
ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
OUVIDORIA-GERAL 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2021
UNIDADES JUDICIÁRIAS QUE COMPÕEM A 3ª ZONA JUDICIÁRIA

Aos 03 (três) dias de dezembro de 2021, às 10h00, ocorreu a 5ª Audiência Pública da
Ouvidoria do Poder  Judiciário do Estado do Ceará, com a participação das Unidades
Judiciárias  que  compõem  a  3ª  Zona  Judiciária  do  Estado,  por  videoconferência,  no
endereço eletrônico:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/
19:meeting_ZTk1N2Y1MDYtNzMxYi00MGI1LTljY2MtOWZiZTY0Mzg2ZWE0@thread.v2/0
?context=%7B%22Tid%22:%2208fb26ac-bd1d-4d20-b320-a86a0a35ce30%22,%22Oid
%22:%22ad048219-65bd-49c8-b41c-28cacd419714%22%7D

e link de gravação:

https://tjce365-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/2275_tjce_jus_br/
EbVkDWKkLM5Fn3pFkasAc1kBp2cZMWgZdLetmqgIKrgQOg?email=cinthia.silva
%40tjce.jus.br

O  encontro  teve  por  objetivo  ouvir  as  demandas,  comentários,  elogios  e  críticas  da
sociedade em geral, instituições públicas, magistrados e demais autoridades que atuam
nas referidas Unidades Judiciárias. 

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, Oleângela Gomes de Lima Melo e
Ana Paula Monte de Lima; a Juíza diretora do Fórum de Quixadá (sede da 3ª ZJ), Dra.
Giselli  Lima,  assim  como  Magistrados  da  Zona  Judiciária  participante,  servidores,
Promotores  de  Justiça,  Defensores  Públicos,  Advogados  e  mais  treze  participantes,
dentre os quais: 

Dr. Adriano Ribeiro Furtado Barbosa –  Juiz Titular da 2ª Vara Cível de Quixadá;

Dr. Mikhail Andrade Torres – Juiz de Senador Pompeu;

Dra. José Hercy Ponte de Alencar;

Dra. Ana Célia Pinho Carneiro – Juíza auxiliar da ZJ de Quixadá;

Dr. Júlio César Matias Lobo – Defensor Público;

Dr. Davi Pordeus;

Dra. Emanuelle Nobre – Vice-Presidente da OAB/Sertão Central;

Professor Lucivaldo Maia – representante da UNICATÓLICA de Quixadá;

Marina Lima – Assessora da 1ª Vara de Quixadá;

Martasus Gonçalves – Assessora em Quixadá;

Clóvis Antônio da Silva Santos – Servidor da 1ª Vara de Senador Pompeu;



Robério Ferrer;

Rogério Queiroz da Silva;

Romeu Evye.

A Audiência foi aberta às 10h00, pela Exma. Sra. Des.ª Tereze Neumann Duarte Chaves,
que  recepcionou  os  presentes  e  passou  a  palavra  às  autoridades,  tendo  falado  a
magistrada  Dra.  Giselli  Lima,  que  cumprimentou  a  todos  e  disse  ser  o  momento  de
encaminhar ao TJCE as demandas das comarcas; que Quixadá é agora, de entrância
final,  tendo a demanda aumentado muito;  que há um acúmulo de trabalho. Elogiou a
iniciativa da Ouvidoria-Geral  do Poder  Judiciário.  Em seguida,  foi  dada a palavra aos
demais participantes, momento em que o Dr. Adriano Ribeiro Furtado – Juiz titular da 2ª
Vara Cível, informou da completa ausência de Oficiais de Justiça na comarca de Quixadá.
Solicitou  a  incrementação  do  volume  de  servidores,  face  ao  aumento  de  mais  05
comarcas com a reestruturação.

A Dra. Giselli informou que os dois Oficiais de Justiça que estavam de licença retornaram
e já houve reunião e divisão de trabalho, totalizando 04 OJ; informou ainda ter oficiado à
Presidência do TJ solicitando auxílio para realização de mutirão para cumprimento de
mandados.

Em seguida, dada a palavra à Dra. Emanuele Nobre, Vice-Presidente da OAB/CE Sertão
Central que ratificou o ponto dos Oficiais de Justiça e da necessidade de aumento do
quantitativo de servidores. Elogiou o trabalho dos juízes de Quixadá; mas falou sobre a
demora na feitura dos expedientes; pontuou a propósito das ações criminais que devem
ser protocolados na Delegacia de Morada Nova e não Ibicuitinga. Nesse momento, a
servidora Natércia – Supervisora da Vara Criminal de Quixadá, esclareceu quanto aos
processos criminais - trata-se de questão estrutural do poder Executivo, que faz divisão
territorial própria.

Dra. Emanuele agradeceu as informações e parabenizou a realização do evento.

Prof. Lucivaldo Maia da UNICATÓLICA de Quixadá, cumprimentou a todos e agradeceu
em  nome  da  UNICATÓLICA pela  realização  do  evento.  Falou  sobre  a  presença  do
Juizado Especial nas dependências da UNICATÓLICA e da importância dessa parceria.

Desembargadora Tereze Neumann  agradeceu e falou do quanto é satisfatório a parceria
entre a comunidade acadêmica e o Poder Judiciário.

Dr. Júlio César Matias Lobo, Defensor Público – que cumprimentou a todos e reafirmou a
problemática já pontuada pelos Juízes quanto ao cumprimento de mandados; falou sobre
a grande possibilidade que trouxe a virtualização,  que aumentou as possibilidades de
novas ferramentas facilitadoras das práticas/procedimentos judiciais, realizando parcerias
e contatos com diversos setores da sociedade – Poder Público, Igreja, Secretarias de
Estado e Municípios. Parabenizou aos juízes da Comarca, pelo fácil trato para com todos,
e que contribuem muito para o melhor andamento dos trabalhos.

Dr. Adriano Ribeiro ratificou a idéia do Dr. Júlio César sobre a utilização da tecnologia a
nosso  favor,  utilizando  o  método  semi-presencial,  garantindo  a  realização  dos  atos
judiciais e garantindo a todos o acesso à justiça.

Desembargadora Ouvidora informou quanto à intermediação realizada pelo setor quanto
às demandas ora pontuadas, sobretudo quanto aos Oficiais  de Justiça e aumento do
quantitativo de servidores; esclareceu que o objetivo é captar todas as demandas para



encaminhar  à  Presidência  e  informou  sobre  o  acompanhamento  feito  pelo  setor  de
Ouvidoria-Geral.

A Desembargadora Tereze agradeceu a profícua oportunidade da Ouvidoria-Geral  manter
esse  contato  com  as  autoridades  e  a  sociedade  das  Comarcas.  Reiterou  o
encaminhamento  das  demandas  à  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça,  com  o
compromisso de acompanhar a resolução das demandas submetidas à Audiência.

A  Desembargadora  Tereze  encerrou  a  Audiência  Pública  louvando  o  trabalho  dos
servidores públicos do Poder Judiciário e reafirmando o empenho da Ouvidoria do TJCE –
colocando a equipe à disposição do recebimento de demandas pelos meios eletrônicos,
como e-mail, whatsapp e atendimento presencial. 

Des.ª Tereze Neumann Duarte Chaves
Ouvidora-Geral do Poder Judiciário


