para julgamento, dentro de igual prazo.
Parágrafo único. A Secretaria enviará cópia do relatório aos 

Desembargadores desimpedidos.
Art. 202. Designado dia para julgamento e incluído o processo em 

pauta, o Relator, na sessão respectiva, fará a exposição do fato e, em seguida, 
dará o seu voto, vindo após o do Revisor e os dos demais julgadores, na ordem 
decrescente de antigüidade.

Art. 203. Admitir-se-á debate oral, por quinze minutos, por parte 
do réu e do Ministério Público.

Art. 204. Requerida, por dois ou mais co-réus, em separado, a 
revisão da sentença que em um só processo os tenha condenado pelo mesmo 
crime, deverão os pedidos ser processados e julgados conjuntamente.

Art. 205. O acórdão deverá ser publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da sessão de julgamento.
(Redação dada pelo Assento Regimental nº 40, de 15 de setembro de 2001, 
publicado no DJ de 21 de setembro de 2011.)95

Art. 206. Aos acórdãos proferidos em processo de revisão só poderão 
ser opostos embargos de declaração e recurso extraordinário ou especial.

Art. 207. Juntar-se-á ao processo revisto cópia do acórdão que 
julgar a revisão; e, quando modificativo das decisões proferidas nesses processos, 
dele se remeterá, também, cópia autenticada ao Juiz da execução.

SEÇÃO VI
DO RECURSO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS

Art. 208. Caberá recurso ordinário para o Superior Tribunal 
de Justiça, no prazo de cinco dias, da decisão denegatória de hábeas corpus, 
interposto nos próprios autos, por petição ou termo.

Art. 209. A petição de recurso será juntada aos autos, por despacho 
do Presidente que mandará intimar a parte recorrida para respondê-lo em cinco 
dias.

Parágrafo único. Admitido o recurso, o Presidente ordenará a 
remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias.

95 Redação anterior: “Art. 205. O acórdão deverá ser publicado no prazo máximo de quinze 
dias, contados da data do julgamento.
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CAPÍTULO II
DOS RECURSOS EM MATÉRIA CÍVEL

SEÇÃO I
DA APELAÇÃO

Art. 210. Distribuída a apelação, serão os autos conclusos ao Relator.
Art. 211. A apelação não será incluída em pauta, antes do julgamento 

do agravo interposto no mesmo processo.
Parágrafo único. Se ambos os recursos houverem de ser julgados na 

mesma sessão, terá precedência o agravo.
Art. 212. Os prazos para os recursos serão contados de conformidade 

com as disposições processuais, podendo o recorrente, a qualquer tempo, deles 
desistir, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes.

Art. 213. No julgamento da apelação, o Relator fará a exposição da 
causa, após o que será facultada a palavra, sucessivamente, ao recorrente e ao 
recorrido, pelo prazo improrrogável de quinze minutos para cada um, a fim de 
sustentarem as suas razões.

Art. 214. Existindo agravo retido nos autos, este será julgado antes 
da apelação. 

SEÇÃO II
DOS EMBARGOS INFRINGENTES

Art. 215. Caberão embargos infringentes quando não for unânime 
o julgado proferido em apelação e em ação rescisória.

Art. 216. O Relator do acórdão embargado decidirá de plano acerca 
do recebimento liminar dos embargos.

§ 1º. Admitidos os embargos, os autos irão à Secretaria, a fim de 
serem preparados e apresentados na primeira audiência de distribuição, para 
sorteio de novo Relator.

§ 2º. A escolha do Relator recairá, quando possível, em Desembargador 
que não houver participado do julgamento da apelação ou da ação rescisória.

Art. 217. Vencido o prazo de quinze dias, destinado à impugnação 
dos embargos, os autos serão conclusos ao Relator, que fará exposição do recurso. 
Após, o processo irá à revisão, seguindo-se o julgamento.

Art. 218. Do despacho que não admitir os embargos, caberá agravo 
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para as Câmaras Cíveis Reunidas. Parágrafo único. O Relator porá o recurso em 
mesa para julgamento, não participando da votação.

SEÇÃO III
DO AGRAVO

Art. 219. O agravo retido não será conhecido se a parte não 
requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação 
pelo Tribunal.

§ 1º. Das decisões interlocutórias proferidas em audiência admitir-
se-á agravo retido, interposto oralmente.

§ 2º. Será sempre retido o agravo das decisões posteriores à sentença, 
salvo o caso de inadmissão de apelação, bem como no caso de decisões, em 
procedimento sumário, sobre matéria probatória ou proferidas em audiência.

Art. 220. A petição do agravo de instrumento será protocolizada 
no Tribunal, ou postada no correio sob registro com aviso de recebimento, ou, 
ainda, poderá ser protocolizada na própria secretaria do Juízo recorrido, que 
cuidará de, incontinenti, remetê-la para este Egrégio Tribunal.

Art. 221. A petição do recurso será instruída com os documentos 
previstos em lei como obrigatórios e outros que a parte entender úteis para a 
prova do alegado, além do comprovante do respectivo preparo.

§ 1º. Distribuída a petição do recurso, se não for o caso de 
indeferimento liminar, o relator:

I - poderá requisitar informações ao Juiz da causa, que as prestará 
no prazo de dez dias;

II - a requerimento do agravante, nos casos de prisão civil, adjudicação, 
remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros casos 
dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a 
fundamentação, suspenderá os efeitos lesivos da decisão, até o pronunciamento 
definitivo da Câmara;

III - intimará o agravado, por ofício dirigido a seu advogado, sob 
registro e com aviso de recebimento, para que responda no prazo de dez dias, 
facultando-lhe juntar cópias das peças que entender convenientes; na Comarca 
de Fortaleza, a intimação far-se-á pelo órgão oficial;

IV - determinará, nos casos previstos em lei, a oitiva do Ministério 
Público. 
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§ 2º. Assegurar-se-á ao agravado, quando do oferecimento de sua 
resposta, o disposto no art. 220.

§ 3º. Em prazo não superior a trinta dias da intimação do agravado, 
o relator pedirá dia para julgamento.

SEÇÃO IV
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Art. 222. Poderá qualquer das partes opor embargos de declaração, 
em petição dirigida ao Relator, dentro de cinco dias da data da publicação do 
acórdão, quando:

I - houver no acórdão obscuridade ou contradição;
II - for omitido ponto sobre que deva pronunciar-se o Tribunal.
Art. 223. A petição de embargos indicará, desde logo, o ponto 

obscuro, contraditório ou omisso.
§ 1º. Será, desde logo, indeferida a petição que não indicar o ponto 

que tiver de ser declarado.
§ 2º. Se os embargos forem recebidos, a nova decisão corrigirá a 

obscuridade, contradição ou omissão.
§ 3º. Os embargos declaratórios interromperão prazos para a 

interposição de outros recursos e, quando julgados manifestamente protelatórios, 
os recorrentes estarão sujeitos à sanção prevista no parágrafo único do art.538 
do C.P.C.

Art. 224. Se os embargos de declaração forem recebidos, outros 
recursos já opostos poderão ser aditados no prazo respectivo.

Art. 225. Os embargos de declaração independerão de preparo.

SEÇÃO V
DO RECURSO ORDINÁRIO CÍVEL

Art. 226. Caberá recurso ordinário para o Superior Tribunal 
de Justiça, no prazo de quinze dias, da decisão denegatória de mandado de 
segurança da competência originária desse Tribunal.

Art. 227. A petição de recurso será junta aos autos, por despacho do 
Presidente, que mandará intimar a parte recorrida para respondê-lo em quinze 
dias. Parágrafo único. Admitido o recurso, o Presidente ordenará a remessa dos 
autos ao Superior Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias.
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CAPÍTULO III
DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL

Art. 228. Os recursos extraordinário e especial serão interpostos 
perante o Presidente do Tribunal de Justiça, dentro de quinze dias, contados da 
publicação ou da intimação da decisão.

Parágrafo único. Incumbirá ao Presidente do Tribunal apreciar-
lhe a admissibilidade.

Art. 229. Observar-se-ão, em relação aos prazos e demais requisitos 
de admissibilidade, as regras dos arts. 541 a 546 do Código de Processo Civil, e, 
em se tratando de matéria criminal, o disposto na Lei 8.038, de 28 de maio de 
1990. 

Art. 230. Denegado o recurso, poderá o recorrente, dentro de dez 
dias, interpor, perante a Presidência dessa Corte, agravo de instrumento para o 
Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça, conforme o 
caso.

Art 231. O agravo será instruído pelo recorrente, dele devendo 
constar o despacho denegatório, a certidão de sua publicação, o acórdão recorrido 
e a petição de interposição do recurso, das contra-razões e das procurações 
outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
DAS EXECUÇÕES DE ACÓRDÃOS

Art. 232. A execução dos acórdãos cíveis será processada na 
conformidade do disposto na legislação processual respectiva e correrá perante 
o Relator do feito. 

Art. 233. Na impossibilidade de o Relator da decisão funcionar 
na execução, servirá o Revisor e, na sua falta, outro Desembargador que haja 
participado do julgamento, obedecida a ordem de votação.

Art. 234. Competirá ao Relator proferir os despachos ordinários do 
processo, praticando os atos concernentes à produção de provas e executar as 
diligências necessárias ao julgamento, decidindo os incidentes que não estejam 
afetos ao próprio órgão.
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Art. 235. Caberá ao Presidente do Tribunal, em matéria criminal, 
promover a execução das decisões proferidas originariamente, resolvendo todos 
os incidentes, de acordo com as prescrições do Código de Processo Penal.

Art. 236. A execução das condenações criminais proferidas em 
grau de recurso e na revisão criminal será cumprida pelos respectivos Juízes na 
primeira instância.

CAPÍTULO II
DA CARTA DE SENTENÇA

Art. 237. O Tribunal extrairá carta de sentença destinada à execução 
do julgado, a requerimento da parte interessada, antes da remessa dos autos ao 
Supremo Tribunal Federal, ou ao Superior Tribunal de Justiça, quando admitido 
o recurso extraordinário ou o especial, respectivamente.

Parágrafo único. A carta deverá conter os elementos indispensáveis 
à execução, indicados pela parte e pela lei processual (C.P.C, art. 590).

CAPÍTULO III
DAS RECLAMAÇÕES

Art. 238. Contra despacho irrecorrível, poderão as partes, desde 
que haja necessidade de chamar o processo à ordem, para correção de erros, ou 
emendas de abusos, que importem em inversão tumultuária dos atos e fórmulas 
de ordenamento processual, reclamar dos atos judiciais praticados por Juiz de 
1º. grau, dentro do prazo de cinco dias de sua ciência.

Art. 239. Competirá às Câmaras Isoladas o conhecimento das 
reclamações contra atos de Juiz de 1º. grau.

Art. 240. A reclamação será formulada por escrito e dirigida ao 
Presidente do Tribunal, que mandará distribuí-la.

§ 1º. Antes da remessa dos autos ao Relator, serão extraídas cópias 
da inicial para distribuição entre os membros da Câmara.

§ 2º. O Relator sorteado poderá solicitar informações ao Juiz, que as 
deverá prestar dentro de cinco dias.

Art. 241. Julgada a reclamação, será o acórdão assinado, 
obrigatoriamente, na sessão seguinte à do julgamento e será remetido, por cópia, 
ao Juiz reclamado, dentro de 48 horas.
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CAPÍTULO IV
DO AGRAVO REGIMENTAL

Art. 242. A parte que se considerar em gravame por força de 
despacho do Presidente ou do Relator poderá solicitar que se apresentem os 
autos em mesa, para reexame da decisão, no prazo de cinco dias, contados da 
publicação ou da intimação do ato impugnado.

Art. 243. A petição de recurso será protocolizada, e, sem qualquer 
formalidade, submetida ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o 
seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do órgão competente, na sessão 
imediatamente seguinte, ocasião em que terá direito a voto. 

Parágrafo Único: Mantido o decisório, o Relator lavrará o acórdão, 
em obediência ao disposto nos arts. 165 e 458, do Código de Processo Civil. 
Provido o recurso, o Desembargador que proferir o primeiro voto vencedor será 
o Relator do aresto, para fins de elaboração do acórdão respectivo. (Redação 
dada pelo Assento Regimental de no. 18, de 05 de outubro de 200696).

PARTE IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 244. Os casos omissos serão solucionados pelo Órgão Especial, 
mediante consulta formulada por Desembargador ou Câmara, incorporando-se a 
este Regimento as resoluções aprovadas. (Redação dada pelo Assento Regimental 
nº 36, de 05 de maio de 2011)97

Art. 245. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação 
no órgão oficial, revogadas as disposições em contrário.

Fortaleza, 19 de dezembro de 1996. (Publicado em 18.06.1997)

96 Texto anterior: “Parágrafo único. Provido o agravo, o Desembargador que proferir o primeiro 
voto vencedor será o Relator do acórdão. Mantido o decisório recorrido, não será lavrado 
acórdão.”

97 Redação anterior: “Art. 244. Os casos omissos serão solucionados pelo Tribunal Pleno, 
através de consulta formulada por Desembargador ou Câmara, incorporando-se a este 
Regimento as Resoluções aprovadas.”
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ABSTER-SE DE JULGAR
Proibição ...................................................Art. 314, b
ABUSO DE LIBERDADE DE IMPRENSA
Competência para julgar .........................Art. 85, IV, s
ABANDONO DE CARGO
Processo ............................................ Arts. 200 e 351
Processo de abertura .....................................Art. 434
Processo contra juiz ....................................Art. 74, g
ACESSO AO TRIBUNAL
Juízes de carreira  ...............................Art. 182 a 185
Quinto Constitucional  ........................Art. 186 e 187
Merecimento ................................................ Art. 185
Tribunais de Alçadas (Constituição Estadual) Art. 110
ACIDENTE 
Do trabalho ................... Arts. 85, I-a, 239; 287 e 293
Do trânsito ....................................................Art. 118
Ecológico.......................................................Art. 124
ACUMULAÇÃO
De férias ........................................................Art. 448
Pensões de montepio .............................Art. 238, § 6° 
ACUMULAÇÃO PROIBIDA
Processo ..............................................Art. 352 e 353
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA ...................... Art. 2º 
ADVOGADO
Deveres .........................................................Art. 508
Nomeado Desembargador ...................Art. 168 e 283
Nomeação para o TRE ............................ Art. 35, § 4º
Suspeição ......................................................Art. 297
AFASTAMENTO
Casamento ............................... Art. 223, § único, I, a
De Desembargador ..................................Art. 25 e 26
De Juízes .......... Art. 35, IV, 41, L, 100, 203, 208, 229
De Servidores da Justiça .....................Arts. 447, § 4º
Por aposentadoria .........................................Art. 207
ANTIGUIDADE
Acesso ...........................................................Art. 182
Apuração .............................................Art. 179 e 183
Arquivo Público ...............................................Art. 70
Corregedor ......................................................Art. 57
Dos Juízes ...........................................Art. 163 a 168
Elaboração ................................................ Art. 53 XX
Entrância. ................... Art. 164, 169, § 3º; 17, b, 184
Magistratura ............................................. Art. 164, I
Magistrados .................................... Art. 165, § único
Reexame .......................................................Art. 369
Remoção .......................................................Art. 188
Reclamação ..................................... Art. 166, § único
Substituição ............................................Art. 23 e 27
APOSENTADORIA
Compulsória ..................................................Art. 285
Disposições Gerais ...............................Art. 281 a 284

De magistrados ...................................Art. 281 a 287
Por Invalidez .......................................Art. 286 e 287
APROVEITAMENTO ............................Art. 208 a 210 
AQUISIÇÃO DA VITALICIEDADE.........Art. 158 a 162
ATENDENTE JUDICIÁRIO .............................Art. 400
ATESTADO MÉDICO ............................Art. 265, § 3o 
ATO ADMINISTRATIVO
Recurso ...............................................Art. 367 a 371
ATRIBUIÇÕES
Administrativas ...............................................Art. 84
Corregedor Geral de Justiça ............................Art. 59
Diretor do Foro ...............................................Art. 83
Juízes de Direito ................................. Arts. 90 e 107
Jurisdição Cível .............................................Art. 108
Servidores da Diretoria do Fórum .................Art. 374
AUDIÊNCIA
Magistrado ....................................................Art. 312
Médico ................................................. Art. 300, § 4º
Presos ..............................................................Art. 72
AUDITORIA MILITAR ............................ Arts. 93 a 96
Auditor Militar ................................................Art. 94
Competência ...................................................Art. 96
Justiça Militar. .................................................Art. 93
AUTONOMIA FINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO 
......................................................................Art. 489
AUXILIAR JUDICIÁRIO .................................Art. 396
AUXILIARES DA SECRETARIAS DE VARAS
Assistentes Técnico Judiciários .....................Art. 396
Atendentes Judiciários ..................................Art. 400
Oficiais de Justiça Avaliadores ............Art. 397 a 399
Técnicos Judiciários ......................................Art. 395
BENEFÍCIOS 
Cônjuge .........................................................Art. 235
Da Justiça......................................................Art. 545
Pensionista ....................................................Art. 236
Transferência ................................... Art. 238, § 5º, a
BENS APREENDIDOS ........................ Arts. 385 e 386
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
Funcionamento ...............................................Art. 42 
Competência ...................................................Art. 43
CÂMARAS CÍVEIS ISOLADAS
Funcionamento ...............................................Art. 44
Competência ...................................................Art. 45
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Funcionamento ...............................................Art. 46
Competência ...................................................Art. 47
CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS
Funcionamento .......................................Art. 48 e 49
Competência ...................................................Art. 50
CARGOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES 
PÚBLICOS .....................................................Art. 526

ÍNDICE ALFABÉTICO REMISSIVO 
DO CODOJECE (LEI Nº 12.342/94)
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CITAÇÃO
Abandono de cargo .......................................Art. 351
Ausência do indiciado ...................................Art. 351
Cópias ...........................................................Art. 351
Pelo Correio ..................................................Art. 507
COMARCAS
Com duas varas .............................................Art. 128
Com três varas ..............................................Art. 129
Com quatro varas ..........................................Art. 130
Com cinco varas ............................................Art. 131
Classificação .................................................... Art. 9º
Elevação ..........................................................Art. 13
Implantação - requisitos ..................................Art. 11
Instalação ........................................................Art. 12
Município ........................................................Art. 15
Rebaixamento ou Extinção ..............................Art. 14
Sede ................................................................Art. 10
COMARCAS - JUÍZES DE DIREITO .................Art. 90
Competência
Comarcas com vara única .............................Art. 127
Comarcas com duas varas .............................Art. 128
Comarcas com três varas ...............................Art. 129
Comarcas com quatro varas ..........................Art. 130 
Comarcas com cinco varas ............................Art. 131
Varas Cíveis ...................................................Art. 108
Varas Criminais .............................................Art. 115
Varas da Fazenda Pública ..............................Art. 109
Varas da Infância e da Juventude ..................Art. 123
Vara da Justiça Militar ...................................Art. 119
Vara de Execução Criminal ............................Art. 120
Varas de Execuções Fiscais ............................Art. 110
Varas de Família e Sucessões .........................Art. 112
Varas de Registros Públicos ...........................Art. 111
Varas de Tóxico .............................................Art. 116
Varas de Trânsito ...........................................Art. 118
Varas do Júri .................................................Art. 117
Juízes substitutos ............................................Art. 85
COMARCAS DA CAPITAL
Competência .................................................Art. 107
Diretoria do Fórum .......................................Art. 103
Juízes de Direito ...........................................Art. 106
Jurisdição Civil ..............................................Art. 108
COMARCAS DO INTERIOR
Cargos .........................................Art. 525, 556 e 557
Concursos .....................................................Art. 423
Diretor do Fórum ...................................Art. 53, XXV
Escrivão /Tabelião ................................ Art. 407, § 1º
Funcionamento da Justiça......................... Art. 59, VI
Publicação ......................................... Art. 83, § único
Secretaria de vara .........................................Art. 529
Sede ..............................................................Art. 406
Serviços auxiliares.........................................Art. 406
Substituição ..................................................Art. 101
COMARCAS 
Integradas ........................................... Lei 12.776/97
Vinculadas ........................................... Lei 12.776/97

CONCURSO DE JUIZ SUBSTITUTO ....Art. 142 a 162
Classificação ...................................... Arts. 147 e 148
Documentos ..................................................Art. 144
Inscrição............................................ Arts. 142 e 143
Nomeação .....................................................Art. 147
Posse ................................................. Arts. 149 a 155
Prazo de validade ..........................................Art. 146
Provas ...........................................................Art. 145
Realização .....................................................Art. 140
CONCURSOS PARA SERVIDORES DA 
JUSTIÇA ..............................................Art. 420 a 424
Disposições Gerais ...............................Art. 416 a 419
Editais .................................................Art. 421 e 549
Nomeações ..........................................Art. 425 a 427
Interior ..........................................................Art. 423
CONDENAÇÃO JUDICIAL ................. Arts. 490 e 491
CONTADORIA ................................... Arts. 383 e 384
CONSELHEIROS .................................... Art. 37, § 2º
CONSELHO DA MAGISTRATURA
Ação Disciplinar ............................................Art. 328
Competência Originária ..................................Art. 41
Composição ............................................... Art. 21, 4º
Membros .........................................................Art. 24
Seções .............................................................Art. 36
Sede, Jurisdição, Composição e Eleição ..Art. 37 a 40
Reunião ...........................................................Art. 39
CORREGEDOR
Audiência ........................................................Art. 72
Férias ............................................................Art. 248
Juízes de 1º Grau .................................. Art. 102 § 1º
Penas Disciplinares ..........................Art. 64 e 65, § 2º
Provimentos ....................... Art. 65, § 1º; 67; 68 e 76
Prazo .............................................. Art. 73, 337, § 1º
Requerimento ...................................... Art. 337, § 1º
Sanção de Advertência ...................... Art. 69, § único
Substituição .......................................... Arts. 23 e 57
CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA
Auxílio às atividades ......................... Art. 58, § único
Atribuições ........................................Art. 59, 71 e 74
Correições .........................................Art. 60; 62 e 69
Eleição ................................................... Art. 51. § 1º
Férias ..............................................Art. 248 e 250, b
Gratificação ...........................................Art. 214, 227
Mandato ................................................. Art. 52, § 2º
Sanções Disciplinares ...........Art. 326, I; 465, § único
Sindicância..........................................Art. 332 e 336
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Aprovação de Regimento Interno ...... Art. 56, § único
Atividades Funcionais de Magistrados . Art. 158, § 2º
Atribuições ......................................................Art. 59
Correições .......................................................Art. 60
Da Organização .......................................Art. 56 a 58
Regimento Interno ....................................Art. 59, III
Remoção de Juiz ...........................................Art. 193
Sanções Disciplinares ............................... Art. 326, V
Sindicância......................Art. 330, § único, § 1º; 336
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CORREIÇÃO
Comarca ..........................................................Art. 62
Corregedor ......................................................Art. 71
Cumprimento de Ordens .................................Art. 68
Exame ......................................................... Art. 71, I
Juízes de 1º Grau ..........................................Art. 102
Magistrado ....................................................Art. 233
Penas Disciplinares ................................. Art. 65, § 2º
Permanente ...................................................Art. 102
Processos ..................................................... Art. 63, I
Reclamações....................................................Art. 69
Trabalho ..........................................................Art. 65
CORREIÇÕES GERAIS ............................Art. 61 a 74
CRIAÇÃO DE CARGOS DE NOTÁRIOS 
E REGISTRADORES 
Na Comarca da Capital ................................Art.. 524
Nas Comarcas do Interior ..............................Art. 526
CRIAÇÃO DE VARAS
Em Comarcas de 2ª e 3ª Entrâncias ..............Art. 517
Na Comarca de Fortaleza ..............................Art. 518
CUSTAS
Judiciais - recolhimento ................................Art. 504
Oficiais de Justiça .........................................Art. 542
Regime de .................................................. Art. 32, II
Tabela .................................................. Lei nº 12.381
DEFICIENTE FÍSICO .....................................Art. 538
DEMISSÃO ..........................................Art. 290 e 291
DEPOSITÁRIO PÚBLICO
Cargo ................................................ Arts. 406 e 537
Posse .............................................................Art. 437
DEVERES E PROIBIÇÕES ....................Art. 311 a 315
DESEMBARGADOR(ES)
Advogado .......................................... Arts. 168 e 283
Acesso ao Tribunal ..............................Art. 182 a 185
Afastamento ..........................................Art. 225 e 26
Composição do Tribunal Pleno ........................Art. 19
Disponibilidade .............................................Art. 279
Indicação para o TRE .....................Art. 35, XVII, § 1º
Quorum ..........................................................Art. 27
Substituição ............................................Art. 22 a 28
DIREITO DE PETIÇÃO ..................................Art. 366
DIRETOR DE SECRETARIA ...........................Art. 389
DIRETORIA DO FORO
Atividades ............................................Art. 374, § 4o 
Atribuições ......................................................Art. 83
Portaria .........................................................Art. 381
Preenchimento de cargos ..............................Art. 502
Servidores .....................................................Art. 374
Serviços auxiliares.........................................Art. 381
DISCIPLINA DOS MAGISTRADOS
Ação Disciplinar ............................................Art. 373
Disposições Gerais ...............................Art. 316 a 335
Processo Disciplinar ............................Art. 337 a 350
Processo por Abandono de Cargo ..................Art. 351
Processo por Acumulação Proibida .....Art. 352 e 353
Recursos das Sanções Disciplinares .....Art. 354 a 358

Revisão do Processo Disciplinar ..........Art. 359 a 365
Sanções Preliminares e Sua Aplicação Art. 319 a 327
Sindicância....................................................Art. 336
DISPONIBILIDADE ..............................Art. 274 a 280
DISTRIBUIÇÕES DOS FEITOS ......................Art. 379
DISTRITOS JUDICIÁRIOS ...............................Art. 16
DIVISÃO JUDICIÁRIA ............................Art. 5º ao 8º
ENTRÂNCIA
Classificação ...................................................Arts. 9º
Especial ....................................Arts. 94, 123, § único
Elevação .............................. Arts. 13, 515, 516 e 521
Primeira .. Arts. 82, § único, 163, 331, § 1º, 513, 517
Promoção ......................................................Art. 169
Segunda ........................................................Art. 517
Superior ........................................................Art. 229
Remoção .....................................Arts. 275, 307, § 3º
Tempo de serviço ..........................................Art. 165
Terceira .........................................................Art. 409
Última .............................................................Art. 19
ESCOLA SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA .....................................Art. 77 a 80
Competência ...................................................Art. 79
Funcionamento ...............................................Art. 78
Diretor - Mandato ............................. Art. 77, § único
Pesquisa - Patrocínio .......................................Art. 80
EXONERAÇÃO .................................. Arts. 288 e 289
FÉRIAS .............................................. Arts. 444 a 454
Juiz de 1º Grau .............................................Art. 244
Magistrados ............... Arts. 167, § 1º; 241; 253; 254
Membros do TJ .............................................Art. 242
Meirinhos ............................................. Art. 398, § 2º
Presidente do TJ ...................Arts. 100, II, § 1º e 248
Serventuários e Servidores ................ Arts. 448 e 449
Tribunal Pleno .............................................Art. 36, b
Vice-Presidente do TJ ....................Art. 53, I; 33, § 2º
FERIADO FORENSE ......................................Art. 252
FERMOJU
Custas ...........................................................Art. 504
Guia de recolhimento ....................................Art. 382
Fiscalização .......................................... Art. 102, § 4ª
Verbas ...........................................................Art. 498
GARANTIAS ..................................................Art. 307 
GESTANTE ....................................................Art. 271
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL ..... Arts. 221, 224 a 228
HABEAS CORPUS
Julgamento .....................................................Art. 34
Pedido .............................................................Art. 49
INCOMPATIBILIDADE ....................... Arts. 292 a 295
Apuração da ........................................Art. 299 a 306
INCOMPATIBILIDADE E SUSPEIÇÕES Arts. 259 a 462
INCAPACIDADE DE MAGISTRADOS
Apuração da Incapacidade ................ Arts. 299 a 306
Atos Administrativos ......................... Arts. 357 a 371
Serventuários de Justiça ................... Arts. 479 a 481
Servidores de Justiça.....................................Art. 482
INGRESSO DA MAGISTRATURA
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Concurso ........................................... Arts. 145 e 146
Exercício ........................................... Arts. 156 e 157
Inscrição............................................ Arts. 142 a 144
Nomeação ......................................... Arts. 147 e 148
Posse e do Compromisso ................... Arts. 149 a 155
Requisitos Básicos ............................. Arts. 139 a 141
INFÂNCIA E JUVENTUDE .............................Art. 123
JUIZADOS 
Especiais ............................................. Arts. 97 e 125
De Pequenas Causas ........................................Art. 98
De Paz ................................................... Arts. 16 e 99
JUÍZES AUXILIARES ........................... Lei 13.102/01
JUÍZES DE DIREITO
Antigüidade ...................................... Arts. 163 a 168
Atribuições e Competência na ............. Arts. 90 e 107
Reaproveitamento .........................................Art. 210
JUIZ DE PAZ
Competência criminal ............................ Art. 99, § 9º 
Remuneração ..........................................Art. 99,§ 15
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU ................... Art. 102, § 1º
Atos do ......................................................Art. 45, I c
Carreira .........................................................Art. 135
Convocação .....................................................Art. 28
Cargo ...................................................... Art. 32, II b
Pedidos......................................................Art. 50, I a
Representação ............................................. Art. 41, I
Substituição ..................................................Art. 231
JUÍZES SUBSTITUTOS
Atribuições ............................................ Arts. 83 e 84
Competência ......................................... Arts. 85 e 86
Concurso ........................................... Arts. 142 a 146
Vencimentos ..................................................Art. 217
JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ... Arts. 81 a 132
Composição .....................................................Art. 81
JUSTIÇA DE SEGUNDA INSTÂNCIA ...............Art. 18
JUSTIÇA MILITAR
Auditor. ...............................Arts. 94, § único e 119, I
Composição .....................................................Art. 96
Conselhos ........................................................Art. 95
Juiz de Vara ............................................... Art. 119, I
Jurisdição ....................................................Art. 93, a
Precatórias ..................................................Art. 96, b
Varas ......................................................Art. 106, XII
JURISDIÇÃO 
Cível .................................................. Arts. 108 a 114
Criminal ............................................ Arts. 115 a 122
Eleitoral ..........................................................Art. 88
Especial ............................................. Arts. 123 a 125
Federal ............................................................Art. 86
Trabalhista ......................................................Art. 87
LIBERDADE PROVISORIA .........................................
Arts. 53, XXIII, 85, IV, m e 247
LICENÇAS ......................................... Arts. 256 a 271
à Gestante .....................................................Art. 271
Especial .........................................................Art. 272
para Tratamento de Saúde ................ Arts. 257 a 266

para o Serviço Militar ........................ Arts. 269 e 270
por Motivo de Doença em Pessoa da 
Família .............................................. Arts. 267 e 268
LICENÇAS E FÉRIAS ......................... Arts. 444 a 454
MAGISTRADOS
Ação disciplinar................................. Arts. 328 a 335
Afastamento de suas funções .........Arts. 223, § único
Aposentadoria ................................... Arts. 281 a 287
Apuração de Incapacidade .......................... Art. 35, I
Apuração de responsabilidade ......................Art. 334
Aquisição de vitaliciedade ................. Arts. 158 a 162
Atos ...............................................................Art. 240
Carreira .........................................................Art. 135
Cadastro Especial ................................. Art. 158, § 2º
Cargos ...........................................................Art. 136
Cargo de Direção ......................................Art. 314, h
Composição ................................................ Art. 35, X
Convocação para o Serviço Militar ........... Art. 167, V
Deveres ............................................. Arts. 311 a 313
Demissão ................................ Arts. 290, 281 e 324, I 
Disponibilidade ................................. Arts. 274 a 280 
Disciplina .......................................... Arts. 316 a 318
Escola de Formação ...............................Art. 167, VIII
Exoneração ....................................... Arts. 288 a 289 
Férias ..................................................Art. 241 a 255
Garantias.......................................................Art. 307
Inspeção Superior .....................................Art. 41, I a
Ingresso ........................................................Art. 139
Incapacidade ..................................... Arts. 299 a 306
Irregularidades ..............................................Art. 328
Inscrição IPEC ...............................................Art. 536
Lista de Antigüidades ...................... Art. 165, § único
Licenças ............................................ Arts. 256 a 272
Luto pelo Falecimento do Conjugue ........ Art. 167, III
Montepio.......................................................Art. 236
Nomeação ......................................... Arts. 147 a 155
Perda de Cargo .......................................... Art. 291, I
Perdas e Danos ..............................................Art. 313
Permutas ........................................... Arts. 201 e 202
Posse .............................................................Art. 137
Prerrogativas ..................................... Arts. 309 e 310
Prerrogativas - porte de armas ................ Art. 309, VI
Proibições............................................Art. 314 e 315
Processo de Remoção ................................ Art. 41, I f
Promoção .......................................... Arts. 171 e 174
Punição .........................................................Art. 318
Remuneração .................................Art. 223, p. único
Responsabilidade ...................... Arts. 290, 311 e 334
Sanções Disciplinares ...........Arts. 35, XIV; 319 a 327
Salário-Família ..............................................Art. 234
Serviço da Justiça ...........................................Art. 53
Suspeição .......................................... Arts. 296 a 298
Testemunhas ........................................ Art. 343, § 2º
Vacância ............................................ Arts. 138 e 273
Vantagens .......................................... Arts. 224 a 240
Vencimentos ........................................Art. 213 a 223
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Vestes ............................................................Art. 312
Vitaliciedade .................................................Art. 299
MANDADO DE SEGURANÇA ....................Art. 109, b
NOTÁRIOS E REGISTRADORES
Exercício .......................................................Art. 436
OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES ..........Art. 397
Atribuições ....................................................Art. 398
Avaliações Judiciárias ..................... Art. 408, § único
Cargos . Arts. 397, 399, 514, § único, 525, VIII, e 557
Despesas ou Custas .......................................Art. 542
Gratificações .................................................Art. 439
OFICIAL DE REGISTRO DE 
PROTESTO ........................................ Arts. 401 e 402
ORÇAMENTO ...............................................Art. 490
ÓRGÃO ESPECIAL
Investigação .................................... Art. 309, § único
Órgãos Auxiliares da Justiça .........................Art. 372
Prisão ........................................................ Art. 309, I
Prisão Especial ......................................... Art. 309, II
ÓRGÃO OFICIAL DO PODER 
JUDICIÁRIO ...................................... Arts. 492 a 494
ÓRGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Do Funcionamento ................................ Arts. 29 a 31
Órgãos Julgadores...........................................Art. 21
Substituição de Desembargadores ......... Arts. 22 a 28
ÓRGÃOS DIRETIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Eleição ............................................................Art. 51
Vacância ..........................................................Art. 52
PENAS ALTERNATIVAS ....................... Lei 12.862/98
PENSÃO ............................................ Arts. 238 e 239
PERDA DO CARGO JUDICIÁRIO ...................Art. 315
PERDAS E DANOS ........................................Art. 313
PERMUTA ...........................................Art. 201 e 202
PODER JUDICIÁRIO
Administração da Justiça ................................ Art. 2º
Atividades ..............................................Art. 290, II c
Autonomia Financeira ...................................Art. 488
Órgãos ............................................................ Art. 3º
Órgão oficial ..................................... Arts. 492 a 494
Propostas Orçamentarias ........................... Art. 35, V
Parentes ........................................................Art. 512
Varas .............................................................Art. 390
PLENO
Vide Tribunal Pleno
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA ................................................ Arts. 53 e 54
Competência ...................................................Art. 53
Férias ..........................................................Art. 36, b
Licenças ......................................................Art. 36, b
Vantagens ....................................................Art. 36, b
PRECATÓRIA ................................Arts. 109, II e 120
PRERROGATIVAS .............................. Arts. 309 e 310
PRISÃO
Civil ..........................................................Art. 45, I a
Em Flagrante .................................................Art. 308
Especial ................................... Arts. 99, § 10 e 309 II

Relaxamento ............................................Art. 85 IV, i
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Autoridade - Irregularidades .........................Art. 471
Magistrado - afastamento .............................Art. 299
Serventuários - perda da delegação ........ Art. 465, IV
Servidores .....................................................Art. 482
Suspeição ......................................................Art. 335
PROCESSO DISCIPLINAR ................. Arts. 337 a 350
abandono de cargo............................ Arts. 352 e 353
acumulação proibida ......................... Arts. 352 a 358
PROMOÇÃO DOS JUÍZES DE DIREITO
Disposições Gerais ............................. Arts. 169 e 170
Promoção por Merecimento .............. Arts. 171 a 177
Promoção por Antigüidade ............... Arts. 178 a 181
QUINTO CONSTITUCIONAL ............. Arts. 186 e 187
READMISSÃO ................................... Arts. 204 e 205
RECLAMAÇÕES E QUEIXAS ...........................Art. 69
RECURSOS ....................................... Arts. 357 a 372
RECURSOS DOS ATOS 
ADMINISTRATIVOS .......................... Arts. 367 a 371
REGIMENTO DE CUSTAS ..........................................
...... Arts. 410, § Único, 443 e 504 e Lei n° 12.381/94
REGIMENTO INTERNO
Conselho ................................................ Art. 37, § 6º
Corregedoria ..................................... Art. 56, § único
Seção ..............................................................Art. 30
Tribunal Pleno .................................................Art. 33
REGISTRADORES DE REGISTRO CIVIL ........Art. 415
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS .Art. 404
REGISTRO DE IMÓVEIS ...............................Art. 405
REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS .Art. 403
REGISTROS PÚBLICOS
Notários e Registradores ................... Arts. 531 e 532
Vara - Competência ........................... Arts. 111 e 518
REINTEGRAÇÃO ...........................................Art. 203
REMOÇÃO
Disposições Gerais ............................. Arts. 188 e 189
Compulsória ...................................... Arts. 194 a 200
Voluntária ......................................... Arts. 190 e 193
RESPONSABILIDADE(S)
Autoridade ....................................................Art. 341
Criminal ........................................................Art. 467
Escrevente .....................................................Art. 470
Magistrado ................................ Arts. 290, 311 e 334
Presidente do TJ ...........................................Art. 151
Serventuários ................................................Art. 465
Servidores da Justiça ....................................Art. 465
REVERSÃO ........................................ Arts. 206 e 207
REVISÃO DO PROCESSO 
DISCIPLINAR .................................... Arts. 359 a 365
SANÇÃO DISCIPLINAR RECURSO .... Arts. 354 a 358
SECRETARIA 
Do Juízo ..........................................................Art. 12
De Varas ........................... Arts. 102 § 1º e 387 a 394 
Geral e da subdiretoria do Fórum ..... Arts. 104 e 105
SERVIÇO MILITAR
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Licença para o ................................... Arts. 269 e 270
SERVIÇOS AUXILIARES 
Administrativos .............................................Art. 375
Da Justiça de Primeiro Grau ............. Arts. 373 e 374
Da Justiça de Segundo Grau .........................Art. 372
Das comarcas do interior do estado .. Arts. 406 a 409
Judiciais ........................................................Art. 376
SERVIÇOS 
De Contadoria ...............................................Art. 383
De Depósitos Públicos e Bens 
Apreendidos ........................................Art. 385 e 386
De Distribuição ...................................Art. 378 a 382
De Portaria dos Feitos Judiciais .....................Art. 377
De partilha e leilões ......................................Art. 384
De registros dos direitos judiciários ..............Art. 411
Notariais e de Registros dos Termos 
Judiciários ......................................... Arts. 410 e 548
SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA
Aposentadoria ...............................................Art. 475
Concursos .....................................................Art. 421
Compromisso, Exercício, Matricula e 
Posse ................................................. Arts. 430 a 437
Deveres e Sanções .........................................Art. 464
Direitos e Garantias.......................................Art. 463
Escreventes ...................................................Art. 414
Incompatibilidade e Suspensões .........Art. 459 a 462
Inscrição em Concurso ..................................Art. 417
Licença e Férias ................................. Arts. 444 a 454
Nomeação ................................. Arts. 416, 425 a 427
Oficiais de Justiça ............................. Arts. 418 e 419
Registradores ................................................Art. 415
Remoções e Permutas ....................................Art. 428
Titulares ........................................................Art. 413
Vencimentos e Custas ........................ Arts. 438 a 443
SERVIDORES DE JUSTIÇA
Aposentadoria ...............................................Art. 478
Deveres e Sanções .........................................Art. 412
Direitos e Deveres .........................................Art. 474
Processo Administrativo ................................Art. 482
Substituições .................................................Art. 458
SINDICÂNCIA ...............................................Art. 336
SISTEMA DE SECRETARIA DE VARAS
Implantação ...................................... Arts. 495 a 505
SUSPEIÇÃO ....................................... Arts. 296 a 298
SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA ......... Arts. 455 a 457
TABELIÃO DE NOTAS ...................................Art. 547
TEMPO DE SERVIÇO ........................ Arts. 211 e 212
TRIBUNAL DO JÚRI
Alistamento de Jurados ...................................Art. 92
Composição .....................................................Art. 91
Funcionamento ...............................................Art. 91
TÉCNICOS JUDICIÁRIOS ..............................Art. 395
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Alteração de seus membros .............................Art. 20
Composição ......................................... Arts. 19 e 186

Órgãos auxiliares ..........................................Art. 372
Órgãos julgadores ...........................................Art. 21
Presidente ............................................. Arts. 53 e 54
Tratamento ............................................Art. 19, § 2o 
Sede ................................................................Art. 19
Vice-Presidente ...............................................Art. 55
TRIBUNAL PLENO
Competência Administrativa Originária ..........Art. 35
Competência Administrativa Recursal .............Art. 36
Competência Jurisdicional ..............................Art. 34
Iniciativa do Processo Legislativo Externo .......Art. 32
Regimento Interno ..........................................Art. 33
TURMA RECURSAL
Composição ............................................ Art. 97, § 2º
VACÂNCIA
Atividade Notarial .........................................Art. 510
Cargo .................................................. Arts. 52 e 273
Oficial de Justiça ...........................................Art. 419
Na magistratura ............................................Art. 138
VARAS 
Cíveis ............................................................Art. 108
Criminais..............................Arts. 115 e 195, § único
Delito de tráfico e uso de substâncias 
entorpecentes ................................................Art. 116
De Família ..................................... Arts. 51, 55 e 112
De Trânsito ....................................................Art. 518
Execução criminal ............................. Arts. 110 e 120
Fazenda pública ............................................Art. 109
Júri................................................................Art. 117
Quantidade ...................................................Art. 106
Registros públicos .........................................Art. 112
Secretaria de ..................................... Arts. 388 e 391
Trânsito .........................................................Art. 118
VANTAGENS........................................Art. 224 a 255
Cônjuge .........................................................Art. 254
Gratificação adicional ...................................Art. 227
Gratificação de substituição ..........................Art. 228
Juízes de primeiro grau .................................Art. 231
Magistrados ...................................... Arts. 224 e 229
Verba de representação .................................Art. 226
VENCIMENTOS 
Auxiliar judiciário .........................................Art. 440
Desembargadores ................................Art. 216 e 220
Juízes das comarcas de interior.....................Art. 222
Juízes estaduais ................ Arts. 216, § 2º, 221 e 219
Juízes substitutos ..........................................Art. 217
Oficial de justiça ...........................................Art. 439
Magistrado ........................................ Arts. 213 e 215
Presidente do TJ ...........................................Art. 214
Servidores de justiça .....................................Art. 438
VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Competência ...................................................Art. 55
Diretoria do Fórum ........................ Art. 55, VII e 103
Substituição ........................................... Art. 55, § 2º
ZONAS JUDICIÁRIAS ......................Lei n° 13.102/01
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