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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021
COMARCAS DA 09ª ZONA JUDICIÁRIA 

Aos  09  (nove)  dia  de  julho  de  2021,  às  09h30,  por  videoconferência,  no  endereço  eletrônico
https://tjce.webex.com/join/tjce.ouvidoriageral, ocorreu  a  2ª  Audiência  Pública  da  Ouvidoria  do
Poder Judiciário do Estado do Ceará. com a participação das Comarcas da 09ª Zona Judiciária,
integrada pelas Comarcas de Crateús, Ararendá, Hidrolândia, Independência, Ipueiras, Monsenhor
Tabosa,  Nova  Russas,  Novo  Oriente,  Poranga  Ipaporanga,  Comarca  Vinculada  de  Catunda  e
Tamboril e população. O encontro teve como objetivo ouvir as demandas, comentários, elogios e
críticas  da  sociedade  em  geral,  instituições  públicas  e  magistrados  que  atuam  nas  referidas
comarcas. Estiveram presentes, a Desembargadora Tereze Neumann Duarte Chaves, representando
a Ouvidoria-Geral do Poder Judiciário, a equipe da Ouvidoria -  Cinthia Andréia Mesquita Silva –
Coordenadora,  Mônica  Sales  de  Mendonça  e  Oleângela  Gomes  de  Lima  Melo, e  os  abaixo
relacionados: 

Dra. Débora Danielle Pinheiro Ximenes –  Juíza Titular do JECC da Comarca de Crateús; 

Marcos Aurélio Marques Nogueira -  Juiz Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Crateús;

Sérgio da Nóbrega Farias - Juiz Titular do 2º Juizado Auxiliar da 9ª Zona Judiciária;

Felipe William Silva Gonçalves - Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Novo Oriente;

Lucas D´Avila Alves Brandão - Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Tamboril;

Frederico Costa Bezerra - Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Ipueiras;

Francisco Deusimar Ferreira da Ponte – Vereador Presidente da Câmara Municipal de Cratéus; 

Dr. Alexandre Macedo Maia - Presidente da OAB/CE – Subseção Crateús;

Dra. Emmanuela Braga Marques Curado – representante do MP/CE em Crateús;

Dr. Augusto Rodrigues da Cunha - representante da DP/CE em Crateús;

Sra. Alane Frota – Supervisora da Vara da Comarca de Ararendá;

Dr Cleilson Paiva – advogado na região;

Sr. Marco Venício – Servidor do  TJCE -  Técnico de Informática – CATI;

Sr. Wanderley Filho – ASCOM TJCE;

Comarca de Ararendá;

Comarca de Crateús;

1ª Vara Cível de Crateús;

2ª Vara Cível de Crateús;

https://tjce.webex.com/join/tjce.ouvidoriageral


3ª Vara de Crateús;

Vara Única Criminal de Crateús;

Juizado Especial de Crateús;

Comarca de Ipueiras;

Comarca de Nova Russas;

1ª Vara de Nova Russas;

2ª Vara de Nova Russas;

Comarca de Novo Oriente.

A Audiência foi aberta às 09h00, pela Desa. Tereze Neumann Duarte Chaves, que recepcionou os
presentes e dissertou sobre o papel da Ouvidoria e seus objetivos junto à sociedade. Em seguida,
passou a  palavra à Dra.  Débora Danielle  Pinheiro Ximenes, na qualidade de Juíza Diretora do
Fórum da Comarca de Canindé, para que apresentasse as autoridades presentes. 

A Dra. Débora Danielle ressaltou as mudanças ocorridas na 09ª Zona Judiciária após a realização da
última  Audiência  Pública  em 2018.  Na  sequência,  a  Ouvidora  esclareceu  sobre  a  parceria  da
Ouvidoria-Geral com o FIP – Fórum Interinstitucional Previdenciário e a proposta de realização de
audiências  concentradas;  explicou  sobre  o  trabalho  de  renovação  da  Ouvidoria,  que  incluíam
execução  de  projetos  nas  áreas  funcionais  e  tecnológicas.  Após  solicitou  que  a  Dra.  Débora
prosseguisse recolhendo as manifestações requeridas. Foi dada a palavra, então, ao Dr. Augusto
Rodrigues,  Defensor  Público,  que  expôs  um caso  exitoso  de  situação  pré-processual  que,  com
intervenção da Ouvidoria-Geral evitou a interposição de ação judicial. Elogiou a 2ª Vara Cível de
Crateús e ao juiz, Dr. Marcos, que confere celeridade aos processos ao proferir decisões orais. Citou
os bons préstimos dos servidores Ilton e Wilbo. A Dra. Emannuela Corado, do MPCE enfatizou o
trabalho dos juízes da região e enalteceu a parceria entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e
a Defensoria Pública.

Dr. Alexandre Macedo Maia, Presidente da OAB – Secção Crateús, parabenizou pela iniciativa.
Falou sobre Santa Quitéria e Hidrolândia, que não compõem mais a 09ª zona Judiciária. Ressaltou
que  o  Balcão  Virtual  foi  a  melhor  ferramenta  criada  para  minimizar  as  situações  difíceis  no
Judiciário;  falou sobre as várias respondências de um único juiz que sobrecarrega o Judiciário,
como no caso da comarca de Independência, cujo juiz, Dr. Sérgio, responde por Independência e
mais 3 varas em Crateús.  Solicitou urgência na designação de Magistrado para Independência e
titular também para a Vara Criminal de Crateús. Sugeriu ainda a realização de mais concursos para
servidores técnico-administrativos do TJCE.

A Desembargadora agradeceu a manifestação, realçando que todas as demandas e manifestações
seriam, devidamente, encaminhadas à Presidência do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

Presidente da  Câmara  Municipal  de  Crateús,  Vereador  Francisco  Deusimar  Ferreira  da  Ponte
mencionou sobre a falta de Defensores Públicos em Crateús. Em resposta, o Dr. Augusto Rodrigues
da Cunha, Defensor Público informou que tal assunto seria tratado diretamente pela Defensoria
Pública, que tinha uma Ouvidoria própria e que a DP já estaria ciente da necessidade de Defensores
Públicos para a região.

A palavra foi facultada aos juízes das Comarcas.

Dr. Marcos Aurélio Marques Nogueira, Juiz Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Crateús, falou
sobre o FIP, que estão agendadas 235 perícias de DPVAT e 35 perícias do INSS.

Dr. Sérgio da Nóbrega Farias, Juiz Titular do 2º Juizado Auxiliar da 9ª Zona Judiciária disse ser a



09ª  Zona  Judiciária  muito  carente  de  juízes  e  com  unidades  judiciárias  muito  distantes
territorialmente. Ressaltou que Independência é uma comarca muito difícil, com muitos problemas
cartorários, com taxa de congestionamento atualmente de aproximadamente 76%.

Dr.  Felipe  William Silva  Gonçalves,  Juiz  Titular  da  Vara  Única  da  Comarca  de Novo Oriente
destacou  o  trabalho  dos  Magistrado,  sobretudo  dos  recém-ingressos  na  Magistratura  em 2020.
Enalteceu a grande produtividade do Poder Judiciário e o trabalho cooperativo entre os colegas,
face  às  grandes  restrições  impostas  pela  pandemia.  Comentou  sobre  o  desafio  que  é  manter  a
sociedade  próxima  do  Poder  Judiciário.  Sugeriu  que  se  torne  prática colocar  nas  peças
processuais,  um  meio  de  contato  das  partes,  visando  facilitar  a  comunicação.  Destacou  a
importância dos atendimentos virtuais.

Dr. Frederico Costa Bezerra - Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Ipueiras e respondendo por
Ararendá,  afirmou  que  ambas  são  comarcas  com  grande  acervo  processual,  mas  que  proferiu
aproximadamente 1300 sentenças esse ano. Ararendá é comarca agregada, cuja agregação ainda não
se perfectibilizou; que Ararendá tem 09 cartórios, mais que Crateús, que tem 08.  Sugeriu então,
que o TJCE, ao designar juízes para respondência em outras unidades judiciárias, considere  como
critério, os acervos processuais da comarca de respondência, para que não haja prejuízo na comarca
titular do juiz designado. Sugeriu ainda, que em casos de respondências por longos períodos, que
sejam designados mais de um juiz.

Dr. Lucas D´Avila Alves Brandão, Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Tamboril informou
que Tamboril tem 06 cartórios extra-judiciais; registrou elogio aos servidores do Fórum. Ratificou a
importância de se informar os meios de contato das partes nos processos, facilitando a comunicação
e inclusive a realização de atos processuais de citação e/ou intimação.

A servidora Alana Frota, supervisora da Comarca de Ararendá, agradeceu o trabalho dos juízes, em
especial do Dr. Frederico. Disse que a maior dificuldade dos servidores é a utilização dos sistemas
SAJ e SEEU, pois que estão inclusive, com manuais desatualizados.  Solicitou  pois, suporte aos
servidores, através de treinamento nos sistemas. Informou ainda, a falta de divulgação local dos
meios de contato do TJCE. Informou ainda acerca da dificuldade de feitura de pautas de audiências
pela ausência de juiz titular na comarca, o que é agravado pelas designações de juízes respondentes
de comarcas distantes territorialmente.

A  Dra. Débora Danielle Pinheiro Ximenes finalizou afirmando que o aumento da produtividade do
TJCE está ligada à figura do assessor, solicitando a implementação do 2º cargo de assessor para os
Magistrados.

Ao final,  a Ouvidora,  Des.ª  Tereze Neumann Duarte Chaves, concluiu louvando o trabalho dos
servidores e juízes e comprometendo-se a levar as demandas e se empenhar junto à Presidência do
TJCE por suas análises. Exaltou ser a reunião proveitosa e as críticas necessárias ao aprimoramento
da prestação jurisdicional. Colocou-se à disposição pelos meios eletrônicos, como e-mail, whatsapp
e atendimento presencial. Parabenizou a comarca pela integração dos poderes e pela implantação de
boas idéias e boas práticas nas atividades forenses.

Des.ª Tereze Neumann Duarte Chaves
Ouvidora do Poder Judiciário


