
JUSTIÇA

SEJA FEITA

Juízes do Ceará em busca

Juízes do Ceará em busca

de um JUDICIÁRIO melhor

de um JUDICIÁRIO melhor
Juízes do Ceará em busca

de um JUDICIÁRIO melhor

Datas dos atos
14 de agosto ·  11 de setembro ·  9 de outubro ·  13 de novembro ·  4 de dezembro



A Justiça que trabalha para  vive graves você
problemas.

Cerca de 1.5 milhões de processos para 372 juízes

O Judiciário cearense, que tem como função entregar 
Justiça à sociedade, encontra-se sobrecarregado e sem a 
estrutura necessária. Faltam juízes, servidores, segurança, 
infraestrutura física... Isso prejudica o andamento dos 
processos judiciais que pessoas como você dão entrada 
para assegurar questões de saúde, educação, patrimônio, 
liberdade, família etc. São causas da lentidão de que 
tanto se reclama.

Quem alerta somos nós, juízes, que temos a missão 
de garantir que os direitos sejam respeitados e somos 
mais conhecidos por proferir sentenças. Mas o trabalho 
do juiz vai além, inclui: analisar os casos com cuidado, 
realizar audiências para ouvir partes e testemunhas, 
conciliar, atender partes e advogados, despachar 
processos, fazer plantões, cumprir metas, fazer relatórios. 
Para isso, nos dedicamos muito e enfrentamos pressões, 
impondo limites a quem não respeita a lei.

E o cumprimento das nossas determinações cabe aos 
servidores, que executam os atos deliberados, atendem 
as partes, elaboram mandados, cartas, noti�cações, 
juntam petições e demais expedientes.

Para que a justiça seja feita, essa engrenagem 
precisa funcionar. Mas:

FALTAM MAGISTRADOS
• Faltam 20% do quadro de juízes no CE, ou seja, 

estão vagos 96 dos 468 cargos. Mesmo que as 80 vagas do 
concurso do TJCE em vigor sejam preenchidas, persistirá 
uma carência de 16 juízes.

• Há 3,9 magistrados por 100 mil habitantes. Média 
nacional é 6,1.

FALTAM SERVIDORES
• Maioria das varas funciona com quantidade de 

servidores muito abaixo da demanda.
• É necessário criar pelo menos mais de 300 novos 

cargos de servidores para as 79 novas varas criadas (39 
em Fortaleza e 40 no interior). O concurso em andamento 
deve apenas ajudar a completar os quadros atuais.

• Há 61 servidores por 100 mil habitantes. Média 
nacional é 130.

EXISTE SOBRECARGA
• 4.041 processos por juiz/ano, em média
• 984 sentenças proferidas por juiz/ano, em média. São 

mais de 4 sentenças por dia útil.
•  Tramitaram 1.329.222 processos em 2012.

EXISTEM COMARCAS SEM JUIZ TITULAR
• Mais de 30 comarcas do interior (entrância 

intermediária) estão sem juiz titular e os processos vão 
acumulando. Isso ocorre porque o TJCE não realiza 
movimentações na carreira (promoções/remoções) 
desde 2011. Alguns casos: a 2ª Vara da Comarca de Russas 
está sem juiz titular desde junho de 2012 e possui 5.501 
processos; Icó tem 5.866 processos, a 2ª Vara de Iguatu, 
4.346, ambas vagas desde setembro de 2011.

FALTA SEGURANÇA
• Mais de 20 casos de atos de violência nos fóruns 

desde 2012 - entre invasões para roubos ou furtos, 
agressões e ameaças aos aplicadores do Direito.

• Falta vigilância armada e pessoal quali�cado para 
operar equipamentos instalados nos fóruns (portais 
detectores de metal).

• 14 fóruns instalados sobre agências bancárias 
necessitando de realocação por questão de 
segurança, de acordo com decisão do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) a ser cumprida pelo TJCE. Dois fóruns que 
deveriam ter sido entregues no ano passado ainda estão 
em construção (Assaré e Boa Viagem). Somente um 
(Crateús) dos quatro fóruns previstos para conclusão em 
2014 teve obras iniciadas (os outros são Itapipoca, Russas 
e Várzea Alegre). Estão previstos para 2015 os fóruns de 
Catarina, Icó, Independência, Senador Pompeu e 
Uruburetama e, para 2016, os fóruns de Itapajé, Iracema e 
Santa Quitéria.

FALTA INVESTIMENTO NO JUDICIÁRIO
• Despesa da Justiça por habitante é R$ 98,92 (entre os 

6 estados do país com investimento mais baixo).

FALTA DEMOCRACIA INTERNA NO JUDICIÁRIO
• Maioria dos recursos do Judiciário do CE é direcionada 

aos juízes de 2º grau (desembargadores), que julgam a 
menor parcela dos processos e compõem grupo reduzido 
(9%). Os juízes de 1º grau compõem a maioria dos 
magistrados (91%) e analisam a maioria dos processos, 
mas �cam com a minoria dos recursos. Para equilibrar essa 
situação, os juízes buscam eleições diretas para os 
tribunais.

No Brasil, 82% dos processos em tramitação em 2012 
encontravam-se no 1º grau e 5% no 2º grau, 12% nos 
Juizados e 1% nas Turmas Recursais.

Precisamos de condições de trabalho para prestar 
ao cidadão uma justiça mais rápida e e�ciente. 
Buscando solucionar de modo adequado essas 
de�ciências, nós, juízes cearenses, estamos unidos no 
Movimento pela Democratização e Transparência do 
Judiciário, organizado pela Associação Cearense de 
Magistrados (ACM).

Justiça seja feita!
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