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Modernização 
A nova cara da Justiça do Ceará

Recorde de julgamentos em 2019
Preocupação com o servidor
Investimento em todo o Interior
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Ao tomar posse como presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, o de-

sembargador Washington Araújo afirmou que, ao cidadão, não interessam 

as explicações sobre falta de profissionais (juízes e servidores) ou limitações 

orçamentárias: “o que ele deseja é ver o processo julgado.” A partir dessa 

constatação, a atual Gestão, da qual também fazem parte a desembargadora 

Nailde Pinheiro Nogueira (vice-presidente) e o desembargador Teodoro Silva 

Santos (corregedor-geral), busca intensamente dar respostas mais rápidas a 

quem procura o Judiciário cearense. Significa partir para a prática, com pla-

nejamento, profissionalismo, inovação.

No primeiro ano da Administração, as conquistas já vieram, tornando o 

serviço judicial mais rápido, efetivo, sem deixar de lado a qualidade e o cui-

dado que cada caso exige. Em 2019, a Justiça cearense alcançou números 

expressivos, os maiores em dez anos, considerando-se julgamentos e baixas 

(quando o processo tem solução definitiva). Resultado de muito trabalho, uti-

lizando, principalmente, a tecnologia, garantindo a devida humanização e o 

melhor acolhimento das pessoas.

As principais linhas de atuação do Tribunal estão nesta publicação. A 

“Judiciário em Revista” apresenta o que está sendo feito dentro do Programa 

Celeridade e Produtividade, conjunto de iniciativas para melhorar a atividade-

fim da Justiça. Entre os exemplos, o leitor irá conferir matérias sobre Núcleos 

de Produtividade e de Qualidade da Informação, estagiários de pós-graduação 

e Secretaria Judiciária Única de 1º Grau. Há ainda outros projetos, como a 

virtualização de todas as Comarcas do Ceará, meta atingida em dezembro 

de 2019; implantação da videoconferência em todo o Estado; investimentos 

no Interior e no Fórum Clóvis Beviláqua; valorização do servidor, com diálogo e 

ações efetivas; e a modernização judiciária, que será implementada ao longo 

de cinco anos e tornará o Poder Judiciário cearense mais moderno e célere, ao 

fazer uso da inovação tecnológica sem gerar distância do cidadão.

Boa leitura!

Memorial do 
Poder Judiciario do Ceara

Visitação:
De segunda a sexta

das 8h às 15h

Contato:
(85) 3207.7424

TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA

DO ESTADO DO CEARÁ

A história do TJCE imortalizada
em um rico acervo de objetos e
documentos que marcaram época
na Justiça cearense.

´´
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Investimento no público interno

Aumento no índice de formação de magistrados

Reforço de juízes e servidores

A primeira toga

R$ 10 milhões para o Fórum

O ano todo em busca da celeridade

Bem perto do cidadão

Valorização de quem trabalha pelo bem coletivo

Maior diálogo com a OAB

Mais profissionalização

Aumento de 20,88% nos julgamentos

Corregedoria assegura registro civil e prioridade de idosos

Foco na produtividade

Especializar para produzir mais

Mais de R$ 42 milhões

Judiciário ligado pela tecnologia

Modernização das Comarcas

Inteligência artificial
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Des. Washington Luis Bezerra de Araújo 

Presidente do TJCE

Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira 

Vice-Presidente do TJCE

Des. Teodoro Silva Santos 

Corregedor-Geral da Justiça

Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha 

Presidente da Comissão de Regimento, Legislação e Jurisprudência 

Desa. Maria Iracema Martins do Vale

Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes

Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes

Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva

Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo

Desa. Vera Lúcia Correia Lima

Des. Emanuel Leite Albuquerque 

Des. Jucid Peixoto do Amaral

Des. Paulo Francisco Banhos Ponte 

Presidente do Conselho Editorial

Desa. Francisca Adelineide Viana 

Coordenadora do Tempo de Justiça 

Des. Durval Aires Filho

Des. Francisco Gladyson Pontes 

Presidente da Coordenação Estadual dos Juizados Especiais

Des. Francisco Darival Beserra Primo

Des. Francisco Bezerra Cavalcante

Des. Inacio de Alencar Cortez Neto 

Presidente da Comissão do Concurso para Juiz

Des. Carlos Alberto Mendes Forte

Desa. Maria Iraneide Moura Silva 

Supervisora do Núcleo Socioambiental

Des. Francisco Gomes de Moura

Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite

Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes 

Presidente da Cejai

Desa. Lisete de Sousa Gadelha

Des. Raimundo Nonato Silva Santos

Des. Paulo Airton Albuquerque Filho 

Presidente da Comissão do Concurso para Cartórios

Desa. Maria Edna Martins

Des. Mário Parente Teófilo Neto 

Ouvidor do Judiciário

Desa. Tereze Neumann Duarte Chaves 

Supervisora do Nupemec

Des. José Tarcílio Souza da Silva 

Presidente da Comissão de Informática 

Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro

Presidente da Comissão de Avaliação Documental

Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães

Presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher

Desa. Lira Ramos de Oliveira

Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto 

Diretor da Esmec

Des. Francisco Carneiro Lima

Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato

Presidente da Comissão de Segurança

Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra 

Supervisora do Masp

Des. Henrique Jorge Holanda Silveira

Gestor de Metas da Enasp

Des. Sérgio Luiz Arruda Parente

Coordenador do Memorial do Judiciário

Des. Antônio Pádua Silva

Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues

Desa. Maria do Livramento Alves Magalhães

Dra. Rosilene Ferreira Facundo 

Juíza Convocada
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Assistência Militar

2.439 armas recolhidas e encaminhadas para 
destruição junto ao Exército

Assessoria de Precatórios

R$ 130.021.333,77 em pagamentos 
(1.510 credores contemplados)
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Produtividade

Presidência

Vice-Presidência

Corregedoria-Geral

Comissão de Regimento, Legislação e Jurisprudência

Auditoria de Controle Interno

Finanças 

Certidões Online

Consultoria Jurídica

Memorial

Cerimonial

Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania (Cejusc) Fortaleza

100% das 184 Comarcas do Estado com o 
processo eletrônico

R$ 1.380.682.371,83 (distribuição da execução orçamentária – até nov/2019)

Aumento de 0,38% em relação ao mesmo período de 2018

R$ 1.083.291.025,00 (pessoal e encargos sociais)

R$ 249.387.320,34 (outras despesas correntes)

R$ 48.004.026,49 (investimentos)

5.864 audiências realizadas (116,54% maior do que em 2018)
1.379 acordos (56,53% superior a 2018)

1.483 visitas de estudantes e demais interessados em 
conhecer a história do Judiciário do Ceará

905 estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior (Direito) 
da Capital e do Interior visitaram o TJCE, por meio do projeto “Justiça 
e Cidadania”

8.488 atos jurisdicionais

1.213 decisões, 207 despachos e 1.420 minutas pelo Núcleo 
de Auxílio à Produtividade – 2º Grau (TJCE)

27.050 processos analisados, 18.203 movimentados e 
3.910 baixados pelo Grupo de Saneamento de Dados em 
8 Gabinetes de Desembargador

362 demandas recebidas pela Ouvidoria, criada em 
2019, pela Corregedoria

18 auditorias nas áreas de Tecnologia, Engenharia, Pessoal, 
Financeira e outras. Foi adotada nova ferramenta para assegurar 
o cumprimento dos prazos de resposta aos relatórios, o bow-
tie, que consiste em conjunto de medidas preventivas e de 
mitigação (diminuir os efeitos). 

1.614 processos analisados

408.071 emissões de documentos

64 Súmulas do TJCE revisadas

47.054 julgamentos e 26.483 decisões pelo Núcleo de 
Produtividade Remota – 1º Grau (Varas e Juizados)

504.083 julgamentos (20,88% a mais do que em 2018)

81.557 baixas de processos/procedimentos feitas 
pelo Núcleo de Qualidade da Informação

8
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Planejamento, novas rotinas, otimização das atividades e dos recursos, além 
de soluções criativas e tecnológicas estão entre as ações do Tribunal de 
Justiça para aumentar a produtividade

Profissionalização
Mais

10 11

Como forma de assegurar o melhor desempenho, os administradores do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) passaram a buscar novas formas de gerenciar para produzir mais e melhor, diante da 
escassez de recursos e da demanda sempre crescente. Não distante dessa linha de trabalho, a atual 
Direção do Judiciário cearense adotou modelo gerencial baseado em critérios técnicos e objetivos. 
Essa nova forma de pensar e agir já apresenta resultados positivos ao cidadão, principalmente.

No ano de 2019, a produtividade registrada é a maior em 10 anos, apesar da redução do nú-
mero de magistrados e do crescimento da demanda em 18,50% (74.590), passando de 403.224 
(em 2018) para 477.814 (2019) processos. Outro dado positivo: estão sendo julgadas mais ações do 
que a quantidade de casos novos.

Uma das premissas do planejamento é garantir o sucesso das ações e a continuidade dos 
projetos. Comparando o período 2010/2014 com 2015/2019, percebe-se aumento da produtivi-
dade em 23,80% (354.966): a média anual no primeiro intervalo de tempo foi de 298.200 (global: 
1.491.002), enquanto no segundo, os números atingiram média de 369.193 (total: 1.845.968).

Desembargadores Washington Araújo, Nailde Pinheiro Nogueira e Teodoro Silva
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Plano Estratégico

O ano era 2007, e o TJCE desenvolvia o primeiro Plano Es-
tratégico, antes mesmo de o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
estabelecer o planejamento em todo o Brasil. Com abrangência 
até 2009, o Plano do Tribunal cearense buscava o cumprimen-
to da missão institucional do TJCE, de modo a proporcionar 
serviços céleres e efetivos, assegurando o direito e a cidadania, 
em prol da paz social. Entre as iniciativas estavam criação de 
câmaras especializadas; ampliação do Telejustiça e elaboração 
e implantação de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 
Servidores.

A partir de 2010, o Plano passou a ser alinhado aos macro-
desafios do Poder Judiciário propostos pelo CNJ, havendo revi-
sões para adequação de metas, objetivos, indicadores e proje-
tos. Esse trabalho fica sob a responsabilidade da Secretaria de 
Planejamento e Gestão (Seplag) do TJCE. O Plano 2015/2020 
reflete os desafios atuais da Justiça estadual, como garantia 
dos direitos de cidadania, adoção de soluções alternativas de 
conflitos e promoção da celeridade e produtividade.

“Sempre há a participação de magistrados e servidores na 
construção do Plano Estratégico, além de órgãos externos e so-
ciedade. São focos o aprimoramento do atendimento à socieda-
de, da gestão de pessoas, da gestão financeira, desenvolvimento 
da governança corporativa e da gestão judiciária, melhoria da 
estrutura física e de Tecnologia da Informação e Comunicação, 
além de excelência no desempenho dos serviços e celeridade”, 
destaca a vice-presidente do TJCE, desembargadora Maria Nail-
de Pinheiro Nogueira.

O que isso significa

O Plano Estratégico é desdobrado em in-
dicadores, metas, planos setoriais e portfólio de 
iniciativas estratégicas da Gestão. Na prática, 
representa construção e reforma de prédios que 
abrigam Varas e Juizados; medidas de gestão e 
inovação, como padronização e integração do 
mandado de prisão, intimação das partes por 
WhatsApp e aprimoramento dos Centros Judiciá-
rios de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs); 
desenvolvimento de novos sistemas que aprimo-
ram os serviços prestados ao cidadão e a gestão 
judiciária, como o Sistema de Consulta de Ante-
cedentes Criminais Unificada (Cancun), o Sistema 
de Estatística e Informação (SEI) e o Sistema de 
Avaliação de Desempenho da Justiça (SADJUS).

Na Gestão 2019/2021, estão sendo desenvolvi-
das 44 iniciativas, sendo 13 do Programa Celeridade, 
instituído com a finalidade de trazer mais agilidade 
na tramitação das ações judiciais. Segundo o presi-
dente do TJCE, desembargador Washington Araújo, 
“estão sendo contempladas medidas com foco na ce-
leridade e na produtividade, com vistas a dotar o Tri-
bunal de uma maior eficiência operacional. No curto 
prazo, foram realizados a implantação da videoconfe-
rência no Interior, criação do Núcleo de Qualidade da 
Informação, contratação de juízes leigos e o progra-
ma de estágio de pós-graduação em Direito. Com re-
sultado de médio e longo prazo, estão contemplados 
a instalação da Secretaria Judiciária do 1° Grau, digi-
talização dos processos físicos, expansão da versão 

Seplag do Tribunal é responsável pelo acompanhamento do plano
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eletrônica do Sistema de Automação da Justiça (SAJ), o apri-
moramento da rede de dados, a criação de banco de sentenças 
e de matrizes de decisão no SAJ, certificação de qualidade das 
unidades judiciárias e o Programa de Capacitação Continuada”

.

+Gestão

É um modelo voltado às unidades organizacionais do Judi-
ciário do Ceará. O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços 
e o desempenho, por meio do aperfeiçoamento dos métodos de 
trabalho com base na gestão estratégica, gestão por processos 
de trabalho, gestão de pessoas, satisfação do cliente e ambiente 
de trabalho.

O primeiro ciclo de implantação, com início a partir de 
2020, será destinado às 28 unidades judiciárias que pretendem 
aderir ao modelo, conforme edital que tornou pública a abertura 
de inscrições para o cadastro de unidades interessadas em par-
ticipar do programa. De acordo com o titular da Seplag, Sérgio 
Mendes, “espera-se que a implantação do ‘+ Gestão’ resulte no 
aperfeiçoamento dos serviços prestados pelas unidades judici-
árias, por meio do aprimoramento dos seus processos de tra-
balho, do estabelecimento de rotinas de gestão voltadas para 
resultados e para a satisfação do jurisdicionado, tais como o 
estabelecimento e o monitoramento de indicadores, metas e pla-
nos de ação setoriais. Todas as ferramentas de gestão serão 
implantadas pelas equipes das próprias unidades inscritas no 
programa, com suporte técnico da Secretaria de Planejamento, 
e tendem a refletir diretamente no aumento de julgamentos e 
baixas processuais e, consequentemente, na diminuição da 
taxa de congestionamento”.

Gestão de Pessoas

No campo da formação de profis-

sionais, o Programa de Desenvolvimen-

to Gerencial (PDG) é voltado a ocupan-

tes de cargos de níveis estratégico, 

tático e operacional. De res-

ponsabilidade da Secretaria 

de Gestão de Pessoas (SGP), 

visa desenvolver os gestores 

do TJCE nas competências 

consideradas de maior im-

pacto para a liderança e a ges-

tão de equipes, proporcionando maior 

convergência de esforços e a construção 

de uma cultura organizacional vol-

tada à cooperação, transparência 

e ao compromisso com resulta-

dos. Também deve contribuir com 

os objetivos do planejamento es-

tratégico do Tribunal. Há ainda o 

Programa Formação de Sucesso-

res, cujo objetivo é contemplar ser-

vidores com potencial de ocupar 

cargos de liderança.

MBA

O Judiciário também oferta 
“MBA em Direito: Gestão Pública”, 
parceria da Escola Superior da 
Magistratura do Ceará (Esmec) e 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). O 
presidente do TJ cearense, desem-
bargador Washington Araújo, é um 
dos 40 alunos, incluindo outros 
26 magistrados e 13 servidores 
da área administrativa. As aulas, 
que ocorrem todo mês (três dias 
seguidos), iniciaram em julho de 
2018, abrangendo 18 disciplinas.

Estratégia
Satisfação do clienteAmbiente de trabalho

Gestão de pessoas Processos de trabalho

Qualidade dos serviços Produtividade das unidades

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O + Gestão é o modelo de gestão para as unidades do Poder 
Judiciário cearense. Os objetivos são melhorar a qualidade dos 
serviços e aumentar a produtividade. Para tanto, as unidades 
inscritas devem implementar determinadas ferramentas e 
rotinas. Ao final, elas podem receber a certificação “Gestão 
Judiciária”, de acordo com o nível de maturidade em que se 
encontram, mostrando que alcançaram ou estão no rumo certo 
para alcançar a excelência em gestão.
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Programas implementados pelo Tribunal vê    m alavancando a produtividade, tornando o 
Judiciário mais eficiente e amplian    do a capacidade de atendimento

Aumento de 20,88%   nos julgamentos

A série de medidas adotadas pela atual Administração do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) elevou a produtividade do 
Judiciário estadual e contribui para aperfeiçoar o atendimento à 
população. É o que comprova a estatística da Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão (Seplag) do TJCE, com aumento de 20,88% 
na quantidade de processos julgados em 2019, quando compa-
rado ao ano anterior.

“Os dados são extremamente positivos e revelam que os 
projetos implementados tornaram o Judiciário mais eficiente. E 
estou convicto de que em 2020 será melhor ainda. Nossa meta 
é nos superarmos a cada ano”, destaca o presidente do Tribunal, 
desembargador Washington Araújo.

Em números absolutos, foram 504.083 ações julgadas em 
2019 e 417.004 no ano anterior (diferença de 87.079). “Aprimo-
ramos nosso método de trabalho. Estamos fazendo mais, de 
maneira mais rápida e utilizando os mesmos recursos que tí-
nhamos. Em decorrência, a população que busca os serviços da 
Justiça está sendo melhor atendida”, ressalta.

Pela primeira vez em 10 anos, a taxa de congestionamento 
ficou abaixo de 70%. O índice referente a 2019 é de 69,93%. Em 
relação aos casos baixados (quando o processo é retirado dos 
sistemas em razão de arquivamento, trânsito em julgado ou 
envio de recurso a outros tribunais), o acréscimo é de 23,38% 
(99.624). Houve 525.726 baixas em 2019 contra 426.102 do 
ano anterior.

Reconhecimento do STF

O presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), ministro Dias Toffoli, visitou Forta-
leza em julho de 2019 e reconheceu o esforço 
e a criatividade do TJCE para aumentar a 
produtividade e prestar bom atendimento à 
sociedade, apesar das limitações orçamentá-
rias. O ministro foi recepcionado pela Dire-
ção do Tribunal, que apresentou as principais 
ações desenvolvidas, como o Programa Ce-
leridade.

 Na ocasião, Dias Toffoli tomou conhe-
cimento da realidade do Judiciário cearense 
e elogiou o trabalho feito pela atual Adminis-
tração. “Eu não tinha conhecimento de que o 
Tribunal de Justiça do Ceará é o mais barato 
de todo o país. O custo dele é bem abaixo da 
média nacional. E a força de trabalho é muito 
pequena.”

 O presidente do STF reconheceu que 
“os números do Programa Celeridade mostram 
o excelente trabalho que o TJCE está realizan-
do, imprimindo eficiência, transparência e res-
ponsabilidade aos jurisdicionados [cidadãos]”.

16 17

Ministro Dias Toffoli em visita ao TJCE
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Modernização 

Para aprimorar cada vez mais os serviços da Justiça, o TJCE está buscando recursos por 
meio do Programa de Modernização do Judiciário Cearense (Promojud). A iniciativa, inédita 
no Judiciário, tem parceria da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz/CE) para viabilizar a 
operação de crédito, que está no Ministério da Economia para avaliação.

A verba, no valor de US$ 35 milhões, envolve operação com o Estado e o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID) e será investida no aprimoramento de ações que garantam 
eficiência profissional e produtividade sustentável. A titular da Sefaz, Fernanda Pacobahyba, 
enalteceu a importância do programa. “É uma iniciativa altamente inovadora, inteligente e 
proativa, e casa muito bem com os nossos objetivos. Então, é muito importante caminharmos 
juntos para oferecer à sociedade serviço de melhor qualidade.”

Mudança no ranking

O Promojud tem dois focos principais: “Governança e Gestão Judiciária” e “Transformação 
Digital para o Aprimoramento do Cidadão”. Também expandirá os projetos que já estão sendo 
executados pelo TJCE.

Com relação a 2018, comparado a 2017, houve avanço no Índice de Produtividade dos Magis-
trados (IPM). Os esforços fizeram com que o Tribunal cearense avançasse sete posições no relató-
rio “Justiça em Números”, publicação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), divulgado em agosto 
de 2019. Os dados mais recentes mostram que o Ceará alcançou média de 1.362 casos baixados 
(encerrados). Significa 23,86% a mais do que em 2018, que registrou 1.104 baixas. 

2018

2019

“Os dados são extremamen-
te positivos e revelam que 
os projetos implementados 
tornaram o Judiciário mais 
eficiente. E estou convicto 
de que em 2020 será melhor 
ainda. Nossa meta é nos su-
perarmos a cada ano”.

“É uma iniciativa altamente inovadora, in-
teligente e proativa, e casa muito bem com 
os nossos objetivos. Então, é muito impor-
tante caminharmos juntos para oferecer à 

sociedade serviço de melhor qualidade.”

417.004
Julgamentos

504.083
Julgamentos
+20,88%

Fonte: Seplag/TJCE

Desembargador Washington Araújo
Presidente do TJCE

Fernanda Pacobahyba
Titular da Sefaz/CE

Turmas Recursais

O Fórum das Turmas Recursais, respon-
sável por julgar recursos contra decisões dos 
Juizados Especiais do Ceará, também recebeu 
atenção especial da Administração do Tribu-
nal. Foram designados nove juízes suplentes 
permanentes para auxiliar os titulares, am-
pliando assim a força de trabalho.

 Outro reforço veio em novembro, com 
mais duas Turmas e seis juízes, passando a 
funcionar com o total de seis Turmas e 24 
magistrados. Desde setembro, conta com ain-
da com juízes leigos, profissionais da área do 
Direito que auxiliam os magistrados. O Fórum, 
que fica na avenida Santos Dumont, 1.400, 
tem como diretora a juíza Mônica Lima Cha-
ves Coutinho.

 A partir do dia 16 de dezembro de 2019, 
os julgamentos na 5ª e 6ª Turmas começaram 
a ocorrer por meio de sessões virtuais.

18
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Dois provimentos garantem a preferência de pessoas acima de 80 anos de idade na 
tramitação de processos e o cadastro das Certidões de Nascimento de crianças

Corregedoria assegura regist  ro civil e prioridade de idosos

A Certidão de Nascimento permite uma série de benefícios ao cidadão desde pe-
queno. O documento confere identidade perante o Estado e facilita a inclusão em po-
líticas públicas nas áreas da assistência social, saúde, educação e moradia. A fim de 
garantir esses direitos, a Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará expediu, em setembro, 
o Provimento nº 18/2019, que trata da implantação do formulário eletrônico de acom-
panhamento do projeto de Erradicação do Sub-Registro Civil nos cartórios.

Trata-se de uma medida para que todos os recém-nascidos sejam registrados ainda 
nas maternidades cearenses, sejam públicas ou particulares. O corregedor-geral, desem-
bargador Teodoro Silva Santos, destaca a relevância social do tema. “Enquanto órgão 
fiscalizador e de orientação administrativa, a Corregedoria deve acompanhar a emissão 
do registro civil realizada pelos cartórios após o parto. O documento tem grande impor-
tância, desde o nascimento.”

O coordenador das atividades notariais e de registro no Ceará, juiz corregedor auxi-
liar Demetrio Saker Neto, explica que o formulário, “além de acompanhar a emissão, tem 
a finalidade de saber como os cartórios estão executando o projeto de Erradicação do 
Sub-Registro”. Esse projeto foi implantado em 2010, pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), sendo de responsabilidade, no Estado, da Corregedoria local.

20 21

Prioridade nos Processos

Também em 2019, a Corregedoria editou 
em outubro o Provimento nº 20, assegurando às 
pessoas com idade acima de 80 anos prioridade 
especial na tramitação dos processos em que se-
jam parte nas varas e nos juizados. A iniciativa 
está de acordo com a lei federal nº 13.466/2017, 
que alterou o Estatuto do Idoso. O normativo está 
sendo aplicado em todas as unidades judiciárias 
do Ceará.

Na avaliação do corregedor-geral, o idoso deve 
ter “todas as oportunidades e facilidades, dimi-
nuindo, principalmente, o tempo de resolução das 
demandas judiciais”. O desembargador acrescen-
ta que, na atual Gestão, o cidadão tem prioridade. 
“Não há que se falar em Estado Democrático de 
Direito, sem que haja a plena implementação dos 
direitos sociais”, ressalta.

Sistema Interligado

Em Fortaleza, os dez cartórios de Registro 

Civil são interligados com as maternidades. Na 

Região Metropolitana da Capital, o sistema atua 

junto aos hospitais. No Interior, essa automatiza-

ção depende da estrutura tecnológica e de pesso-

al em cada município.

De acordo com o juiz Demetrio Saker, con-

forme o Código de Normas Notariais e Registrais 

do Ceará, os oficiais registradores dos locais onde 

exista maternidade integrante do Sistema Único 

de Saúde devem ir às unidades de saúde para re-

colher as declarações de nascido vivo, com a ma-

nifestação de vontade dos pais. As Certidões de-

verão ser lavradas e entregues no prazo máximo 

de até 24 horas. 

Des. Teodoro Silva Santos
Corregedor-Geral

“Enquanto órgão fiscalizador e de orien-
tação administrativa, a Corregedoria 
deve acompanhar a emissão do regis-
tro civil realizada pelos cartórios após o 
parto. O documento tem grande impor-
tância, desde o nascimento.”
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Aperfeiçoamento

“A fiscalização e a orientação realizadas pela 
Corregedoria têm o objetivo de manter a regu-
laridade no serviço do Judiciário ao cidadão. Na 
área judicial (varas e juizados), observamos se 
estão sendo priorizados os processos referentes 
às crianças e aos adolescentes, aos idosos, por-
tadores de doenças graves e deficiência, além da 
realização de audiências, despachos, sentenças e 
cumprimento de metas do CNJ. No âmbito extra-
judicial (cartórios), o foco é o bom atendimento 
ao público e a excelência das atividades notariais 
e registrais”, informa o corregedor Teodoro Silva 
Santos.

De fevereiro a novembro de 2019, houve atu-
ação em 160 varas ou juizados. O trabalho de 
fiscalização judicial é conduzido pelos juízes cor-
regedores auxiliares Ernani Pires, Fernando Teles, 
César Morel e Gladyson Pontes Filho. No mesmo 
período, foram visitados 17 cartórios localizados 
em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Cau-
caia, Sobral, Baturité, Eusébio, São Gonçalo do 
Amarante, Pindoretama, Caridade e Itarema.

Emissão de Certidões 
nas Maternidades/
Fortaleza 2019

Fiscalização/Ceará 
2019 (Fev/Nov)

Cartórios de Registro 
Civil visitados

Média de documentos emitidos nos 
10 Cartórios de Registro Civil

17

300/MÊS

23 anos

80% de acordos
realizados no local

Levando a conciliação para além dos 
prédios da Justiça

Em 23 anos de serviços prestados à sociedade, o Juizado Móvel de 
Fortaleza atendeu cerca de 132 mil ocorrências. Dessas, 80% 
resultaram em acordos ainda nas ruas. Atualmente, a média é de 20 
atendimentos diários. 

A unidade possui equipes distribuídas em quatro vans que atendem 
24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive sábados, domingos e 
feriados. Durante os atendimentos, a primeira tentativa é promover 
conciliação entre as partes. Não sendo possível, é dado prosseguimento 
ao processo judicial. É o Tribunal de Justiça do Ceará levando a 
conciliação às ruas de Fortaleza.

Rua Mário Mamede, 1301, Bairro de Fátima
Telefones (85) 98778.2161/62/63/64 ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Selo Digital

Ainda em 2019, a Corregedoria, com o 
apoio das Secretarias de Finanças e Tecno-
logia da Informação do Tribunal, coordenou 
a implantação do selo digital nos cartórios 
do Ceará. As unidades da Capital já utilizam 
a ferramenta. Até janeiro de 2020, deve es-
tar em todos os atos de notas e de registros 
produzidos pelos 635 cartórios do Estado, 
bem como em todos os documentos apre-
sentados pelo cidadão para registro, averba-
ção, anotação ou outras providências. “Com 
a utilização do sistema digital, os serviços à 
sociedade serão mais rápidos, eficientes e 
seguros”, avalia o corregedor-geral.
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Núcleos, estagiários de pós-graduação e Secretaria Única 
trazem mais agilidade aos julgamentos

Foco na produtividade

24 25

Quem tem processo judicial em andamento espera que a situação 
seja resolvida o quanto antes. A frequente cobrança por celeridade, porém, 
exige a busca por soluções criativas para produzir mais, mesmo em cená-
rio de falta de recursos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o 
Judiciário cearense é o mais barato do Brasil e conta com uma das meno-
res forças de trabalho. Para incrementar os índices de produtividade, o Tri-
bunal de Justiça do Ceará (TJCE) empreendeu nos últimos anos uma série 
de mudanças usando como principal ferramenta as estratégias de gestão.

Em janeiro de 2019, o TJCE criou o Comitê Permanente de Apoio à 
Produtividade dos Magistrados e os Núcleos de Produtividade. As ações 
estão no Programa Celeridade e Produtividade, que faz parte do Plano da 
Gestão 2019/2021 e inclui medidas de curto prazo e estruturantes, para 
aumentar a produtividade de forma sustentável e progressiva.

Núcleo de Produtividade Remota

Rapidez e qualidade precisam andar juntas. Para atender a 
essas duas necessidades, o Núcleo de Produtividade Remota (NPR) 
– 1º Grau (Varas e Juizados) atua a distância, por meio de equipe 
de 17 juízes, 40 servidores e 189 estagiários de pós-graduação. Lo-
calizado no Fórum Clóvis Beviláqua, o grupo pode atender a todo o 
Estado, de forma eletrônica.

O juiz Edson Feitosa dos Santos Filho, vice-diretor do Fórum 
de Fortaleza, é o coordenador da equipe. Ele explica que a atuação 
ocorre em fases, sendo designados magistrados e servidores sem 
prejuízo das atribuições originárias. Enquanto os servidores atuam 
na baixa de processos, os estagiários (exclusivos do NPR) vieram, a 
partir de junho, como reforço na elaboração de minutas de despa-
chos, decisões interlocutórias e sentenças.
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Ao longo do ano, trabalharam in-
tensamente em 27 unidades da Capital 
e do Interior. Como resultado, de abril, 
quando começou a atuar, até dezembro 
de 2019, o Núcleo realizou 47.054 jul-
gamentos e 26.483 decisões. Compa-
rando os períodos de atuação em 2019 
como os mesmos intervalos de tempo 
em 2018, o crescimento nas unidades 
chegou a 89,40% em julgamentos e a 
43,94% nas decisões.

Equipe localizada no Fórum de Fortaleza atua em processos da Capital e do Interior

Núcleo de Qualidade da Informação

Também inserido no Programa Celeridade, o Núcleo 
de Qualidade da Informação (NQI) tem como objetivo fa-
zer análise e saneamento de dados nos sistemas proces-
suais em uso no Judiciário estadual. Além disso, acompa-
nha o desempenho das unidades por meio de indicadores 
de produtividade e ferramentas de estatística fornecidos 
pela Seplag. Composto por quatro servidores, incluindo o 
diretor, Miguel Mota, o grupo inciou as atividades em 19 
de fevereiro de 2019.

Até dezembro de 2019, já auxiliou diretamente 29 uni-
dades. Além do trabalho remoto nas unidades designadas 

pelo Comitê Permanente de Apoio à Produtivida-
de, o NQI atua elaborando portarias relativas a 
baixas administrativas. As atividades desempe-
nhadas permitiram baixar 81.557 processos/pro-
cedimentos em 2019.

Entre os resultados mais notórios do esforço 
está a baixa de 14.832 processos/procedimentos 
do Juizado da Mulher de Fortaleza, reduzindo a 
taxa de congestionamento de 78,8% para 35%. O 
Núcleo atuou nessa unidade de 26 de março a 
31 de agosto. Havia cerca de 19 mil processos 

pendentes de baixa no início de 2019. Com o au-
xílio, o número reduziu para 9.265 em agosto. Já 
a quantidade de ações aguardando julgamento 
passou de, aproximadamente, 10 mil para 4.938 
no mesmo período, graças ao trabalho conjunto 
com o Núcleo de Produtividade Remota.

Outro resultado significativo ocorreu no Fó-
rum das Turmas Recursais Professor Dolor Bar-
reira, que baixou (administrativamente) 1.574 re-
cursos do acervo processual, somente nos meses 
de fevereiro e março.
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A maioria dos estagiários de pós-gradua-
ção em Direito está concentrada no Núcleo de 
Produtividade Remota do 1º Grau. Um deles é o 
Jesse Hodgson, que atua desde julho. Segundo 
o estudante, a equipe se reveza em dois turnos, 
abrangendo expediente que vai das 7h às 19h. “É 
um setor de um órgão público que funciona 12 
horas por dia”.

Também reforça que as vantagens são mui-
tas. “Para os estagiários, o aprendizado prático 
é algo que o mercado exige, e essa experiência 
no Núcleo atende muito bem a essa necessida-
de, porque nós temos contato com os processos, 
com os magistrados, e aprendemos muito. Para 

Estagiários de pós: prática reforça teoria

o Judiciário, a vantagem é o ganho de celeridade 
processual.”

O programa de estagiários de pós não 
envolve apenas formados em Direito. O últi-
mo processo seletivo, promovido em dezembro, 
abriu 15 vagas contemplando áreas como Ad-
ministração; Arquitetura; Auditoria e Controla-
doria; Contabilidade; Engenharia Civil, Elétrica e 
Mecânica; Estatística; Gestão de Qualidade, de 
Material e Patrimônio e de Pessoas; Gestão de 
Processos e Estratégica; Pedagogia; e Tecnolo-
gia da Informação. Eles têm jornada de seis ho-
ras semanais e recebem bolsa mensal no valor 
de R$ 2 mil.

“Para os estagiários, o aprendizado prá-
tico é algo que o mercado exige, e essa 
experiência no Núcleo atende muito bem 
a essa necessidade, porque nós temos 
contato com os processos, com os ma-
gistrados, e aprendemos muito. Para o 
Judiciário, a vantagem é o ganho de ce-
leridade processual.”
Jesse Hodgson
Estagiário do Núcleo de Produtividade Remota 

28

Vice-presidente supervisiona o NAP
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Núcleo de Auxílio à Produtividade

No âmbito do 2º Grau (TJCE), o desempenho do Núcleo de Auxílio à Produ-
tividade (NAP) também é expressivo. As atividades são supervisionadas pela 
desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, vice-presidente do Tribunal, e 
coordenadas pela juíza Joriza Magalhães. Compõem a equipe dois servidores 
e 14 estagiários de pós-graduação, que trabalham acelerando processos que 
estão em gabinetes de desembargador.

Da instalação, no último mês de junho, até dezembro de 2019, o Nú-
cleo do 2º Grau produziu 1.420 minutas, 207 despachos e 1.213 decisões. Na 
avaliação da vice-presidente, “o êxito alcançado pelo NAP, nesses primeiros 
meses, foi fruto do empenho de uma equipe cooperativa e comprometida 
com o Programa Celeridade e Produtividade da atual Gestão do TJCE, tendo 
como foco o aprendizado dos estagiários de pós-graduação e a qualidade 
das minutas produzidas”.

Além do NAP, a desembargadora também supervisiona equipe de um 
servidor e quatro estagiários de graduação responsável pelo saneamento de 
dados, identificação de gargalos e correção de fluxos para acelerar o trâmite 
dos processos. O trabalho, que ocorre desde maio, já concluiu o saneamento de 
dados em oito gabinetes, e atualmente está contemplando o acervo de mais 
quatro unidades. Até dezembro, foram 27.050 processos analisados, 18.203 
movimentados e 3.910 baixados.
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Especializar para produzir mais
A especialização e padronização 

do trabalho aumentam a produtividade. 
Partindo desse princípio, o Judiciário ce-
arense criou a Secretaria Judiciária de 
1º Grau (Sejud/1º Grau), que concentra 
todos os expedientes administrativos e 
deixa os gabinetes dos magistrados ex-
clusivamente com a produção jurídica, 
como realização de audiências e julga-
mentos. Instalada no Fórum Clóvis Be-
viláqua, a nova Sejud começou a funcio-
nar efetivamente em 2 de setembro de 
2019, contando com o trabalho de 258 
colaboradores (entre servidores, gesto-
res e estagiários), sendo que 12 servi-
dores atuam por meio do TeleTrabalho.

“Foi concebida tendo em vista um 
tempo de rápidas mudanças e de au-
mento das demandas, que exigem uma 
nova forma de trabalhar”, afirmou o 
presidente do Tribunal, desembargador 
Washington Araújo, durante a soleni-
dade de abertura do projeto-piloto, em 
agosto de 2019.

Inovação

O novo modelo substituiu as oito 
Sejuds que atendiam grupo de varas de 
Fortaleza. A principal inovação consis-
te na divisão de tarefas não mais por 
especialidade, mas por processos de 
trabalho. Assim, no lugar de secreta-
rias segmentadas por tipo de vara es-
pecializada, como era antes, foi criada 
uma única Secretaria, dividida em seis 
Diretorias: Análise Cível, Urgência Cí-
vel, Análise Criminal, Urgência Criminal, 
Cumprimento e Pós-Sentença.

Isso permite, por exemplo, que as 
ações de urgência sejam aceleradas, pois 
contam com equipe, estrutura e fluxos 
próprios, dando a rapidez necessária 
para o cumprimento dos prazos. É o que 
explica o secretário Judiciário de 1º Grau, 
Wilton Bessa. “A experiência mostra que 
o sistema de Secretaria Judiciária pro-
move uma melhoria de performance mui-
to grande. Isso tem várias razões, como 
a padronização de expedientes e auto-
mação de modelos, o que elimina alguns 
passos repetitivos e dá celeridade.”

De setembro a dezembro de 2019, 
os expedientes totalizaram 571.532 mo-
vimentações e 263.861 emissões.

Outra medida para dar agilidade ao 
trabalho da Sejud foi o redirecionamento 
do atendimento ao público para a Cen-
tral de Atendimento Judicial (CAJ). Des-
sa forma, a Secretaria mantém o foco na 
produção de expedientes da forma mais 
célere possível.

Ainda segundo Wilton Bessa, a pre-
visão é de que, até o fim de 2020, outras 
varas de Fortaleza que ainda não foram 
contempladas com a estrutura da Sejud 
sejam incorporadas. Em seguida, haverá 
a interiorização, de forma gradual.

“A experiência mostra que 
o sistema de Secretaria 
Judiciária promove uma 
melhoria de performance 
muito grande. Isso tem vá-
rias razões, como a padro-
nização de expedientes e 
automação de modelos, o 
que elimina alguns passos 
repetitivos e dá celeridade”
Wilton Bessa
Secretário Judiciário de 1º Grau

“Toda expansão envolve esforços como revisão 
dos fluxos de trabalho, treinamento de pessoal, ma-
nualização das atividades e revisão de indicadores de 
produtividade”, informa o superintendente da Área 
Judiciária do TJCE, Nilsiton Aragão.

Crajubar

A Secretaria Judiciária Regional do Crajubar 
(Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha) foi instalada 
em janeiro de 2019, na Gestão do desembargador 
Gladyson Pontes, e se tornou o primeiro exemplo de 
concentração de atividades administrativas envol-
vendo mais de uma comarca. Na atual Administração 
do TJCE ganhou reforço para melhorar as atividades.

A inciativa só é possível com a virtualização dos 
processos, pois a unidade está localizada em prédio 
fora dos fóruns. De acordo com levantamento da Co-
ordenadoria de Produtividade da Sejud 1º Grau, os 
77 servidores cadastrados na Secretaria do Crajubar 
realizaram 279.603 movimentações de processos e 
149.812 emissões de documentos ao longo de 2019.
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Mais de R$ 42 milhões
Construção e ampliação de fóruns, novos computadores e móveis estão entre as melhorias 
direcionadas ao Interior do Estado. A maior aproximação com magistrados, servidores e 
sociedade também está sendo possível
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Todas as regiões do Estado serão contempladas 
com investimentos do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE). Com um olhar mais sensível às demandas, a 
Administração do Judiciário cearense levará, por meio 
do programa “+ Interior”, lançado em maio de 2019, R$ 
42.452.483,11 para 138 comarcas cearenses.

Entre as medidas está a construção de seis no-
vos fóruns em: Várzea Alegre (55% concluído), Senador 
Pompeu e Uruburetama (obras em andamento), além 
de Santa Quitéria, Quixeramobim e Aracati. Os prédios 
contarão com padrões de conforto, acessibilidade e se-
gurança, que devem aprimorar o atendimento à popu-
lação. Outras 35 comarcas receberão melhorias entre 
reparos nas estruturas e ampliação.
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As Comarcas de Acaraú, Amontada, Ce-
dro, Chorozinho, Icó, Milagres, Novo Oriente, 
Quixelô, Tianguá e Trairi já tiveram as benfei-
torias finalizadas, incluindo elevação de mu-
ros, instalação de cercas, cobertas e moder-
nizações prediais e elétricas. As melhorias já 
foram iniciadas em Maracanaú, Viçosa do Ce-
ará, Caucaia, Santana do Acaraú e Solonópole.

Primeira a ser concluída, em maio de 2019, 
a reforma do Fórum de Icó, no Centro-Sul, trou-
xe satisfação aos servidores. O Juizado Es-
pecial Cível e Criminal ganhou novos espaços. 
“Isso significa muito para nós, servidores. É a 
confirmação que existe preocupação da Ad-
ministração em oferecer melhores condições 
de trabalho que resultam, principalmente, em 
melhor serviço para a população”,  descreveu 
Glaucia Helena, que atua na unidade.

A climatização é outra conquista para 58 
comarcas que terão substituídos os aparelhos 
de ar-condicionado. Há previsão de serem ins-
talados 784 equipamentos. A Comarca de Ma-
racanaú recebeu 37 novos aparelhos. Os equipa-
mentos são considerados essenciais, como diz a 
servidora Virna Sales, do Setor de Distribuição.  
“O clima e a sensação térmica do Ceará é na-
turalmente mais quente. Então, a refrigeração 
dos espaços melhorou bastante o nosso traba-
lho, porque deixou o ambiente mais agradável. A 
chegada desses aparelhos é um incentivo a mais 
para nós.”

Ao longo de 2019, já foram investidos R$  
9.433.900,00. Para o presidente do TJCE, de-
sembargador Washington Araújo, “quem mais 
ganha é a população que é usuária dos servi-
ços judiciais. O Interior está em crescimento. É 
preciso modernizar e acompanhar os avanços 
que surgem ao longo do tempo, seja em tecno-
logia, infraestrutura, principalmente no que diz 
respeito à acessibilidade e ao conforto. E essas 
melhorias proporcionam trabalho e serviço digno 
da população cearense, seja na condição de ser-
vidor ou de usuário da Justiça”.
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O superintendente da Área Adminis-
trativa do TJCE, Luis Eduardo de Menezes, 
destaca que, em regra, geralmente, o in-
vestimento sempre foi maior na Capital. 
“O desembargador Washington Araújo 
planejou reverter um pouco isso. Continu-
ar investindo em Fortaleza, mas concen-
trar esforço para melhorar as condições 
físicas e tecnológicas, além da qualidade 
de trabalho no Interior. Então, a gente fez 
essa concentração para tentar diminuir 
essa diferença.” 

A sustentabilidade também está em 
pauta no Judiciário do Ceará. Em 2019, 
Russas e Itapajé receberam, no total, 446 
painéis solares que produzem energia 
suficiente para atender à demanda de 
consumo de eletricidade. “O Estado está 
geograficamente em local privilegiado 
para o uso dessa energia limpa e 
renovável. É uma tecnologia bastante 
eficiente e eficaz, que trará retorno 
significativo”, enfatizou o secretário de 
Administração e Infraestrutura do TJCE, 
Moisés Costa. A expectativa é de que o 
uso das placas fotovoltaicas nas duas 
Comarcas gerem economia de R$ 120 
mil por ano, além da redução do impacto 
ao meio ambiente. 

 

Tecnologia

Com a utilização do processo ele-
trônico e da videoconferência, o Interior 
recebeu equipamentos mais modernos. 
De maio a novembro de 2019, foram 
entregues 846 computadores em 138 
comarcas, no total de R$ 3.933.900,00. 
Ao destacar as vantagens, a secretária 
de Tecnologia da Informação do Tribu-
nal, Denise Olsen, disse que as máqui-
nas “possuem dois monitores, memória 
e processador de última geração, o que 
possibilita mais agilidade porque facilita 
a operacionalização dos sistemas”. Ela 
informou ainda que as demais comar-
cas já possuem o “parque computacio-
nal adequado”.

Mobiliário

O mobiliário também está 
sendo renovado. Já foram entre-
gues 255 itens em Icó, 230 em 
Aracati, 139 em Trairi, 102 em Vi-
çosa do Ceará, 81 em Aurora, 77 
em Paraipaba e 23 em Guaiúba. 
De acordo com o planejamento, 
6.853 móveis estão previstos até 
janeiro de 2021 no Interior. 

Maior aproximação
 

Centro-Sul, Sertões Central e de Crateús, Litoral Leste e 
Cariri. Essas foram as regiões que o presidente do TJCE, desem-
bargador Washington Araújo, já visitou em 2019. O magistrado 
esteve reunido com juízes e servidores nas seguintes sedes de 
Zonas Judiciárias: Iguatu (2ª), Quixadá (3ª), Crateús (9ª), Aracati 
(12ª) e Juazeiro do Norte (1ª) para conhecer as principais de-
mandas. “Nós fazemos questão de dialogar para ouvir deles as 
principais necessidades e assim poder atendê-las, como ocorreu 
em Aquiraz. Prevíamos investimento de R$ 2.172,386,00 para 
as Comarcas do Litoral Leste mas, durante a visita, percebemos 
que o valor pode ser ampliado.”

 O chefe do Judiciário cearense acrescentou que “os en-
contros têm sido ferramenta indispensável para estimular o 
sentimento de pertencimento dos que fazem a Justiça e que 
estão trabalhando e dando o melhor de si para que o serviço 
judicial seja cada vez mais célere”.

 Para o juiz Marcos Aurélio Nogueira, diretor do Fórum 
de Crateús, “o encontro levou conhecimento sobre os projetos 
da Gestão e isso demonstra o quanto há empenho em oferecer 
Justiça mais ágil e acessível”. Todas as 14 Zonas receberão a 
Presidência do Tribunal até janeiro de 2021.

Maquete do Fórum de Várzea Alegre

Visita do presidente e secretários a Crateús
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Painéis solares  no Fórum de Itapajé
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Judiciário ligado  pela tecnologia
Todas as 184 Comarcas do Ceará já funcionam com o processo eletrônico, 
que permite acesso de todo lugar por meio de computador conectado à 
internet. A expansão a todo o Estado é uma das ações do Plano Estratégico 
do Tribunal e integra o Programa Celeridade e Produtividade

A rotina de trabalho dos servidores e magis-
trados do Judiciário do Ceará não é mais a mes-
ma, especialmente para aqueles que atuam nas 
unidades localizadas no Interior, onde ocorreram 
avanços tecnológicos expressivos ao longo de 
2019, como a instalação do Sistema de Automa-
ção da Justiça (SAJ) em todo o Estado. As novas 
ações passaram a tramitar em formato virtual e o 
acervo, que enchia as prateleiras dos fóruns, está 
sendo digitalizado, com previsão de conclusão ain-
da no primeiro semestre de 2020.

“O processo eletrônico traz uma série de 
benefícios aos operadores do Direito e, princi-
palmente, ao cidadão. Os pedidos são feitos 
por meio de computador com acesso à inter-
net, sem a necessidade de deslocamento de 
advogados, defensores e promotores aos fó-
runs para a entrega de peças em papel, por 
exemplo. Já os magistrados, decidem nos 
autos digitais, que permitem gravação de 
audiências e ficam armazenados em data-
center, garantindo mais segurança”, destaca 
a secretária de Tecnologia da Informação do 
TJCE, Denise Norões.

A dinâmica do processo digital também 
dá mais celeridade, permite gestão do acervo 
e padronização de expedientes, intimação e 
citação de forma eletrônica e realização de 
audiências por meio de videoconferência. Ou-
tra vantagem é a economia no uso de papel.

A expansão do SAJ faz parte do Pla-
no Estratégico 2015/2020 e do Programa 
Celeridade e Produtividade, da atual Gestão 
do Tribunal, e foi possível com o avanço da 

tecnologia no Interior. “Já tivemos o maior número 
de sentenças e baixas processuais da década. Agora, 
com a conclusão da virtualização, as perspectivas são 
cada vez melhores. A tendência é de que o Judiciário 
estadual avance cada vez mais em produtividade e 
consiga reduzir o acervo, já que os processos podem 
ser acessados remotamente pelo Núcleo de Produ-
tividade na Capital”, comemora o presidente da Co-
missão de Informática do TJCE, desembargador José 
Tarcílio Souza da Silva.

Juiz e cidadão conectados

A videoconferência será uma importante aliada 
na comunicação entre comarcas, ao permitir que o juiz 
esteja em uma unidade e o cidadão e os advogados 
acompanhem tudo em outra cidade. “Em determinada 
comarca, que for agrupada, as partes não terão preju-
ízo porque as audiências serão realizadas por meio de 
videoconferência. O objetivo sempre é a melhor pres-
tação de serviço para o nosso destinatário final, o ci-
dadão, com processos julgados de forma mais célere”, 
reforça o desembargador José Tarcílio Souza.

A tecnologia já é uma realidade no Interior e foi 
impulsionada ainda em fevereiro de 2019, com a criação 
do Grupo de Trabalho para expandir o uso da videocon-
ferência, sobretudo em audiências com réus presos. A 
equipe, presidida pelo juiz César Morel, auxiliar da Cor-
regedoria-Geral da Justiça do Ceará, registrou aumento 
de 1.685% no número de sessões virtuais em relação ao 
período de junho de 2018 (quando foi implantada a vi-
deoconferência) a janeiro de 2019. Ao todo, ocorreram 
4.105 audiências criminais com uso de videoconferência 
no ano passado, média de 11 por dia.
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Certidões online 

Em vigor desde 2016 no Tribunal, a solici-
tação eletrônica de certidões cíveis e criminais 
teve ampliação, em junho de 2019, para todas 
as unidades do Judiciário cearense. No ano, Fo-
ram emitidos 408.071 documentos online.

Por meio do Sistema de Requerimento e Ex-
pedição de Certidões (Sirece), o interessado pode 
emitir automaticamente a certidão. Basta aces-
sar o site www.tjce.jus.br, clicar na aba “Cidadão” 
e selecionar “Certidão Online”. O documento vem 
com código de validação de autenticidade.

Quando, por algum motivo (homonímia, por 
exemplo) ou em se tratando de certidões nar-
rativas, a emissão online não puder ser feita, o 
cidadão poderá requerê-la pelo Sirece. O pedido 
chegará ao Setor responsável para elaboração 
e depois haverá o envio por e-mail no prazo de 
até 72 horas.

Além da maior agilidade, porque a entre-
ga ocorre na hora, em alguns casos, a mudança 
trouxe comodidade ao cidadão, que não precisa 
mais ir aos fóruns ou ao TJCE com essa fina-
lidade. Segundo o secretário Judiciário do Tri-

O resultado foi possível porque to-
das as varas que atuam com processos 
criminais receberam os equipamentos 
necessários para a realização da audiên-
cia por vídeo. Os magistrados também 
perceberam os benefícios da ferramenta, 
que traz segurança, ao eliminar riscos de 
resgate de preso durante o trajeto ao fó-
rum, dá mais velocidade ao processo e 
ainda economiza recursos públicos.

“De acordo com levantamento do 
Poder Executivo, houve economia de 
cerca de R$ 2 milhões. O valor era gas-
to principalmente com o transporte de 
réus, que demandava manutenção de 
viaturas, gastos com combustível e diá-
rias de policiais. Além disso, o PM volta 
às ruas para garantir proteção à so-
ciedade, já que não precisa mais ficar 
escoltando presos aos fóruns”, ressalta.

Equipamentos

O magistrado acrescenta que o 
sistema “sequer arranha qualquer tipo 
de direito fundamental do acusado, que 
pode se comunicar de forma reservada 
com o advogado antes da audiência por 
meio de videoconferência ou, se o pro-
fissional assim preferir, de forma pre-
sencial, já que o advogado pode optar 
por acompanhar a sessão na unidade 
prisional ou no fórum”.

Foram adquiridos novos equipa-
mentos de áudio e vídeo para as uni-
dades prisionais, que também tiveram 
salas construídas ou reformadas para 
esse fim. O número passou de 18 (pri-
meiro semestre de 2019) para 37 no 
final do ano. Agora, cada presídio tem 
à disposição, no mínimo, dois sistemas. 
Outros 11 equipamentos já estão insta-
lados e devem entrar em funcionamen-
to logo após configuração com a rede 
do Tribunal.

E a tendência é de que o uso da 
ferramenta seja cada vez mais comum. 
A ideia da Administração do Judiciário 
é implantar a citação e intimação de 

réus presos da mesma forma, que já 
está em fase de projeto-piloto, evitando 
o deslocamento de oficiais de Justiça 
às penitenciárias. Há ainda o interesse 
de usar a comunicação por meio de ví-
deo para eliminar a carta precatória e 
garantir que o juiz que está à frente do 
processo possa usar a sala de videocon-
ferência de outra comarca para ouvir 
uma testemunha, por exemplo.

Na área cível, o Tribunal vai conti-
nuar incentivando o uso, inclusive nas 
audiências de conciliação. Segundo o 
Núcleo Permanente de Métodos Con-
sensuais de Solução de Conflitos (Nupe-
mec), as videoconferências começaram 
em 2018, em caráter experimental, com 
o registro de três sessões. Em 2019, 
com os avanços tecnológicos mencio-
nados, foi possível ampliar, totalizando 
120 sessões agendadas.

“Quando recebemos a demanda e 
verificamos que o processo é do Interior 
ou tem uma das partes residindo no In-
terior, procuramos saber se a comarca 
tem Centro de Solução de Conflitos ou 
qual o mais próximo, entramos em con-
tato com a unidade para saber a dispo-
nibilidade de pauta e, designada data, 
enviamos para publicação despacho es-
pecífico dando a opção à parte de com-
parecer a qualquer das duas unidades”, 
explica Mariana Mont’Alverne, assisten-
te de apoio técnico do Nupemec.

Além do uso na área processual, 
reuniões administrativas e cursos têm 
sido facilitados com a tecnologia.

bunal, Walter Lima Filho, outra vantagem é a 
racionalização de procedimentos, “haja vista que 
o próprio Sistema emite a certidão, sem neces-
sidade do trabalho de servidores”.

Acompanhamento diário

O Tribunal e a Corregedoria lançaram, em 
fevereiro de 2019, o Sistema de Estatísticas e 
Informação (SEI), que tem auxiliado as unidades 
judiciárias a alcançarem índices mais elevados 
de produtividade e, assim, cumprirem as me-
tas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). A 2ª Vara da Comarca de Barbalha, por 
exemplo, iniciou o uso em abril, após capacita-
ção. O juiz titular, Marcelino Emídio Maciel Filho, 
conta que a partir de então o acompanhamento 
é feito diariamente e o sistema tornou-se o prin-
cipal instrumento de gestão da unidade. “O SEI 
consolida informações essenciais, identificando 
os processos de réus presos, os feitos prioritá-
rios, além dos processos de metas do CNJ. As-
sim, com base nesses relatórios estatísticos ge-
rados pelo sistema, direcionamos o nosso plano 
de trabalho.”
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Presidente durante apresentação do programa

Modernização das Comarcas
Critérios

O reagrupamento também levou em consi-
deração a média de casos novos dos últimos três 
anos. Em Ibicuitinga, por exemplo, o número chegou 
a 552. Apesar da baixa demanda, o acervo até o 
dia 10 de janeiro de 2020 era de 3.483 proces-
sos. Assim, a taxa de congestionamento chegou a 
93,65%. O fato de a unidade estar há mais de três 
anos (1.138 dias) sem juiz titular é um dos motivos 
para a demora dos julgamentos.

“Os critérios são fundamentados na questão 
da média de casos novos no último triênio, que é 
o que o Conselho Nacional de Justiça traz como 
critério objetivo válido. Inclusive o próprio CNJ, na 
mesma resolução, fala em fechar comarcas que 
não atingem uma média. A opção do Tribunal é não 
fechar nenhuma comarca, muito pelo contrário, os 
fóruns vão continuar abertos para atendimento ao 
público, para realização de audiências por video-
conferência, mas sem a estrutura plena que seria 
prevista com juiz, com todos os servidores, que es-
tarão na comarca agregadora”, acrescenta o juiz 
Ricardo Alexandre Costa, que também é auxiliar da 
Presidência do TJCE.

Segundo a comissão responsável pelo Plano de 
Modernização, os tribunais estaduais com menor per-
centual de comarcas instaladas em relação ao total 
de municípios apresentam melhores índices de pro-
dutividade. Entre os tribunais de médio porte, os três 
com maior percentual de comarcas instaladas, Espíri-
to Santo (88%), Pernambuco (81%) e Pará (78%), apre-
sentam indicador médio de eficiência de 55%. 

No Ceará, onde essa relação é de 76%, o índice 
é um pouco maior, de 58%. Já entre os seis tribunais 
com menor percentual de comarcas instaladas, Mato 
Grosso (56%), Distrito Federal (53%), Goiás (53%), Ma-
ranhão (49%), Bahia (49%) e Santa Catarina (38%) a 
produtividade média é bem superior, de 85%.

“Os Tribunais que conseguiram otimizar o quan-
titativo de comarcas em uma razão, digamos, mais 
razoável, apresentam produtividade maior de até 
30%. Então, o que estamos buscando é nos equiparar 
a outros estados que tenham um orçamento não tão 
diminuto quanto o nosso, mas que têm um quanti-
tativo de comarcas que seja possível dar o enfren-
tamento a essa questão”, ressalta o juiz Alexandre 
Sá, auxiliar da Presidência do Tribunal e integrante da 
comissão responsável pelo Plano de Modernização.

O funcionamento do processo eletrônico em todo 

o Ceará e a expansão do uso da videoconferência são 

fundamentais para o Tribunal de Justiça executar, a 

partir de 2020, o Plano de Modernização do Judiciário. 

Aprovado pelo Pleno em dezembro de 2019, tem previ-

são de conclusão em cinco anos. O objetivo é moderni-

zar o funcionamento da Justiça, concentrando juízes 

onde há maior demanda, sem aumento de despesas 

e sem prejuízos para moradores de cidades menores, 

nas quais os fóruns permanecerão funcionando.

“Nenhuma comarca será fechada. Nem servido-

res, nem população, nem advogados serão prejudica-

dos. As mudanças objetivam aprimorar os serviços 

à sociedade e tornar a máquina da Justiça mais ágil 

para responder às expectativas de um Judiciário cada 

vez mais moderno”, assegura o presidente do Tribunal, 

desembargador Washington Araújo.

Ainda de acordo com o presidente, o TJCE tem 

avançado em celeridade desde 2017. “Nunca os juízes 

do Ceará foram tão produtivos, mas é preciso tornar 

isso permanente porque a população quer o processo 

julgado. Constituímos uma comissão com esse propósi-

to e observamos que os Tribunais de porte médio mais 

produtivos são que têm menos comarcas”, esclarece.
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50 temas mais recorrentes
Na fase inicial, foram identificados os 52.929 processos refe-
rentes aos 50 assuntos mais frequentes na Justiça cearen-
se. Os autos estão agrupados em fila de trabalho, disponível 
aos gabinetes dos juízes e dos desembargadores. O programa 
funciona atrelado ao processo eletrônico e tem a parceria do 
TJAM, TJAC, TJAL e TJMS.

Investimento no     
público internom

o
tiv

aç
ão

Criação de canais de comunicação direta entre 
Administração e servidores, além de maior 
investimento em capacitação e na melhoria das 
condições de trabalho são algumas das medidas

Nugep
Em 2019, foi criada a Comissão Gestora do Nugep, 
formada pela vice-presidente do TJCE e pelos presi-
dentes da Seção de Direito Público, desembargador 
Fernando Luiz Ximenes Rocha, da Seção de Direito 
Privado, desembargadora Vera Lúcia Correia Lima, e 
da Seção Criminal, desembargador Francisco Lincoln 
Araújo e Silva. A equipe promove reuniões periódicas.
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Para aprimorar a gestão, potencializar os resultados e 
enfrentar os desafios de aperfeiçoar os serviços judiciais, 
é necessário contar com profissionais capacitados, moti-
vados e valorizados. A partir desse reconhecimento – da 
importância de cada servidor para o alcance da missão 
institucional – a atual Presidência do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) passou a implementar série de medidas 
inovadoras voltadas ao propósito de aproximar a Admi-
nistração dos colaboradores, levando mais transparência 
e participação.

Houve a abertura de canais diretos de diálogo e intera-
ção, que permitiram conhecer melhor as demandas dos servi-
dores e, assim, oferecer condições mais adequadas para o desem-
penho das suas funções e contribuir para o desenvolvimento pessoal 
e profissional de cada um. Em visitas ao Interior do Estado e a unidades de 
Fortaleza, o presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo, conversou com 
com magistrados e servidores, com a finalidade de conhecer melhor a rotina de 
trabalho, ouvir as dificuldades e coletar sugestões de como minimizar ou solucionar 
os entraves.

Nas consultas online, os servidores enviaram sugestões para a revisão dos nor-
mativos que regulamentam a concessão de benefícios, como férias, substituição e 
pagamento de diárias, além de contribuir com ideias ao desenvolvimento de novos 
projetos, incluindo a criação de um Centro de Convivência do TJCE.

Todas as ações estão reunidas no programa “Servidor +”, que teve o nome esco-
lhido a partir de propostas apresentadas pelos próprios funcionários, estimulando a 
participação e a criatividade. O uso do selo “Servidor +” passou a indicar o compro-
misso da Gestão com a melhoria das condições de trabalho e da qualidade de vida 
de quem trabalha na Justiça do Ceará.

O desembargador Washington Araújo ressalta que o programa foi pensado 
para fazer com que o servidor sinta que é parte essencial da Gestão. “O que se quer 
é estimular o sentimento de pertencimento, resgatar a autoestima do servidor para 
que ele se orgulhe de fazer parte do Judiciário e de integrar uma instituição que 
cumpre seu papel na sociedade”, avalia.

Inteligência artificial
Sob responsabilidade da Vice-Presidência do Tribunal, o projeto utiliza a 
tecnologia para identificar processos que tratam do mesmo assunto

Na análise do juiz auxiliar da Vice-Presidên-
cia, Cláudio Ibiapina,  “quando um magistrado 
abrir um processo que está relacionado a deter-
minado tema, haverá um modelo de decisão vin-
culando adequadamente. O juiz ou desembarga-
dor, então, poderá manter o texto, acrescentar 
ou suprimir alguma parte”.

Como funciona

A ferramenta “Leia” faz a leitura de todas 
as petições iniciais (primeiro pedido que chega 
ao juiz, assinado por advogado ou defensor pú-
blico, por exemplo) e dos recursos (apelações no 
Tribunal) e identifica as ações por meio de pa-
lavras-chave, análogas àquelas contidas nos te-
mas fixados no Supremo Tribunal Federal (STF) 
e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Dessa 
forma, gera economia de tempo na leitura, re-
dução da carga de trabalho, maior isonomia em 
julgamentos similares e aumento na capacida-
de de trabalho.

Garantir segurança jurídica e celeridade. São as 
principais vantagens do programa “Leia”, sistema ele-
trônico que identifica os processos que tratam da mes-
ma matéria (repetitivos) e cujas decisões sirvam de di-
retriz para todos os casos semelhantes, gerando mais 
agilidade. Isso é feito por meio da inteligência artificial, 
que faz a identificação também se há precedentes (jul-
gamentos anteriores sobre o mesmo tema).

A iniciativa começou a ser utilizada, no Estado, em 
5 de dezembro de 2019, coordenada pelo Núcleo de Ge-
renciamento de Precedentes (Nugep), vinculado à Vice-
Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A 
vice-presidente, desembargadora Maria Nailde Pinheiro 
Nogueira, ressalta o significado que a medida traz, prin-
cipalmente, ao cidadão. “Além de agilizar o reconheci-
mento das demandas de massa, vinculando-as com os 
respectivos temas, o programa possibilitará mais uni-
formização das decisões, gerando maior segurança.”

Comissão Gestora do Nugep
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“Queremos que nosso servidor se sinta parte desse time, que ele 

compreenda os desafios do Judiciário cearense, nossos objetivos es-
tratégicos e como ele faz parte disso. A gente precisa do servidor in-
tegrado e motivado, para conseguirmos prestar melhor a atividade ju-
risdicional e atender melhor ao cidadão”, complementa a secretária de 
Gestão de Pessoas do Tribunal, Vládia Teixeira.

Comunicação Interna

Buscando contribuir com o aprimoramento dessa relação, a As-
sessoria de Comunicação Social criou setor específico dedicado ao pú-
blico interno. Em colaboração com outras unidades, em especial com 
a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), o Núcleo de Comunicação 
Interna passou a identificar os assuntos de maior interesse, priorizando 
o atendimento a essas demandas informativas.

A linguagem usada também foi adaptada, buscando maior clareza 
nas informações e o uso de recursos para tornar as mensagens mais 
chamativas, atrativas e diretas, fazendo uso inclusive do WhatsApp. 
Para isso, passou-se a usar, de forma mais frequente e diversificada, 
conteúdos audiovisuais, como criações gráficas e vídeos didáticos e 
institucionais, bem como comunicações diretas do presidente do TJCE 
e de outros gestores para os colaboradores.

A principal iniciativa nesse sentido é o “Presidente Responde”. Em 
julho de 2019, foi disponibilizado formulário, por meio da Intranet (hoje 
TJNet), para que servidores e demais colaboradores pudessem enviar per-
guntas sobre temas administrativos que afetam o dia a dia de trabalho.

Essas questões são selecionadas e respondidas pelo próprio presiden-
te, em programa veiculado também na TJNet. Em agosto, foi ao ar a pri-
meira edição, na qual foram esclarecidas questões enviadas por servidores 
de diversas comarcas, sobre assuntos como concurso de remoção, novo 
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), ascensão funcional e 
Gratificação por Alcance de Metas (GAM).

As outras duas edições, uma em setembro e a outra em novem-
bro, trataram sobre PCCR, Gratificação de Estímulo à Interiorização 
(GEI), elevação de comarcas, expansão da Secretaria Judiciária, rees-
truturação judiciária, carreira dos auxiliares judiciários, auxílio-saúde, 
instalação de Centro de Convivência no TJCE e Fórum Clóvis Beviláqua 
e ações de responsabilidade ambiental. Ao todo, foram recebidas mais 
de 140 perguntas de colaboradores, que continuarão a ser temas de 
programas posteriores, ao longo do ano de 2020.

Outra mudança importante realizada pela Assessoria de Comunica-
ção, dessa vez em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação 
(Setin), foi a reformulação da Intranet, que passou a se chamar TJNet. 
A medida busca tornar o conteúdo mais atraente e dinâmico e dispor as 
informações de forma mais organizada. Novos espaços para notícias e 
informativos permitiram trazer atualizações mais frequentes sobre os as-
suntos de interesse dos públicos internos e também dar maior visibilidade 
às ações desenvolvidas por todas as unidades do Judiciário cearense.

Campanhas institucionais (como Dia das Mães e dos Pais e Mês 
do Servidor) marcaram datas importantes, valorizando não apenas o 
aspecto profissional, mas a dimensão humana dos colaboradores.

Capacitações

Um dos focos da valorização do servi-
dor foi o maior investimento em capacitações, 
com a destinação de mais de R$ 1,9 milhão 
para esse fim. Isso permitiu a implementação 
do Programa de Desenvolvimento de Gestores, 
coordenado pela SGP e ministrado por especia-
listas do Instituto Publix, referência na área de 
educação gerencial e governança pública.

Voltado a ocupantes de cargos de gestão 
(secretário, coordenador, gerente, chefe ou su-
pervisor de unidades judiciárias ou administra-
tivas), o Programa foi dividido em dois módulos: 
o primeiro, “Liderança para Resultados”, minis-
trado de forma presencial, com carga horária 
de 16 horas. O segundo, “Gestão de Equipes de 
Alto Desempenho”, na modalidade de Ensino a 
Distância (EaD) com carga horária de 24 horas. 
Houve a disponibilização de 12 turmas, sendo 
dez em Fortaleza, uma em Sobral e uma em 
Juazeiro do Norte, cada uma com 40 vagas, 
contemplando 480 participantes.

Ao longo do ano, foram ofertadas 72 ações 
de capacitação, entre cursos, oficinas e pales-
tras, que tiveram mais de 2,5 mil participantes.

Ascensão Funcional

Em setembro, foi publicada a relação 
dos 543 servidores contemplados com as-
censão funcional por promoção automáti-
ca, promoção por antiguidade e progressão 
por antiguidade, referente ao interstício 
1º/06/2018 a 31/05/2019. Já em 1º de ou-
tubro, teve abertura das inscrições para pro-
gressão e promoção funcionais por desempe-
nho (mesmo período citado).

Houve também avaliações especiais de 
desempenho por competência para servi-
dores em estágio probatório, contemplando 
110 colaboradores. Além de ser pré-requisito 
para a declaração de estabilidade, a avalia-
ção permite o acompanhamento contínuo, 
contribuindo para o desenvolvimento pessoal 
e profissional dos servidores e para o aprimo-
ramento dos trabalhos.

Plano de Cargos 

Também teve início o processo de for-

mação de Grupo de Trabalho para propor 

atualizações e melhorias no PCCR. O gru-

po será composto por um representante de 

cada uma das 14 Zonas Judiciárias do Inte-

rior, um de Fortaleza e outro do TJCE, além 

de membros dos sindicatos que representam 

as categorias de servidores. A eleição será 

feita mediante votação aberta a todos os 

servidores, na qual cada um poderá votar no 

representante respectivo.

GEI

As normas para concessão da GEI 

também passaram por modificações, o que 

permitiu contemplar mais 764 servidores de 

comarcas de Entrância Intermediária, am-

pliando em 88% o número de servidores que 

fazem jus ao benefício.

Foi ainda autorizado o pagamento de 

parcelas retroativas da GEI para 149 servi-

dores, no total de quase R$ 4,5 milhões. Os 

beneficiados tiveram lotação em comarcas de 

Entrância Inicial após janeiro de 2015 e, por 

conta de restrições orçamentárias à época, a 

Gratificação só pôde ser concedida a partir de 

maio de 2018, havendo os valores retroativos.

TeleTrabalho

Com a expansão do processo eletrônico, o 

Teletrabalho, modalidade que permite a realiza-

ção das tarefas de forma remota, já começa a 

ser realidade no TJCE. Em julho, foi disponibili-

zado sistema de solicitação e adesão ao regime 

no Judiciário cearense. Entre os benefícios estão 

aumento da produtividade, economia de tempo 

e redução nos custos de deslocamento, consumo 

de água, energia elétrica, papel etc.
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A Escola ofertou 48 cursos em 2019, capacitando mais de 200 magistrados em 
temas diversificados e dinâmicos

Aumento no índice de fo  rmação de magistrados 
Esmec, que é dotar os magistrados de aprendizado e conhe-
cimento e de atualizá-los em termos de doutrinas e juris-
prudência para o melhor exercício da profissão. Além disso, 
fomos agregando uma visão mais global, mais preocupada 
com uma formação humanística do magistrado. Com isso, 
ofertamos atividades ligadas à filosofia, sociologia, artes, 
cultura, fotografia, teatro, cinema e literatura, que têm sido 
um diferencial nessa formação, pois permite aos participan-
tes um olhar mais sensível”.

Ainda de acordo com o desembargador, “normalmente, 
o que se espera de uma Escola de Formação são os cursos 
especializados em áreas de atuação do Direito, mas conhe-
cer apenas aplicação da regra do ponto de vista técnico não 
basta, é preciso uma interpretação mais humana, principal-
mente com as diferenças sociais do nosso país. Por isso, é 
tão importante essa visão mais humanística inserida nos 
cursos que a Esmec tem desenvolvido”.

Visões

Sobre a grade multidisciplinar, o coordenador da Escola, 
juiz Ângelo Vettorazzi, afirma que obter conhecimentos em 
diversas áreas é essencial para a atividade jurisdicional. “É 
necessário a percepção do todo, de um conhecimento que 
transite por várias ciências, que compreenda outras visões 
e concepções, que se deixe levar pela descoberta, para que a 
conjunção desses conhecimentos se estruture em algo mui-
to mais amplo, na medida da complexidade dos desafios a 
superar”, avalia.

O magistrado assegura que, em 2020, deve-se esperar 
uma Esmec mais plural e dinâmica, próxima da sociedade, 
focada na construção coletiva do conhecimento e da par-
ticipação efetiva de formadores e educandos, atuando na 
Capital e no Interior. Diretor pedagógico da instituição, o pro-
fessor Flávio Gonçalves explica que as inovações acadêmicas 
de 2019 almejam corresponder com a missão de capacitar 
os integrantes do Judiciário com a finalidade de aprimorar os 
serviços judiciais e disseminar o conhecimento.

Dentro dessa perspectiva, a Esmec passou a aplicar a 
chamada metodologia ativa nos projetos de cursos. Segundo 
a coordenadora de Formação e Aperfeiçoamento, Rosângela 
Evangelista, essa inovação tem como foco o “saber fazer” 
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A capacitação mais moderna, participativa e plural de magistrados e servidores do Ju-
diciário estadual foi o foco da Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec) em 2019. 
Ao longo do ano, 215 juízes participaram de 48 cursos de formação continuada, sendo 34 
oferecidos em Fortaleza e 14 nos Polos de Aprendizagem do Crato, de Sobral e Iguatu. Os 
números permitiram ultrapassar a meta (27%) de elevar o índice de aprimoramento, fechan-
do o ano com 29%.

Os treinamentos estão em conformidade com as regras da Escola Nacional de Forma-
ção e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). Para o diretor da Esmec, desembargador 
Heráclito Vieira, “esses números, que impressionam, estão ligados à atividade primordial da 
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dos educandos e direciona o processo de aquisição do 
conhecimento à prática.

O servidor do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE), André Naberezny, um dos alunos, classifica 
a medida como pioneira. “O estudo fica mais dinâmi-
co, participativo e eficaz, pois tira o aluno do papel 
passivo e observador e o coloca como partícipe do 
processo ensino-aprendizagem.” Ele também analisa 
outros aspectos positivos, como a maior diversida-
de nas temáticas, como gestão de pessoas, análise 
comportamental, liderança e inteligência emocional.

Aluno assíduo, o juiz da 2ª Vara de Família de For-

taleza, Joaquim Solon, também eleogia a programa-

ção multidisciplinar, que inclui artes e outros ramos 

do conhecimento. Segundo o magistrado, a pluralida-

de justifica a afluência significativa de participantes 

das ações educacionais. Sobre a metodologia ativa, 

afirma que “comporta diversas modalidades e torna 

as aulas mais dinâmicas, consistindo induvidosamen-

te em avanço no processo de ensino aprendizagem”.

Formadores

Como forma de inserir os magistrados no con-

texto educacional, a Esmec ofertou em 2019 o curso 

Formação de Formadores com o objetivo de capaci-

tar os educandos para desenvolverem competências 

relativas ao exercício da docência na magistratura. 

A professora Liliane Machado, pós-doutora em Edu-

cação pela Universidade de Brasília (UnB), ministrou 

os três módulos do treinamento com a professora 

Rosângela Evangelista. A capacitação envolveu 122 

pessoas (1º módulo), 84 (2º) e 70 (3º).

O professor universitário Mário Roseno destaca 

as contribuições pessoais e profissionais do curso. 

Para ele, permitem melhor atuação em sala de aula. 

Já o estímulo da empatia e da didática desenvolvem 

uma relação mais humana. “A importância é ímpar 

pela troca de experiências e realidades diferentes do 

dia a dia da academia tradicional para com a escola 

de formadores.”

O coordenador Ângelo Vettorazzi ressalta que 

essa formação consiste em ferramenta eficaz de en-

gajamento dos integrantes do Judiciário e formado-

res credenciados. “O programa é de vital importância 

para alinhar o projeto pedagógico da Esmec com as 

diretrizes pedagógicas da Enfam, resultando em 

melhoria da qualidade dos formadores e, por con-

sequente, das formações ofertadas”.

Outro avanço é credenciamento do primeiro 

projeto de capacitação na modalidade de edu-

cação a distância (EaD): “Formação e Aperfeiço-

amento de Tutores na Modalidade a Distância”.

Ciência e Pesquisa

Neste ano, a Esmec reuniu pesquisadores e 

estudantes empenhados em desenvolver novos 

conhecimentos no grupo “Dimensões do Conhe-

cimento do Poder Judiciário”. Dividido em três 

linhas de pesquisa, a equipe produzirá trabalhos 

científicos em temáticas de interesse da Justiça 

estadual. A seleção ocorreu no início de 2019.

A Revista Themis, voltada à produção cientí-

fica, de periodicidade semestral, está no 22° ano. 

Embora seja uma tradição da Escola, a publica-

ção passou por novidades em 2019. As duas edições contaram com exposição de autores 

de artigos durante o lançamento. O objetivo é homenagear e incentivar novos articulistas.

A qualidade dos textos publicados na versão eletrônica levou a Themis a ser classifi-

cada na Categoria (única) B4 do Qualis, concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes), considerando a área do Direito, o que comprova a 

relevância da Revista.

Ambiente digital

Os alunos da Escola poderão realizar inscrições, emitir certificados e registrar a 
frequência no “Sistema Minha Esmec” que busca otimizar os procedimentos. A partir de 
2020, a plataforma trará mais praticidade e acessibilidade.

A ferramenta, desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin) do-
TJCE, funcionará nos principais navegadores, com versões para computadores e dispositi-
vos móveis. Para criar uma conta, bastará informar CPF, nome completo, e-mail, telefone, 
profissão e, se for integrante Judiciário, a matrícula. O cadastro é finalizado após a confir-
mação pelo endereço eletrônico.

O usuário terá acesso à programação de cursos e eventos, inscrição, ao registro de 
frequência, a declarações de matrícula, certificados e material digital, entre outros servi-
ços.rova a relevância da Revista.
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Escola de portas abertas

Alinhada ao compromisso de promo-
ver maior aproximação com a sociedade, 
a Escola da Magistratura promoveu, em 
2019, série de eventos abertos ao público. 
Palestras, seminários, debates e oficinas de 
temáticas diversas transformaram o audi-
tório da instituição em palco de discussão 
e troca de ideias.

Na área do Direito, foram ministradas 
as palestras “Supremo em Números”, “De-
poimento Especial”, “Fundamentação das 
Decisões Judiciais”, “Juiz Natural e Flexibili-
zação da Competência”, “Deveres e Poderes 
do Juiz no Processo Civil”, “Tutelas Coletivas 
Complexas e a nova Lei de Abuso de Autori-

dade”. Contemplando outros campos, foram 
realizados eventos nas áreas de Administra-
ção, Política, História, Literatura e Sociologia. 

Segundo o juiz Ângelo Vettorazzi, a 
finalidade é aproximar sociedade e Judici-
ário, além de tornar o conhecimento plural 
e acessível. A programação anual abrangeu, 
ao longo de novembro, o projeto “Esmec Ar-
tes – 2019”. Na segunda edição, incentivou a 
democratização da cultura.

Com ações voltadas aos públicos adulto 
e juvenil, o “Esmec Artes” contemplou apre-
sentações de teatro, literatura, cinema, mú-
sica, fotografia e dança. Houve ainda pales-
tras, oficinas e atividades interativas.

Grupo da Rede de Leitura conta história para crianças



52 53
p

e
ss

o
al

Reforço de juíz  es e servidores 
A expectativa é que os aprovados sejam empossa   dos ainda no primeiro semestre de 2020 para reduzir 

carência de pessoal, princip   almente, no Interior do Estado 

O Judiciário cearense conduziu a realização de 
três concursos públicos em 2019, para preenchimen-
to de vagas de magistrados, servidores e cartorários. 
Os candidatos ao cargo de juiz substituto do Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE) passaram por extenso e 
concorrido processo de seleção.

O edital, lançado em fevereiro de 2018, teve mais 
de sete mil inscritos. Eles passaram por cinco etapas: 
prova objetiva, prova discursiva, inscrição definitiva 
(sindicância da vida pregressa e investigação social, 
exames de sanidade física e mental e teste psicotéc-
nico), prova oral e avaliação de títulos.

Das 50 vagas, três foram reservadas a pessoas 
com deficiência e dez a candidatos negros. Os testes 
ficaram soba responsabilidade do Centro Brasileiro 
de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção 
de Eventos (Cebraspe). A homologação ocorreu em 
agosto e a convocação dos aprovados ocorreu no dia 
9 de janeiro de 2020.

O desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto, 
que presidiu a comissão organizadora, explica que os 
magistrados precisarão passar por curso de forma-
ção inicial, promovido pela Escola Superior da Magis-
tratura do Ceará (Esmec). “Eles vão assumir cargos 
em comarcas de Entrância Inicial e serão um refor-
ço importantíssimo para o Judiciário”. A comissão 
também foi composta pelos desembargadores Lígia 
Andrade, José Tarcílio Souza e Carlos Alberto Forte, 
além de representantes da Ordem dos Advogados do 
Brasil, do Ministério Público e do juiz Emílio Viana, que 
secretariou os trabalhos.

Técnico Judiciário

 Já o edital do concurso para o cargo de Técnico 
Judiciário (Nível Médio), foi lançado em julho de 2019 
e as provas objetivas e discursivas ocorreram em se-
tembro, sob organização da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Mais de 50 mil pessoas concorreram. A relação 
final dos aprovados foi publicada no Diário da Justiça 
no início de janeiro de 2020.

São sete vagas de provimento imediato para a 
Área Judiciária (sendo cinco para concorrência geral, 
uma reservada a pessoas com deficiência e uma para 
candidatos negros) e uma vaga para a Área Adminis-
trativa.

Todos os cargos da Área Judiciária serão lotados 
no Interior. Já na parte Administrativa, a lotação será 
na Capital. De acordo com o desembargador Sérgio 
Luiz Arruda Parente, que está à frente da comissão, 
o concurso tem duração de dois anos, podendo ser 
prorrogado pelo mesmo período, e há expectativa de 
chamar mais aprovados, com a possível aposentado-
ria de servidores ao longo desse tempo.

O magistrado ressaltou que coube à equipe ana-
lisar o número de cargos vagos e acompanhar as ati-
vidades da banca organizadora do concurso, ficando 
sob a responsabilidade da FGV a elaboração do con-
teúdo das provas.

Cartórios

Os candidatos aprovados no concurso para Car-
tórios Notariais e Registrais do Estado comparece-
ram ao Pleno do TJCE em dezembro de 2019 para 
a escolha da unidade onde assumirão as funções. A 
prioridade de escolha se deu por ordem de classifica-
ção dos candidatos, divulgada pelo Instituto de Es-
tudos Superiores do Extremo Sul (Ieses), responsável 
pela aplicação do concurso. Após essa etapa, haverá 
a outorga dos aprovados pelo presidente do Tribunal.

O edital, publicado em janeiro de 2018, contem-
plou provas objetivas, avaliação oral e de títulos. Fo-
ram disponibilizadas 228 vagas: 152 por provimento 
e 76 por remoção (5%  destinadas a pessoas com 
deficiência). A relação dos cartórios vagos foi elabo-
rada pela Corregedoria-Geral da Justiça, atendendo 
também à vigente Organização Judiciária do Estado.

O presidente da Comissão Examinadora, desem-
bargador Paulo Airton Albuquerque Filho, ressaltou o 
intenso trabalho do grupo, composto por juízes corre-
gedores auxiliares e das Varas da Fazenda Pública, re-
presentantes do Ministério Público, dos advogados e 
dos notários e registradores. A equipe se reuniu perio-
dicamente em sessões públicas amplamente divulga-
das, disponibilizando toda a documentação no Portal 
do TJCE, para garantir a transparência. “A Comissão 
atendeu rigorosamente a todos os procedimentos ad-
ministrativos e normas decididos no Conselho Nacio-
nal de Justiça”, afirma o desembargador.

“Eles vão assumir cargos em 
comarcas de Entrância Inicial e 
serão um reforço importantíssi-
mo para o Judiciário”
Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto
Presidente da Comissão Organizadora do 
Concurso para Juiz
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“A Comissão atendeu rigorosamen-
te a todos os procedimentos admi-
nistrativos e normas decididos no 
Conselho Nacional de Justiça.”
Des. Paulo Airton Albuquerque Filho
Presidente da Comissão do Concurso
para Cartórios

“O concurso tem duração de dois 
anos, podendo ser prorrogado 
pelo mesmo período, e há expec-
tativa de chamar mais aprovados, 
com a possível aposentadoria de 
servidores ao longo desse tempo”.
Des. Sérgio Luiz Arruda Parente
Presidente da Comissão do Concurso
para Servidor
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1910

1922

1933

1935

1939 1962 1968
1974

1977 1991
1979

Nascimento: 
30 de agosto,
filha de Antônio e 
de Isabel Moura.

Conclusão do Curso 
Secundário no Liceu do 
Ceará, em Fortaleza

Graduação pela 
Faculdade de Direito 
do Recife

Casamento: 8 de fevereiro, com o médico e professor Luís 
Costa (falecido em 1962), com quem teve quatro filhos: 
José Jânder, Maria Idalina, Luís Jânker e Maria das Graças.

Ingresso na 
magistratura

Remoção para 
a Comarca da 
Capital

Posse como desem-
bargadora do TJCE 
no dia 23 de maio

Presidente do 
TRE/CE: 1974/76

Vice-presidente do TJCE e Dire-
tora do Fórum Clóvis Beviláqua: 
1977/78

Faleceu no dia 
12 de julho, em 
Fortaleza

Aposentadoria: 
9 de maio

h
is

tó
ria

Linha do Tempo/Auri Moura Costa

Nomeação pioneira de uma mulher como juíza no Brasil completa 80 anos. A 
bacharela cearense Auri Moura Costa assumiu a magistratura há oito décadas e 
escreveu importante capítulo da ascensão feminina na sociedade brasileira

O Ceará tem o pioneirismo de ser o Esta-
do com a primeira mulher a tomar posse como 
juíza no Brasil. O ato ocorreu em 31 de maio 
de 1939, quando Auri Moura Costa, natural de 
Redenção, foi nomeada para o cargo pelo inter-
ventor. Ao longo da carreira, a magistrada fez 
história. Tornou-se a primeira juíza a ser promo-
vida desembargadora do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE), presidiu o Tribunal Regional Eleito-
ral do Estado (TRE/CE) e foi vice-presidente do 
TJCE e diretora do Fórum Clóvis Beviláqua.

O documento histórico, obtido com ex-
clusividade pela Assessoria de Comunicação 
junto à Secretaria de Gestão de Pessoas do 
Judiciário, está nos arquivos do Diário Oficial e 
registra a nomeação da bacharela para o car-
go de juiz municipal do Termo de Várzea Ale-
gre, pertencente à então Comarca de Lavras.

O texto está na parte destinada à Se-
cretaria de Estado dos Negócios do Interior e 
da Justiça, publicado na sexta-feira, 9 de ju-
nho daquele ano, e completou oito décadas em 
2019. Esse dado contradiz versões de que Auri 
só teve o nome aprovado porque as autorida-
des responsáveis pensavam que se tratava de 
uma pessoa do sexo masculino e reforça que 
ela rompeu barreiras pelos próprios méritos.

Para o historiador João Franklin, o mais im-
portante de tudo é “frisar a coragem, a força e 
a determinação dessa grande mulher que foi a 
desembargadora Auri Moura Costa, que, apesar 
dos obstáculos, tornou-se uma juíza exemplar, a 
qual desbravou não apenas a magistratura em 
si, mas suas posições de comando, para as mu-
lheres do Brasil”. Sobre a relevância de Auri, o 
historiador considera que ela foi exemplo de per-
sonalidade feminina. “Quando a nomearam juí-
za municipal de Várzea Alegre, não se esperava 
muito de uma mulher além de que ela casasse, 
cuidasse de casa, do marido e dos filhos. Pois 

bem, a, então, bacharela Auri provou que a mu-
lher poderia dar sua contribuição em uma pro-
fissão nunca antes exercida por uma mulher em 
nosso país, a magistratura. E o fez sem deixar 
de cuidar de lar e ser esposa, tampouco mãe.”

A desembargadora Gizela Nunes da Costa, 
que atuou na magistratura durante 43 anos, 
dez deles no TJCE, e também esteve à frente 
do TRE/CE, é estudiosa de Auri Moura Costa 
e já escreveu três trabalhos relativos à cole-
ga magistrada. O primeiro, referente às obras 
publicadas, foi para ingressar na Ala Feminina 
da Casa de Juvenal Galeno, segunda instituição 
literária mais antiga do Brasil. A Cadeira nº 61 
da entidade tem como patrona Auri. O segun-
do texto aborda a trajetória dela no TJCE. Já o 
terceiro, é sobre Auri nos periódicos cearenses. 
Algumas dessas informações estão na Revista 
Themis, da Escola Superior da Magistratura do 
Ceará (Esmec).

A desembargadora Gizela Nunes conseguiu 
traçar a grandeza de Auri, como mulher, magis-
trada, jurista, escritora. Em uma das referências, 
destaca que a colega nasceu no Município de Re-
denção, o primeiro na libertação dos escravos no 
país. Foi também o berço da mulher que rompeu 
preconceitos e abriu caminhos para as demais.

A magistrada afirma que está escrevendo 
outros dois trabalhos sobre Auri: um sobre os 
autores que abordaram a história dela e o outro 
fazendo um resgate histórico das mulheres notá-
veis no Brasil, o que inclui a primeira juíza do país.

Em março de 2013, durante abertura da 
exposição “Trajetória da Mulher Magistrada” no 
TJCE, o então presidente Luiz Gerardo de Pon-
tes Brígido sintetizou a vida de Auri Moura Cos-
ta. “Honrou a toga. Deixou um nome de respei-
to. Era determinada, firme e corajosa. Rompeu 
as estruturas arcaicas do preconceito.”

A primeira toga
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Sobre reconhecimento, de acordo com João 
Franklin, “ela o teve, mas muito pouco e tardio. Mais, 
infelizmente, restrito ao âmbito do TJCE. Apenas a 
partir de 2012 que a tratamos como a primeira juí-
za do Brasil. Gostaria muito de ver praças, avenidas, 
escolas, bibliotecas, fóruns e tribunais com seu nome 
reluzindo em seus pórticos”.

Mulher na Presidência do TJCE
O feito da primeira mulher a presidir o TJCE é 

da desembargadora Águeda Passos Rodrigues Mar-
tins, que ficou à frente do Judiciário de 1999 a 2001. 
Nascida em 21 de julho de 1933, no Município de Vi-
çosa do Ceará, ingressou na magistratura no dia 24 
de abril de 1961, em Várzea Alegre, por coincidência, o 
mesmo local onde Auri Moura iniciou a vida de juíza.

Seguindo os caminhos da pioneira, Águeda Pas-
sos foi a segunda mulher a integrar o TJCE como de-
sembargadora. Também presidiu o TRE/CE, dirigiu o 
Fórum Clóvis Beviláqua e atuou como corregedora-
geral da Justiça do Ceará, professora universitária e 
escritora de livros jurídicos. A aposentadoria ocorreu 
em 26 de março de 2004, vindo a falecer em 10 de 
maio de 2017, na Capital do Estado.

Força feminina no Judiciário 
Atualmente, na Justiça cearense, a mulher é a 

maioria da força de trabalho. No Pleno do Tribunal, dos 
43 integrantes, 13 são desembargadoras: Maria Nail-
de Pinheiro Nogueira, Maria Iracema Martins do Vale, 
Vera Lúcia Correia Lima, Francisca Adelineide Viana, 
Maria Iraneide Moura Silva, Maria Vilauba Fausto Lo-
pes, Lisete de Sousa Gadelha, Maria Edna Martins, 
Tereze Neumann Duarte Chaves, Maria de Fátima de 
Melo Loureiro, Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 
Lira Ramos de Oliveira e Marlúcia de Araújo Bezerra. 
Há duas juízas convocadas: Rosilene Facundo e Sílvia 
de Sá Nóbrega.

Mais história
Em 2019, o Tribunal completou 145 anos. A 

instalação ocorreu às 10h do dia 3 de fevereiro de 
1874, com o nome de Tribunal da Relação, no Centro 
de Fortaleza. Teve outros nomes até 23 de junho de 
1947, quando recebeu a denominação atual: Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará. Em 1986, passou a 
funcionar no Centro Administrativo do Cambeba.

A opinião de quem trilha caminhos semelhantes

“É inquestionável que a desembargadora Auri Moura Costa, ao romper com o 
paradigma de um Judiciário exclusivamente masculino, contribuiu não apenas 
para que outras mulheres ingressassem na magistratura, mas sobretudo, 
para que fosse inaugurada uma nova perspectiva de vida para as mulheres 
de sua época, alterando os padrões sociais existentes. Sua ascensão foi fonte 
de força e inspiração para as mulheres na busca da afirmação profissional.”

Desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira
Vice-presidente do TJCE | Já presidiu o TRE/CE

“Creio que os 80 anos da nomeação da Dra. Auri Moura Costa, como juí-
za, cargo até então ocupado apenas por homens, foi um marco na ascensão 
das mulheres aos postos de decisão na política e na administração pública, 

tendo servido de estímulo para desmistificar a diferenciação entre pes-
soas a partir do gênero. Como mulher, orgulho-me de ter sido a segunda 
mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Ceará, fato que fortalece em 

mim a concepção de que o sexo não é fator de distinção entre as pesso-
as, mas sim o conhecimento e o compromisso de desempenhar as tare-
fas que nos são delegadas, com a marca da decência e a determinação 

de engrandecer a sociedade pelo tratamento igualitário entre todos”

Desembargadora Iracema Vale
Auxiliar da Presidência do CNJ

Segunda mulher a presidir o TJCE e também esteve à frente do TRE

“Ela foi uma verdadeira bandeirante. Desbravou o caminho da magistratu-
ra brasileira para todas nós. Uma vez, a perguntei se confundiram o nome 
dela e pensaram se tratar de pessoa do sexo masculino ao nomeá-la. 
Respondeu que isso é folclore. Fez concurso como mulher, foi aprovada e 
nomeada como mulher. Claro, teve os obstáculos que todo mundo tem. 
Naquela época, o preconceito também.”

Desembargadora Gizela Nunes da Costa 
Ex-presidente do TRE/CE | Pesquisadora sobre a vida de Auri Moura Costa 
Já presidiu o TRE/CE

“Lembrar e render homenagem à desembargadora Auri Moura Costa é 
fortalecer a história não só da representatividade feminina no Brasil, mas 
da própria mulher brasileira. Na magistratura, em 1939, pôs fim a uma 
exclusão social, discriminatória pelo gênero, e ao longo de sua carreira, 
trilhada com competência e sensibilidade, permitiu que nós mulheres 
fôssemos reconhecidas profissionalmente pela capacidade técnica e, 
portanto, pessoas aptas a exercer um cargo público de responsabilida-
de e relevância na estrutura da sociedade. Desembargadora Auri, nosso 
respeito e agradecimento.”

Juíza Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo
Diretora do Fórum Clóvis Beviláqua

Já o Fórum Clóvis Beviláqua foi inaugurado 
em 1960, próximo à Praça da Sé, também no 
Centro da Capital. Depois de 37 anos, em 1997, 
a unidade inaugurou a sede atual no bairro Ed-
son Queiroz. O nome é uma homenagem ao ju-
rista cearense autor do anteprojeto do primeiro 
Código Civil brasileiro, datado de 1916.

Também em 2019, a Comarca do Crato 
chegou aos 203 anos de criação. Segundo o es-
critor Raimundo de Oliveira, o ato foi assinado 
por Dom João VI, no dia 27 de junho de 1816. A 
medida dividiu o território local em duas juris-
dições: Ceará e Crato. A nova organização com-
preendia as Vilas de São João Príncipe, Campo 
Maior de Quixeramobim, Icó, Santo Antônio do 
Jardim e São Vicente das Lavras.
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Tribunal de Justiça do Ceará destina os recursos como forma de garantir a ampliação e 
melhoria dos serviços oferecidos diariamente pelo Fórum Clóvis Beviláqua a mais de 
quatro mil pessoas
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R$ 10 milhões p  ara o Fórum

A maior preocupação em promover melhorias no Fórum 
Clóvis Beviláqua (FCB), em Fortaleza, levou ao Programa FCB10, 
laçando pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) em novembro 
de 2019, com R$ 10 milhões a serem aplicados até 2020 em 
dois eixos principais: Tecnologia e Infraestrutura. Os recursos 
serão utilizados na substituição de 82% do parque tecnológico, 
com mais de 2.100 novos computadores, com o objetivo de tor-
nar os serviços mais ágeis.

Também haverá ampliação e reestruturação da Central de 
Atendimento Judicial (CAJ), modernização e substituição de ele-
vadores, além da finalização da execução do novo projeto de co-
municação visual para facilitar a orientação e os deslocamentos 
no prédio. Os valores contemplam ainda a contratação de pro-
jeto de climatização, reforma dos salões do júri, ampliação das 
salas de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania (Cejusc), readequação das unidades da Infância e 
Juventude, criação de áreas de convivência para os servidores e 
melhorias nos estacionamentos.

“Associado ao incremen-
to dado pelo Tribunal, conse-
guimos visualizar ganhos em 
setores de apoio aos serviços 
judiciários, como a Distribuição 
com comunicação eletrônica, 
melhoria do Depósito, gestão 
documental nos arquivos. Con-
sigo ver que avançamos em to-
das áreas. Todos estamos pre-
ocupados em somar esforços 
para encontrar uma prestação 
jurisdicional mais satisfatória e 
vejo que esse sentimento está 
perpassando por todos que fa-
zem a Justiça no Fórum Clóvis 
Beviláqua”, avalia a diretora do 
FCB, juíza Ana Cristina de Pon-
tes Lima Esmeraldo.
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Mais humanização 
no atendimento

O esforço conjunto dos magistrados das Va-
ras e dos Juizados de Fortaleza, incrementando o 
número de julgamentos, e da Secretaria Judiciária 
(Sejud) de 1º Grau, intensificando as baixas pro-
cessuais, resultou na redução da taxa de conges-
tionamento: de 71,90% em 2018 para 63,73% em 
2019. O resultado também pode ser atribuído à 
nova organização, baseada em conceitos moder-
nos utilizados no planejamento estratégico. 

“Criamos nossos indicadores e, mensalmente, 
acompanhamos a evolução e o alcance das metas 
que fixamos. E é com satisfação que a gente che-
ga ao final do primeiro ano da Gestão com mais 
de 72% de cumprimento das nossas metas, e com 
muitas medidas na área de humanização, que, a 
nosso ver, precisava ser mais fortalecida”, explica 
a diretora.

É desafiador gerir um órgão público de 
atendimento ao cidadão tendo como foco a 
garantia do bom funcionamento de 200 uni-
dades (judiciárias e administrativas), em um 
gigantesco edifício por onde circulam mais de 
quatro mil pessoas por dia. Para uma ges-
tão bem-sucedida do Fórum, são necessários 
conhecimento, planejamento, sensibilidade e 
comprometimento.

A atual Administração do FCB, coman-
dada pela juíza Ana Cristina Esmeraldo, ao 
lado do vice-diretor, juiz Edson Feitosa, tem 
se sustentado nesses quatro pilares e já 
obteve aumento na produtividade. Segundo 
dados do Sistema de Estatísticas e Informa-
ções (SEI), em 2019, a quantidade de proces-
sos julgados foi 21,87% superior ao registrado 
no ano anterior.

Desde julho de 2018, a magistrada participa do 
“MBA em Direito: Gestão Pública”, na Escola Superior da 
Magistratura do Ceará (Esmec), parceria entre TJCE, Es-
mec e Fundação Getúlio Vargas (FGV). O conhecimento 
adquirido no curso é colocado em prática pela juíza na 
Direção do FCB.

Nesse sentido, houve a criação dos Comitês de 
Governança Estratégica e de Gestão Administrativa, 
com objetivo de finalizar e aplicar o planejamento ini-
ciado durante o período de transição de administra-
ção do Fórum; e do Núcleo de Apoio à Governança 
Estratégica, com atribuições de acompanhar a imple-
mentação dos indicadores e metas das ações e proje-
tos, por exemplo. As reuniões entre os integrantes das 
equipes ocorrem quinzenalmente.

Acolhimento

Usuários se deslocam todos os dias ao Fórum 
Clóvis Beviláqua para resolver questões diversas. 
Por entender a relevância dessa visita para cada 
cidadão, o FCB se empenha em otimizar e huma-
nizar os atendimentos, da chegada ao fim da per-
manência do visitante no local.

Em 2019, foram iniciadas ações no sentido de 
melhorar o acolhimento, facilitar a convivência en-
tre as pessoas e aumentar a conveniência. Revisão 
de procedimentos, aperfeiçoamento de serviços e 
criação de outros, tudo com a finalidade de ofere-
cer ambiente mais agradável.

O sistema de acesso com biometria passou 
por atualização, reforçando a segurança e trazen-
do mais agilidade. Outra medida, o “Conte-Comi-
go”, teve nova estrutura com jovens treinados para 
fornecer informações e direcionamentos aos visi-
tantes. Também já estão instaladas as primeiras 
intervenções do amplo projeto de comunicação vi-
sual e orientação à população.

Fevereiro
Apresentação do novo modelo 
de governança aos magistrados 
coordenadores (Varas e setores)

Março
Ciclo de workshops de 

integração e sensibilização 
com juízes e servidores
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A pesquisa de satisfação é ferra-
menta essencial do Plano Estratégico 
do FCB. Em julho de 2019, a Diretoria do 
Fórum realizou consulta eletrônica, com 
a participação de 366 pessoas, entre 
magistrados, servidores, colaboradores 
e estagiários, número suficiente para 
amostragem confiável. Do total, 82% res-
ponderam estar satisfeitos com o mode-
lo administrativo.

O levantamento é aplicado “dentro 
de uma metodologia de trabalho que 
busca exatamente avaliar o alcance dos 
nossos objetivos. É através dela que afe-
rimos se as medidas implementadas es-
tão atingindo os fins propostos no Plano 
e, a partir dos resultados da pesquisa, 
iremos corrigir alguma atuação que não 
esteja bem encaminhada. A avaliação, 
predominantemente positiva, tanto for-
nece os combustíveis essenciais ao tra-
balho, que são o entusiamo e o estímulo, 
como aumenta a responsabilidade para 
que continuemos trabalhando na promo-
ção de melhores condições para todos”, 
ressalta a juíza Ana Cristina Esmeraldo.

Nova estrutura administrativa

Na lista das mudanças para garantir mais celeridade e eficiência, o Fórum Clóvis Beviláqua 
aprovou em julho de 2019, junto ao TJCE, a alteração na estrutura administrativa, visando orga-
nização mais moderna que permite otimização sem aumento de despesas. Desde então, o FCB 
conta com três novas Diretorias: Executiva da Área Judicial, Executiva da Área Administrativa e 
Estadual de Atendimento.

A divisão possibilita que cada competência receba atenção mais concentrada e específica 
para o desenvolvimento de melhorias e resolução de problemas. A unidade voltada ao atendimen-
to, apesar de estar em Fortaleza, atende a todo o Ceará. Inclui emissão de certidões, consultas 
processuais e administrativas, além de protocolo.

Virgínia Colares trabalha no Fórum Clóvis Beviláqua há 23 anos, desde a sede localizada na 
Praça da Sé. Ela sempre atuou no Telejustiça, mas em 2019 percebeu grandes mudanças. “Tenho 
muita experiência com atendimento ao público e, neste ano, estou supervisionando a triagem da 
Central de Atendimento Judicial (CAJ). Foi um ano bem diferente pelas ações implementadas e, 
principalmente, pelo capricho no acolhimento aos usuários da Justiça e pela maior atenção aos 
servidores e colaboradores. Agora, nós temos canal aberto com a Diretoria, que deu grande salto 
na humanização. Está mais acessível e temos retorno no que solicitamos”, avalia.

Os ganhos que a instituição tem ao promover atendimento mais humanizado são elencados 
por Virgínia. “O público percebe e elogia. Está mais organizado, mais limpo. Temos pesquisa diária 
de satisfação com resultados mensais e sempre estamos com média superior a oito. Isso é bem 
positivo. A gente que trabalha no Fórum percebe as melhorias e trabalha mais motivado.”  Os passos seguintes à pesquisa fo-

ram elaborar, divulgar e executar plano 
de resposta que contemplou ações espe-
cíficas para cada item avaliado na con-
sulta. Algumas iniciativas já tinham sido 
iniciadas até antes da pesquisa, reflexo 
da sensibilidade da Diretoria para pro-
mover melhores condições de trabalho, 
além de atendimento e serviços mais hu-
manizados aos usuários externos.

Pesquisa de satisfação

Reunião na Diretoria do FCB

Nova Central de Atendimento do Fórum de Fortaleza
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Um novo olhar
para a cultura
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e o social
A agenda cultural, com mostras, eventos musicais e 

gastronômicos, e a exposição sobre os 160 anos do jurista 
cearense Clóvis Beviláqua, esteve em maior evidência. Houve 
incentivo à troca e doação de livros e organização de ex-
posições, incluindo a “Fortaleza Antiga”, em parceria com 
o Museu da Fotografia Fortaleza; a “Flora do Ceará”, com 
imagens de plantas nativas, em parceria com o Movimento 
Pró-Árvore; e a “Felicidade Revelada”, com fotos dos próprios 
colaboradores do Fórum.

Na Semana do Servidor, em outubro, ocorreu a “Mostra 
o Palco é Seu”, com apresentações musicais e literárias dos 
funcionários do FCB. Em novembro, foi organizada feirinha 
e, no período natalino, o prédio recebeu decoração temática.

No âmbito social, o Fórum de Fortaleza promoveu even-
tos em datas representativas em homenagem à Mulher, às 
Mães e ao Meio Ambiente. O calendário envolveu ainda o Se-
tembro Amarelo (contra o suicídio), Outubro Rosa (combate 
ao câncer de mama e de colo do útero) e o Novembro Azul 
(prevenção ao câncer de próstata), além de campanhas de 
combate à violência doméstica.

“Construímos nossos objetivos, definimos valores, e um 
dos valores que realçamos ser de suma importância, pelo 
volume de pessoas que trabalham e atuam no Fórum e, es-
pecialmente, as que buscam prestação de serviço, foi a hu-
manização. Implementamos as ações buscando incrementar 
esse valor, difundindo entre nós o acolhimento e uma melhor 
forma de recepcionar os usuários da Justiça com a dignida-
de, segurança e abordagem humanizada que todos merece-
mos”, reforça Ana Cristina Esmeraldo.

Para a magistrada, o trabalho revela a atenção com o 
cidadão e com os que fazem o Judiciário. “Mostra o olhar, a 
preocupação e o cuidado do gestor com os usuários exter-
nos e com os internos, construindo uma política colaborati-
va. Vejo todos empenhados em fazer uma Justiça no Fórum 
Clóvis Beviláqua mais eficiente, humana, acolhedora e mais 
preocupada em dar as respostas devidas”, conclui.

8 novos banheiros de uso público

50 ventiladores nos corredores

Praças climatizadas

6 bebedouros

2 estações de carregamento de 
bateria de celular

Máquinas de lanches 
rápidos e de café

Posto de informações

Guarda-volumes

Achados e perdidos

Empréstimo de carrinhos de bebê, 
em parceria com a Associação 
Cearense de Magistrados (ACM)

Sala de amamentação com 
mobiliário adequado

Sala ecumênica climatizada

Projeto de paisagismo interno
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Semanas Pela Paz em Casa, Semana Estadual e Mês Nacional do Júri, Semana 
Nacional da Conciliação e Semana Estadual de Sentença fazem parte da 
programação do Judiciário estadual
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O ano todo em bu   sca da celeridade

Dar prioridade aos casos de violência contra a mulher e de ho-
micídios, resolver os litígios pelo acordo para estimular a cultura de 
paz e concentrar esforços julgar mais processos estão na agenda 
do Judiciário cearense, que realiza eventos nesse sentido, alguns de-
les em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Durante 
alguns meses do ano, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) mobili-
za magistrados e servidores em torno de assuntos específicos. Veja 
abaixo os resultados de 2019 ao cidadão.

3ª Semana Estadual de Sentenças
21 de outubro a 4 de novembro (houve prorrogação)

Criada pelo TJCE, a Semana Estadual de Sentenças e Bai-
xas Processuais, realizada anualmente, chegou à terceira 
edição com a movimentação de 98.368 processos (54.970 
baixas e 43.398 julgamentos). Magistrados e servidores da 
Capital e do Interior atuaram em regime de mutirão para 
analisar os casos e dar a solução necessária, com priorida-
de às ações enquadradas em metas do CNJ.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Teodo-
ro Silva Santos, destacou o empenho de todos. “A efetiva-
ção da prestação jurisdicional foi alcançada com o esfor-
ço dos que fazem o Judiciário do Ceará. O nosso objetivo 
maior é a celeridade nos julgamentos e o cumprimento de 
metas, impactando aumento da produtividade. A evidente 
dedicação dos juízes, trabalhando inclusive aos sábados e 
domingos, é clara demonstração de consideração ao TJCE 
e respeito ao cidadão”.

14ª Semana Nacional da Conciliação 
5 a 9 de novembro

Realizada todo ano em parceria com o CNJ, a 14ª 
edição da Semana Nacional da Conciliação no Ceará 
envolveu 9.730 audiências, resultando em 3.247 acor-
dos (33,37% de êxito). Participaram Varas, Juizados Es-
peciais, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania (Cejuscs) e Central de Conciliação do TJCE, 
que funciona no Núcleo Permanente de Métodos Con-
sensuais de Solução de Conflitos (Nupemec).

A conciliação pode ser aplicada em quase todos 
os casos: pensão alimentícia, divór-

cio, desapropriação, inventário, 
partilha, guarda de crianças e 

adolescentes, acidentes de 
trânsito, dívidas com ban-
cos e financeiras, além de 
problemas com condomí-
nio, entre outros. Não pode 
ser usada em processos 

que envolvam crimes contra a vida (homicídios, por 
exemplo) e situações previstas na Lei Maria da Penha.

Durante a abertura da Semana no Estado, a de-
sembargadora Tereze Neumann Duarte Chaves, super-
visora do Nupemec, afirmou que, “desde 2006, quando 
o CNJ implementou a iniciativa, muitos avanços foram 
observados. Ao longo desses anos, percebemos maior 
conscientização da sociedade de que ela mesmo pode 
resolver seus problemas com a mediação do Judiciário 
para auxiliar nessa tarefa. A parte é livre para escolher 
e terminar o processo quando quiser, aplicando uma 
solução mais inteligente. Ao mesmo tempo, observa-
mos que as políticas públicas de mediação e concilia-
ção estão se firmando”.

Na ocasião, o Nupemec entregou certificados a 24 
estudantes de Direito que concluíram o Curso de For-
mação de Conciliadores e Mediadores Judiciais, em par-
ceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor).

Abertura da Semana Nacional da Conciliação
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Justiça pela Paz em Casa
 Uma semana em março, agosto e novembro

“Tempo de Justiça”

Na mobilização local do Tribunal de 
Justiça, houve 142 audiências e 138 jul-
gamentos, envolvendo 151 réus, acusados 
da prática de crimes dolosos (intencional) 
contra a vida, como assassinato. Do total, 
foram 76 condenações, 59 absolvições e 16 
desclassificações (quando o caso não é de 
competência do júri popular). Comparando 
com os julgamentos de 2018 (126), regis-

tra-se aumento de 12,69% em 2019.
Já no evento nacional, o 

TJCE concluiu 294 julga-
mentos com 341 réus: 191 
condenados, 132 absolvi-
dos e 18 tiveram os casos 

desclassificados. O obje-
tivo é priorizar ações de 
feminicídio, homicídio 
cometidos por policiais, 

Dentro do Mês do Júri, no dia 27, o réu 
Francisco Pires de Sousa foi condenado pelo 
Conselho de Sentença da 5ª Vara do Júri de 
Fortaleza a nove anos de prisão, por tentati-
va de feminicídio. Entre a data do crime, 23 de 
agosto, e o julgamento foram 96 dias. O caso 
é um dos delitos acompanhados pelo progra-
ma “Tempo de Justiça”, que integra Judiciário, 

4ª Semana Estadual do Júri e 4º Mês Nacional do Júri
10 a 14 de junho                                              Novembro

em serviço ou não, assassinatos que têm 
como vítimas policiais e aqueles cujo recebi-
mento da denúncia tenha sido até o dia 31 
de dezembro de 2015. Na Capital, as sessões 
foram 15% superior em comparação a 2018.

O desembargador Henrique Jorge Ho-
landa Silveira é coordenador da Semana e do 
Mês do Júri no Ceará. O magistrado é tam-
bém gestor de metas da Estratégia Nacional 
de Justiça e Segurança Pública (Enasp), ini-
ciativa conjunta do Ministério da Justiça, do 
Conselho Nacional do Ministério Público e do 
CNJ. “São pessoas da própria sociedade defi-
nindo a culpa ou inocência de outra pessoa. 
O juiz apenas lavra a sentença baseado na 
manifestação soberana dos jurados, sendo 
seu papel imprescindível para o exercício da 
cidadania”, afirma o desembargador.

Por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher, o 
TJCE realizou 1.298 audiências relativas à violência do-
méstica nas três edições (13ª, 14ª e 15ª) da Semana 
da Justiça pela Paz em Casa, idealizada pelo CNJ. 
As sessões tiveram a participação de 166 juízes 
e de 545 servidores do Judiciário estadual, com 
o deferimento de 1.492 medidas protetivas 
(146,61% maior do que nas três edições de 
2018). As decisões totalizaram 1.722 e 
os despachos chegaram a 2.647.

De acordo com a desembargado-
ra Lígia Andrade de Alencar Maga-
lhães, presidente da  Coordenadoria 
da Mulher, as medidas “inibem a prá-
tica de atos de violência praticadas 
contra as mulheres, sejam físicas 
ou psicológicas”.

Ministério Público, Defensoria Pública e Secre-
taria da Segurança Pública e Defesa Social. É 
um conjunto de esforços para dar mais cele-
ridade aos processos referentes a crimes do-
losos contra a vida (incluindo homicídio) com 
autoria esclarecida.

A coordenadora das atividades no âmbito 
do TJCE, desembargadora Francisca Adelinei-

de Viana, destaca que a iniciativa “vem ao 
encontro de diversas iniciativas do Judiciário 
cearense, focadas no aumento da rapidez e 
produtividade, acolhendo soluções inovado-
ras, definição de metas, resultados e uso de 
ferramentas tecnológicas”.

Em 2019, foi consolidada a expansão 
gradual para outras comarcas do Estado. O 

êxito na Capital, cujo monitoramento ocorre 
desde 2017, levou o Comitê do “Tempo de 
Justiça” a empreender esforços no sentido 
de ampliar atuação para Sobral, Juazeiro do 
Norte, Crato e Barbalha.

Baixa Sentença
O processo é retirado dos sistemas em 
razão de arquivamento, trânsito em jul-
gado (sem possibilidade de se recorrer) 
ou envio de recurso. Ocorre também 
quando uma instância superior devolver 
os autos ao juízo de origem

O processo é sentenciado pelo juiz. A 
decisão pode ser com mérito (análise do 
pedido) ou sem mérito (não há análise 
do pedido, em virtude de algo que impe-
de o prosseguimento da ação)



70 71

Bem perto  do cidadãoco
m

p
ro

m
is

so

Judiciário do Ceará renova modelo de comunicação   com novos produtos, promove campanhas e 
ações sociais de interesse público e     fortalece os canais de ouvidoria

Dialogar com todos os segmentos 
sociais é uma premissa do poder públi-
co. Com o objetivo de facilitar, ampliar 
e incentivar a maior interação com as 
pessoas, o Tribunal de Justiça do Cea-
rá (TJCE) está em constante atividade 
para promover maior aproximação com 
a sociedade. Inclusive, é um dos objeti-
vos do Plano Estratégico da instituição.

As redes sociais são importantes 
canais e têm sido cada vez mais utili-
zadas com essa finalidade. O resultado 
positivo pode ser confirmado pelas es-
tatísticas. O perfil do TJCE no Insta-
gram já tem mais de 31 mil seguidores, 
crescimento de 158,33% em um ano.

Em 2019, houve a criação do “Mi-
nuto da Semana”, produzido pela As-
sessoria de Comunicação Social, com o 
resumo das principais ações do Judici-
ário cearense no período. É disponibili-
zado toda sexta-feira (exceto feriados), 
nos stories e, todo domingo, no feed 
do Instagram. “A ideia é que as pesso-
as conheçam o trabalho da Justiça ao 
longo da semana. Fazemos um com-
pacto do que de mais importante ocor-
reu com linguagem didática para que 
todos entendam”, destaca o chefe da 
Assessoria, jornalista Ilo Santiago Jr.

Outra novidade é o quadro “Uni-
verso do Judiciário”, que apresenta car-
ds ou vídeos (máximo de um minuto) 
sobre o funcionamento da Justiça es-
tadual. Tem ainda o “Memórias da Jus-
tiça”, cujo objetivo é resgatar histórias 
de pessoas, obras e lugares com rele-
vância social.

Live

De forma inédita, em 13 de maio de 2019, o presidente 
do TJCE apresentou balanço dos 100 primeiros dias de Ges-
tão em live no Instagram e Facebook. Durante a transmis-
são, respondeu às dúvidas dos seguidores que participaram 
ao vivo. O magistrado falou a respeito do concurso público 
para servidor, da seleção de estagiários de nível superior e 
da prova para juízes leigos, além do trabalho desenvolvido 
pelo Comitê Permanente de Apoio à Produtividade.

Podcast

O “TJCE em Podcast” foi criado com o objetivo de dei-
xar o público em geral por dentro de tudo o que acontece no 
Judiciário cearense de forma clara e direta. Toda quinta-fei-
ra um novo episódio com, aproximadamente, cinco minutos 
de duração, está disponível no site www.tjce.jus.br e no Spo-
tify. O primeiro, publicado em dezembro de 2019, apresen-
ta a modernização da Justiça do Ceará com entrevista do 
presidente do Tribunal, desembargador Washington Araújo. 

Mais agilidade

Desde setembro de 2019, a Assessoria de Comunica-
ção Social envia notícias a jornalistas e demais interessa-
dos, por meio de dois grupos no WhatsApp. Para receber os 
textos, basta se manifestar pelo número 85 – 98869.1258. 

Novo “Judiciário em Evidência”

Antes voltado a exibir matérias, o “Judiciário em Evidên-
cia” passou a mostrar uma grande reportagem para analisar 
os temas e narrar as histórias de forma contextualizada. O 
formato chegou, em julho de 2019, sem deixar de lado o com-
promisso de levar informação, prestação de serviço e mostrar 
o trabalho do TJCE que interessa diretamente ao cidadão. O 
tema de cada programa, as fontes e as personagens da vida 
real conversam entre si para levar ao telespectador a melhor 
forma de contar os casos, com mais humanização.

Pelo valor da vida

Ao longo do ano, servidores, magistrados e so-
ciedade participaram da campanha “Setembro Ama-
relo – Valorização da Vida”, sensibilizando a comu-
nidade, principalmente estudantes do Ensino Básico, 
sobre prevenção ao suicídio. Ocorreram palestras, 
dinâmicas, grupos de teatro, banda de música, po-
esia e escutas psicológicas gratuitas enaltecendo a 
importância da saúde mental.

A mobilização está sob a responsabilidade da 
desembargadora Lisete Gadelha. “Todos somos valo-
rosos, a nossa vida é relevante, é ímpar. Problemas to-
dos temos e precisamos aprender a superá-los. Tudo 
dá um sinal e nós, Judiciário, estamos sempre atentos 
à juventude. Nunca é cedo demais para tocar nessa 
temática”, afirma a magistrada.

Campanha “Setembro Amarelo” pela Valorização da Vida
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A ação tem entre os parceiros o Centro de Va-
lorização da Vida (CVV). A entidade possui cerca de 
três mil voluntários em todo o Brasil e mais de 110 
postos de atendimento 24 horas, com especialistas 
atuando por meio do telefone 188.

O “Outubro Rosa” também recebe apoio do Ju-
diciário estadual para conscientizar a sociedade so-
bre a necessidade do diagnóstico precoce do câncer 
de mama e de colo do útero. Ainda envolvendo a 
mulher, cerca de seis mil pessoas foram contempla-
das com iniciativa entre TJCE e Shopping RioMar 
Fortaleza, em março de 2019. Imagens, que simula-
ram homens dizendo frases com mensagens “abu-
sivas”, fizeram parte da ação, com a finalidade de 
gerar debate e conscientização acerca de atitudes 
que ocorrem cotidianamente. 

Teve à frente, pelo Tribunal, a Coordenadoria 
Estadual da Mulher em Situação de Violência Do-
méstica e Familiar. O RioMar é parceiro do TJCE no 
Selo Empresa Parceira, reconhecimento das organi-
zações privadas que apoiam a luta contra a agres-
são às mulheres.

Participação na Bienal do Livro

A 13ª Bienal Internacional do Livro agitou For-
taleza durante dez dias (16 a 25 de agosto de 2019) 
no Centro de Eventos. O TJCE participou com expo-
sição de 60 obras do Conselho Editorial e de Biblio-
teca. Os livros resgatam publicações de escritores 
cearenses, incluindo Clóvis Beviláqua, com a inédita 
“Criminologia do Direito”, que apresenta raros escri-
tos do jurista sobre Direito Penal.

“É muito importante para a memória do Tribu-
nal incentivar o resgate histórico de obras jurídicas 
de autores cearenses e internacionais. A participa-
ção na Bienal foi extremamente proveitosa e muito 
nos orgulhou. Parabenizo a todos os envolvidos pela 
qualidade das obras editadas”, destaca o presidente 
do Conselho Editoral, desembargador Paulo Francis-
co Banhos Ponte.

160 anos do jurista alencarino

Por falar em Clóvis Beviláqua, autor do anteprojeto do primeiro Código Civil bra-

sileiro, o jurista, se vivo fosse, teria completado 160 anos em 2019. Para homenageá-

lo, o Tribunal, por meio do Memorial do Judiciário, promoveu atividades especiais. Li-

vros, fotografias, cartas e outros documentos estiveram no hall do Fórum da Capital, 

que leva o nome de Clóvis, para visitação gratuita. Já no Shopping RioMar Fortaleza, 

exposição permaneceu de 4 a 6 de outubro. Quem passou pelo local pôde presenciar 

flashmob sobre a vida de Beviláqua.

Segundo o desembargador Sérgio Parente, coordenador do Memorial, o objetivo 

foi mostrar não apenas o jurista, mas também o lado pessoal e a relação de amor 

com a esposa, Amélia de Freitas.

Apresentação no Shopping RioMar Fortaleza
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Responsabilidade social e ambiental

Incentivar e contribuir com a política de preservação do meio am-
biente são objetivos do Judiciário estadual também. Somente em 
2019, foram enviadas mais de 50 toneladas de resíduos (metal, 
plástico, papel, vidro, baterias, lâmpadas fluorescentes e outros 
materiais) para reciclagem. A atitude beneficia diretamente cata-
dores que transformam o material em fonte de renda e melhoria 
da qualidade de vida.

Mais de 60 mil atendimentos

Em 2019, a Ouvidoria do Judiciário fez 15 anos. Nesse pe-
ríodo, foram mais de 62.902 atendimentos, entre pedidos de in-
formações, elogios, críticas, denúncias e agradecimentos. Todas 
analisadas e resolvidas, junto aos setores demandados. O atual 
ouvidor é o desembargador Mário Parente Teófilo Neto. “O serviço 
desempenhado pela Ouvidoria está na essência da prestação ju-
risdicional por parte do magistrado. Mesmo no Interior, quando o 
juiz assume uma comarca, não tem como separar a sua atuação 
de um ouvidor, já que ele recebe as partes e procura esclarecer 
sobre a sua demanda e como se dá a tramitação internamente”, 
ressalta o desembargador.

No ano, a Ouvidoria realizou três audiências públicas no Inte-
rior, com a participação de 1.166 pessoas. O objetivo é debater a 
participação da sociedade quanto aos serviços da Justiça esta-
dual. O Fórum Clóvis Beviláqua e a Corregedoria também disponi-
bilizam Ouvidorias para receber as demandas do cidadão. 

Justiça além da punição

A ressocialização de apenados é possível com a integração entre o Judiciário, demais Poderes, iniciativa 
privada e sociedade. O “Programa Um Novo Tempo”, das Varas de Execução Penal de Fortaleza, oferece estudo, 
profissionalização, resgate da autoestima, apoio psicológico, estágio e emprego. Há ainda iniciativas da Vara 
de Penas Alternativas da Capital e outras ações no Interior.

“Decretei a prisão preventiva dele, fiz a audiência de instrução e julguei o processo. Hoje, ele conseguiu, no 
ambiente do cárcere, ser aprovado no Ensino Fundamental, no Médio e no Superior. Está cursando faculdade. 
Então, eu me sinto muito feliz de acompanhar toda essa trajetória, porque eu acho que a gente tem que fazer 
com que as pessoas saiam de lá pessoas melhores”, afirma a juíza Juliana Bragança, de Guaraciaba do Norte, 
sobre recuperação de apenados por meio da educação na Comarca.

Para a juíza Luciana Teixeira, da 2ª Vara de Execução Penal de Fortaleza, “a Justiça que pune também 
pode recuperar. A gente tem plena convicção de qual é o papel do Judiciário, de processar, julgar e fiscalizar o 
cumprimento da pena. Mas essa atividade-fim pode e deve andar em paralelo com os valores da dignidade da 
pessoa, respeito ao outro, e dar a oportunidade para que o apenado seja transformado, dentro da política de 
paz, em um cidadão de fato. Para nós, acima de tudo, é um sinal de que nós estamos trilhando um caminho, 
de humanização.”

Filhos do coração

As crianças e adolescentes aptos a serem adotados também 
recebem cuidados do Judiciário cearense. E para permitir que mais 
pretendentes realizem o sonho da maternidade/paternidade, o TJCE 
fez convênios com Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado, que 
aumentou a quantidade de assistentes sociais e psicólogos que tra-
balham com esses processos na Capital. As três filas (Cadastro, Manu-
tenção de Vínculo e Adoção) reduziram 72,73%, passando de 308 (abril) 
para 84 (dezembro) processos. 

Em entrevista ao “Judiciário em Evidência”, a desembargadora Ma-
ria Vilauba Fausto Lopes, presidente da Comissão Estadual Judiciária 
de Adoção Internacional do Ceará (Cejai/CE), destacou que “o maior in-
teresse e todos os cuidados não são somente com o pretendente, mas 
principalmente com a criança e o adolescente que vai ser adotado”. Já 
a professora Waleska Matos, mãe adotiva do Samuel Lima, hoje com 
12 anos, afirmou que “o processo de adoção [do Samuel] foi simples 
e rápido, muito mais do que nós esperávamos. Não escolhemos sexo, 
cor de cabelo e de pele, de nada. Porque, assim, eu respeito quem faz 
suas escolhas [perfil da criança que pretendem adotar], mas a nossa 
família é uma mistura. Viver hoje com o Samuel é a realidade do pré-
adolescente. Ele é muito amoroso e nos transformou [ela e o marido] 
como pessoas”.

Ao todo, em 2019, houve seis cursos psicossociais e jurídicos para 
pretendentes à adoção, contemplando 276 interessados. A capacitação 
é uma das etapas obrigatórias para habilitação no Sistema Nacional 
de Adoção (SNA). Além das ações com o objetivo de agilizar os pro-
cessos, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (Cejai) 
do Ceará promoveu campanhas de arrecadação, junto aos servidores 
e à população, de produtos de higiene e de brinquedos para os jovens. 
Eles escreveram cartinhas com pedidos sobre o que queriam ganhar de 
presente de Natal, por exemplo.

Ainda em dezembro, a Cejai fez a entrega do “Selo Amigo da 
Criança” para profissionais que ao longo do ano desenvolveram 
iniciativas pela infância e juventude, principalmente nas ações do 
Programa de Apadrinhamento. Foram contemplados a secretária de 
Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos do Estado, 
Socorro França; o promotor de Justiça, Dairton Oliveira; o professor 
Lucineudo Machado; o secretário de Direitos Humanos do Município 
de Fortaleza, Elpídio Nogueira; a defensora pública Ana Cristina Bar-
reto; Diogo Cals Filho e Marine Loiola.

Crianças acolhidas participam de momentos de lazer 
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A Medalha do Mérito Judiciário Clóvis Beviláqua foi entregue, em 

2019, ao deputado Elmano de Freitas, ao desembargador Gladyson 

Pontes e ao empresário Silvio Frota

O reconhecimento do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) ao trabalho das personalidades que 
atuam para o engrandecimento da instituição e o bem da sociedade cearense ocorre por meio da 
Medalha do Mérito Judiciário Clóvis Beviláqua, a mais alta comenda da Corte. Em 2019, receberam 
a distinção o deputado estadual Elmano de Freitas, o desembargador do TJCE Gladyson Pontes e 
o empresário Silvio Frota, presidente do Museu da Fotografia Fortaleza.

A solenidade de entrega, no dia 6 de dezembro, levou ao Pleno do Tribunal autoridades, fami-
liares, amigos e servidores. A sessão foi conduzida pelo presidente do TJ do Ceará, desembargador 
Washington Araújo, que entregou a Medalha e os diplomas aos homenageados, entre os quais El-
mano discursou em nome deles.

76 77
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“Parabéns aos nobres desembargadores pela cora-
gem que tiveram. Fiquei bem impressionado com 
a disposição do Tribunal para fazer mudanças, a 
meu ver profundas e corretas, e com a eficiência 
e a prestação do serviço ao cidadão cada vez me-
lhor. Recebo com muita humildade, mas também 
como desafio de estudar ainda mais, preparar-me 
ainda mais, para que eu possa, de maneira humil-
de, colaborar para que o Judiciário possa cada vez 
ser mais forte.”

P E R F I L
Elmano de Freitas da Costa, nascido em Baturité (CE), 

é um dos cinco filhos de Odilon Feitosa e Elma de Frei-

tas. Aos 15 anos, ele veio morar na Capital com os ir-

mãos para estudar. Na Universidade Federal do Ceará 

(UFC) graduou-se em Direito e teve os primeiros con-

tatos com movimentos sociais. A filiação ao Partido 

dos Trabalhadores (PT) ocorreu em 1989, assumindo 

a Presidência da sigla em Fortaleza em 2013. No ano 

seguinte, foi eleito deputado estadual. Na Assembleia 

Legislativa, ele atuou como relator do projeto de lei, de 

autoria do TJCE, sobre a nova Organização Judiciária 

do Estado, aprovado em outubro de 2017, trazendo sig-

nificativas mudanças para melhorar o atendimento ao 

cidadão. É casado com Lia, com quem tem a Maria Be-

atriz, de um ano de idade. Os outros filhos são Aloísio, 

Victor e Gabriela.

Desembargador Washington Araújo
Sobre a comenda

Desembargador Washington Araújo
Sobre os agraciados

“Fazer Justiça não é só alcançar o erro com as cor-
rentes da punição. Fazer Justiça é louvar o mérito, as 
práticas virtuosas e abrir as janelas da alma para a 
brisa do reconhecimento e da gratidão. Caminhou bem 
este Tribunal ao batizar sua mais alta distinção hono-
rífica com o nome de Clóvis Beviláqua. O maior civilista 
brasileiro, oriundo da nossa aprazível Viçosa do Ceará, 
brilhou nas mais diversas áreas da inteligência: Jurista 
de nomeada, Legislador engenhoso, Filósofo resplan-
decente e arguto Historiador. Autor de centenas de 
trabalhos, sua obra mais reluzente foi, sem frestas de 
dúvidas, o Código Civil de 1916, cuja égide atravessou 
gerações. Três são os agraciados da edição 2019, que 
coincide com os 160 anos de nascimento do autor que 
batiza a Medalha.”

“Marcou-nos com uma excelente e portentosa gestão. O desembar-
gador Gladyson se fez julgador preservando a espinha dorsal do 
humanismo. Saltou das altas contingências gregárias impulsiona-
das pelo múnus advocatício para viver, aqui dentro, as agruras do 
exercício da magistratura.”

“Temos dialogado construtivamente com o Poder Legislativo e, numa 
relação de construções consensuais, emergiram avanços legais. O de-
putado Elmano de Freitas, que se empenhou com afinco nessa ope-
rosa interlocução entre o Tribunal e a Assembleia Legislativa, faz jus 
ao nosso galardão.”

“[Silvio Frota] é o responsável maior pela aproximação dessa arte 
[Fotografia] dos mais diversos públicos, incluiu o Judiciário no rol 
dos seus projetos sociais e tem implementado constantes parcerias 
com a Escola da Magistratura, com o Fórum e com o Tribunal, razão 
pela qual recebe hoje o nosso reconhecimento.”

E
L

M
A

N
O

 D
E

 F
R

E
IT

A
S



80 81

G
L

A
D

Y
S

O
N

 P
O

N
T

E
S

S
I

L
V

IO
 F

R
O

T
A

“Tem esse significado, de dizer valeu a pena 
você se esforçar para fazer correto, certo, 
fazer bem-feito, fazer o bem. Sinto-me rea-
lizadíssimo, não só na parte judicante, mas 
na parte administrativa, que tive a felicida-
de e a honra de receber dos meus pares e 
desempenhar, com o apoio deles, e chegar a 
esse reconhecimento que hoje se coroa com 
o deferimento dessa homenagem a mim que 
eu compartilho com todos os meus pares e 
colegas juízes e servidores da casa”

P E R F I L
Natural de Jaguaruna (CE), Francisco Gladyson Pontes 

é filho de Genésio e Zilda. Tem dois irmãos: Glauberton 

e Helena. Graduado em Direito pela UFC, consolidou 

carreira jurídica no Banco do Brasil. Assumiu como de-

sembargador do TJCE, em vaga destinada à advocacia, 

em 2011, quando completou 59 anos de idade. Esteve 

à frente da Comissão de Jurisprudência e do Núcleo de 

Solução de Conflitos. Com MBA em Gestão Estratégi-

ca, tomou posse como presidente do Tribunal em janei-

ro de 2017 e implantou modelo mais profissionalizado, 

mais próximo do cidadão e humanizado. Fez a rees-

truturação administrativa e a reorganização judiciária, 

que permitiram aumentar a produtividade e mudar de 

posição no ranking do Conselho Nacional de Justiça. 

Atualmente, preside a 2ª Câmara de Direito Público e 

a Coordenação dos Juizados do Ceará. Do casamento 

com Neide vieram Gladyson Filho, Alan Breno e Diego.

 “É uma grande honra para o Museu 
e para mim, recebermos essa meda-
lha. Você vê que o trabalho realizado 
está repercutindo na sociedade. Isso 
é muito satisfatório. Só tenho que 
agradecer o apoio de todos.”

P E R F I L
Nascido em Fortaleza, o empresário Silvio Frota é apai-

xonado pela arte. Possui coleção (pinturas, esculturas e 

outras obras) que teve início na década de 1980. Du-

rante viagem internacional, em 2008, ele adquiriu a 

icônica “Menina Afegâ”, de Steve Mccurry, a primeira 

da coleção que hoje tem mais de 2.500 fotografias. A 

partir daí, veio a ideia de criar o Museu da Fotogra-

fia Fortaleza, inaugurado em março de 2017. O local 

recebe cerca de três mil pessoas por mês e beneficia 

outras milhares de pessoas com ações sociais. Entre os 

parceiros, está o Judiciário do Ceará. As unidades do 

TJCE já receberam a exposição “Imagens que Ardem”, 

sobre o período da ditadura militar no Brasil e “Forta-

leza Antiga”, com imagens da Capital. Em novembro 

de 2019, o Tribunal recebeu fotos de Martín Chambi, 

peruano que, nas viagens pelos andes, capturou ruínas 

incas. Casado com Paula Frota, Silvio tem três filhos.
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Fortalecimento da relação promove avanços    que favorecem sistema judicial e sociedade

Devido ao importan-
te papel da advocacia para 
o bom funcionamento das 
instituições, o Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) 
buscou diálogo permanente 
com esses profissionais. Em 
diversas ocasiões, a Ordem 
dos Advogados do Brasil – 
Secção Ceará (OAB/CE) foi 
convidada para participar 
de debates sobre projetos da 
Gestão do Judiciário estadu-
al, como o Programa Celeri-
dade e Produtividade, volta-
do a dar mais agilidade nos 
julgamentos dos processos.

De março a julho de 
2019, o presidente do Tri-
bunal, desembargador Wa-
shington Araújo, promoveu 
série de encontros na Capital 
e no Interior com a presença 
de comissões de advogados 
e presidentes de subsecções 
da Ordem. “Tenho certeza de 
que toda a sociedade tem a 
ganhar com a boa relação 
entre OAB e Tribunal. Inicia-
mos uma revolução. A minha 
expectativa é que, quando 
analisarmos a Justiça, daqui 
a dez anos, perceberemos 
um ponto de virada que ini-
ciou nessa Gestão”, declarou 
o presidente da OAB do Ce-
ará, Erinaldo Dantas. 

Além disso, ele foi rece-
bido pela diretora do Fórum 
Clóvis Beviláqua, juíza Ana 
Cristina Esmeraldo, e pelo 
vice-diretor, juiz Edson Fei-

tosa, para tratar de melhorias no atendimento ao cidadão 
que precisa da Justiça em Fortaleza. Os gestores compar-
tilharam todos os encaminhamentos para a solução de pro-
blemas, que tiveram o devido tratamento em 2019, como a 
climatização e a comunicação visual. O advogado afirmou 
que a Administração do Judiciário será “marcada por uma 
gestão profissional, que trará grandes benefícios para todos”.

A partir dos encontros, a Ordem promoveu audiência 
pública e criou grupo de trabalho para colher sugestões da 
classe. Uma comitiva entregou ao desembargador Washing-
ton Araújo relatório com 21 sugestões para o Plano de Ges-
tão do Judiciário, para otimizar os trabalhos desenvolvidos 
por advogados.

Demandas ouvidas

Com a finalidade de promover maior transparência 
e facilitar o trabalho dos advogados, o TJCE ampliou as 
funcionalidades do Sistema de Automação da Justiça 
(SAJ), liberando a visualização de mais 118 movimenta-
ções processuais. A inciativa também faz parte do Pro-
grama Celeridade atende à solicitação da OAB.

Conforme explicou o superintendente da Área Judi-
ciária do Tribunal, Nilsiton Aragão, a antiga configuração 
padrão do SAJ dava acesso, no portal, às movimentações 
processuais típicas, existindo outras movimentações in-
ternas que não eram visíveis aos advogados. “Abrimos 

“Tenho certeza de que toda a so-
ciedade tem a ganhar com a boa 
relação entre OAB e Tribunal. Ini-
ciamos uma revolução. A minha 
expectativa é que, quando ana-
lisarmos a Justiça, daqui a dez 
anos, perceberemos um ponto de 
virada que iniciou nessa Gestão”

Erinaldo Dantas
Presidente da OAB/Ceará

mais 118 visualizações que são importantes 
para que o advogado compreenda que o pro-
cesso realmente está andando e em que si-
tuação se encontra, além da possibilidade de 
se ter uma estimativa de tempo para a reali-
zação do ato que foi determinado.” 

O conselheiro da entidade, Everardo Lu-
cena, declarou ser “motivo de grande alegria 
saber que estamos levando as reivindicações 
e problemáticas do dia a dia da advocacia ao 
Tribunal e que o TJ, de forma muito célere e 
efetiva, está buscando soluções”.

Interior

Encontros com advogados ocorreram 
também no Interior do Estado. As deman-
das da advocacia na Região Centro-Sul 
foram colhidas durante reunião, em junho, 
com a presença dos presidentes do TJCE 
e da OAB, além de presidentes das sub-
secções do Cariri, de Iguatu e do Vale do 
Salgado. Entre os assuntos, a Secretaria 
Judiciária Regional do Crajubar (Crato, Ju-
azeiro do Norte e Barbalha), espaços para 
atendimento à classe e virtualização.

Sobre as medidas, o desembargador Wa-
shington Araújo, destacou o reforço de pessoal 

Encontro com advogados no TJCE
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Presidente da OAB nacional ( à direita), Felipe Santa Cruz, em visita ao TJCE

na Sejud do Crajubar, lançamento de edital para 
servidores interessados em atuar de forma remota 
na unidade, aumento de estagiários e terceirizados 
para o serviço de digitalização, reforma do Fórum 
de Crato e espaço para atender a advogados em 
Juazeiro.

À frente da Subsecção de Juazeiro do Nor-
te, Francivaldo Lemos, afirmou que a instituição 
acredita no êxito da Secretaria do Crajubar. “Que-
remos que o projeto avance e, quando estiver fun-
cionado nos moldes em que foi planejado, será um 
benefício não só aos advogados, mas à proporia 
sociedade. Ficamos felizes com a disponibilidade 
do TJ em atender às nossas demandas.”

“Os advogados conhecem a rotina no Interior 
e é preciso trocar informações para aperfeiçoar o 
trabalho do Judiciário. O diálogo é muito melhor 
do que o embate improdutivo. Tendo a OAB como 
parceira, é possível construir o melhor caminho 
e conseguir resultados concretos”, destacou Wa-
shington Araújo.

Reconhecimento nacional

O reconhecimento pela busca constante do di-
álogo veio também do presidente da OAB Nacional, 
Felipe Santa Cruz, que no dia 1º de outubro esteve 
no TJCE. O encontro trouxe ainda temas como a fle-
xibilização de resoluções que tratam do provimento 
de cargos e da priorização do 1º Grau (Varas e Juiza-
dos), além da adesão a sistema processual público 
e gratuito.

Santa Cruz veio “agradecer ao desembargador 
pelo excelente diálogo que há entre a Seccional e 
o TJCE. Isso é muito importante. Temos conquis-
tas conjuntas para a advocacia e Poder Judiciário”. 
Já o presidente da OAB Ceará ressaltou três pon-
tos principais que resultaram da boa relação com 
o Tribunal: peticionamento eletrônico, atendimento 
ao advogado por telefone e sala exclusiva no Fórum 
Clóvis Beviláqua.
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