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GUIA JUDICIÁRIO FEDERAL

APRESENTAÇÃO

A sociedade contemporânea está marcada pelo surgimento da informá ca,
que, de forma rápida, mudou radicalmente o acesso à informação.
Hoje tudo é acelerado, o mundo tem pressa, e o papel da imprensa cresceu
sobremaneira, para atender o anseio por no cias, o que tem exigido novos esforços
das empresas de comunicação, bem como tem demandado uma atuação mais
dinâmica e transparente das ins tuições rela vamente aos seus atos de gestão.
Nesse contexto, também cresceu o interesse pela atuação do Judiciário, que,
anteriormente, não provocava tanto a curiosidade e a atenção da sociedade. Assim,
com o intuito democrá co de se estabelecer uma relação constante e funcional
entre os meios de comunicação e o poder judiciário, a Seção Judiciária da Jus ça
Federal do Ceará apresenta o Guia Prá co do Judiciário Federal.
Esse manual traz os termos mais comuns, perguntas frequentes e vários
verbetes em um extenso glossário. Com isso, pretende-se auxiliar os proﬁssionais
da Comunicação a compreender os processos e as decisões judiciais, para que o
público seja informado ainda com mais agilidade e precisão.
Boa leitura e até a próxima pauta!

José Eduardo de Melo Vilar Filho
Juiz Federal Diretor do Foro
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O PODER JUDICIÁRIO
Papel e atribuições das diversas Jus ças e dos Tribunais Superiores
O Judiciário é um dos poderes da República, cons tuindo-se o mais
importante dos pilares democrá cos para a proteção dos direitos dos cidadãos e
tem como função solucionar conﬂitos, aplicando as leis elaboradas pelo Legisla vo
em decisões judiciais proferidas por seus magistrados, com força de execu vidade e
deﬁni vidade.
A Jus ça brasileira é cons tuída de muitos órgãos, de diversas atribuições e
instâncias. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula e é composto por
onze Ministros, todos brasileiros natos (art. 12, § 3º, inc. IV, da CF/1988), escolhidos
dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber
jurídico e reputação ilibada (art. 101 da CF/1988), nomeados pelo Presidente da
República, após aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal (art.
101, parágrafo único, da CF/1988). Sua função essencial é zelar pelo cumprimento
da Cons tuição, conforme deﬁnido no art. 102, da Cons tuição Brasileira.
Abaixo do STF há dezenas de tribunais, dentre tribunais superiores,
regionais e estaduais, dentre os quais o Superior Tribunal de Jus ça (STJ), formado
por 33 ministros, ao qual cabe manter, no âmbito da chamada jus ça comum, a
unidade de interpretação da legislação federal. No mesmo nível hierárquico há
outros três tribunais superiores da jus ça especializada: Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), Tribunal Superior do Trabalho (TST) e Superior Tribunal Militar (STM), cada
qual com competências especíﬁcas.
No âmbito da União, o Poder Judiciário ainda possui os Tribunais Regionais
Federais (TRFs), Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e Tribunais Regionais do
Trabalho (TRT), assim considerados os órgãos de apelação, responsáveis pelo
julgamento dos recursos contra sentenças proferidas pelos juízes de primeiro grau,
respec vamente, da Jus ça Federal (juízes federais), da Jus ça Eleitoral (juízes
eleitorais) e da Jus ça do Trabalho (juízes do trabalho).
Como exceção à regra, a Jus ça Militar da União não é dotada de tribunal
regional, sendo os recursos em face das sentenças da auditoria militar (primeiro
grau de jurisdição) apreciados diretamente pelo Superior Tribunal Militar.
Os Estados da federação também organizam o seu Poder Judiciário, que é
formado pelos Tribunais de Jus ça e juízes de direito, com competência para dirimir
todos os conﬂitos não abrangidos pelas competências especíﬁcas da Jus ça da
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União, daí por que se costuma dizer que a Jus ça Estadual se ocupa da competência
residual do Poder Judiciário que, em suma, cuida dos conﬂitos entre par culares ou
entre par culares e o Estado, desde que não tenham relevância federal ou não
versem sobre matéria trabalhista, eleitoral ou militar das forças armadas.
Ao mesmo tempo, o Poder Judiciário possui centenas de turmas recursais
(federais e estaduais) e outros órgãos colegiados (auditorias e conselhos de
sentença), além de milhares de juízos monocrá cos espalhados em quase todas as
cidades brasileiras.
Os municípios, apesar de integrarem a República Federa va do Brasil, que é
formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 1º,
da CF/88), não são dotados de Poder Judiciário, mas apenas Execu vo (prefeito) e
Legisla vo (vereadores).
Salvo situações excepcionalmente previstas na Cons tuição Federal, em
regra, as ações judiciais têm a sua tramitação inicial na primeira instância.

Organograma do Poder Judiciário

A ﬁm de facilitar a compreensão da divisão de competência entre os
diversos ramos do Poder Judiciário, o que pode ser di cil até mesmo para os
versados na matéria, podemos assim deﬁnir:
7

JUSTIÇA FEDERAL

A Jus ça Federal integra o Poder Judiciário da União e sua
estrutura está prevista nos ar gos 106 a 110 da Cons tuição Federal.
Regulamentada pela Lei 5.010/66, à chamada “Jus ça Comum da
União” compete processar e julgar as causas:
· em que a União, en dade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistente ou
oponentes;
· entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e
Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;
· fundadas em tratado ou contrato da União com Estado
estrangeiro ou organismo internacional;
· relacionadas a hipóteses de grave violação de direitos humanos
sempre que necessário para assegurar o cumprimento de obrigações
decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o
Brasil seja parte;
· envolvendo disputa sobre direitos indígenas.
Ademais, compete à Jus ça Federal processar e julgar os crimes:
· polí cos e as infrações penais pra cadas em detrimento de
bens, serviços ou interesse da União ou de suas en dades autárquicas
ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a
competência da Jus ça Militar e da Jus ça Eleitoral;
· previstos em tratado ou convenção internacional, quando,
iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido
no estrangeiro, ou reciprocamente;
· contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por
lei, contra o sistema ﬁnanceiro e a ordem econômico-ﬁnanceira;
· come dos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a
competência da Jus ça Militar;
· de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a
execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença
estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade,
inclusive a respec va opção, e à naturalização.
Por ﬁm, cabe à Jus ça Federal julgar os habeas corpus, em
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matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento
provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a
outra jurisdição, bem como os mandados de segurança e os habeas data
contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência
dos tribunais federais.
De forma simpliﬁcada e resumida, pode-se dizer que é da Jus ça
Federal a competência para o julgamento de qualquer ação em que
presente es ver o interesse federal.
Os Juizados Especiais Federais (JEFs) também integram a
estrutura da Jus ça Comum da União, cabendo-lhes julgar ações com o
valor da causa até 60 salários mínimos, e infrações criminais cujas penas
não superem dois anos de detenção. Nos JEFs as partes podem propor
ação judicial sem assistência de advogado, sendo-lhes oferecido o
serviço de redução a termo (transcrição do histórico fá co e
fundamentação jurídica) do pedido para início do processo.
JUSTIÇA ESTADUAL

Órgão dos Estados, é composta pelos juízes de direito (1ª
instância) e desembargadores, que atuam nos Tribunais de Jus ça (2ª
instância). A sua competência é de natureza residual, na medida em que
lhe compete a apreciação e o julgamento de qualquer causa que não
esteja sujeita à competência dos demais órgãos jurisdicionais. Nada
obstante, é responsável pela maior parte dos li gios em andamento no
País.
As jus ças dos Estados, igualmente à Federal, possuem Juizados
Especiais Cíveis e Criminais a quem cabe o julgamento de causas cíveis
de menor valor e dos crimes de menor potencial ofensivo.

JUSTIÇA MILITAR

Também considerado órgão da Jus ça Especializada da União, à
Jus ça Militar cabe processar e julgar exclusivamente os crimes
militares deﬁnidos em lei, não possuindo, assim, atribuições de
natureza não penal.
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JUSTIÇA ELEITORAL

Único dos órgãos da Jus ça Especializada da União cuja
competência não está deﬁnida na Cons tuição Federal (o art. 121 prevê
que a matéria deve ser disciplinada em lei complementar), a Jus ça
Eleitoral é a responsável pela organização e disciplina das eleições no
País e pelo julgamento das causas relacionadas ao processo eleitoral,
inclusive irregularidades e crimes eleitorais.
Fundamental para o pleno exercício da democracia no País, a
Jus ça Eleitoral regulamenta os procedimentos do pleito eleitoral,
mantém o cadastro dos eleitores, registra candidatos, par dos e
diretórios, realiza a apuração dos votos e a diplomação dos eleitos, bem
como decreta a perda de mandatos ele vos.
JUSTIÇA DO TRABALHO

Órgão da Jus ça Especializada da União, a Jus ça do Trabalho
tem a sua competência prevista no art. 114, da Cons tuição Federal,
sempre relacionada aos conﬂitos trabalhistas ou correlatos, inclusive
quando a relação de trabalho envolver entes públicos, até mesmo da
União.
Dirime, ainda, as ações que envolvam o exercício do direito de
greve, sobre representação sindical, as ações de indenização por danos
decorrentes das relações de trabalho bem como as causas rela vas às
penalidades administra vas impostas aos empregadores pelos órgãos
de ﬁscalização do trabalho.
CNJ
Apesar de integrar o Poder Judiciário, o CNJ é um órgão administra vo, sem
atribuição jurisdicional, ao qual compete o controle da atuação administra va e
ﬁnanceira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos
magistrados, podendo expedir atos regulamentares, recomendar providências, adotar
medidas disciplinares a quaisquer integrantes do Poder Judiciário (com exceção dos
Ministros do STF), servidores e delegatários dos serviços notariais e de registro, além de
realizar o acompanhamento esta s co e de planejamento da jus ça brasileira.
Composto por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, advogados
e representantes da sociedade, o CNJ também visa aperfeiçoar o sistema judiciário
brasileiro, notadamente em relação ao controle e à transparência.
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PARECE, MAS NÃO É...
Foto: Saulo Cruz

Os tribunais de contas,
apesar da sua denominação, não
integram o Poder Judiciário, mas
são órgãos auxiliares do Poder
Legisla vo na ﬁscalização
ﬁnanceira, contábil e orçamentária. São responsáveis pelo
julgamento das contas dos
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e
valores públicos, cabendo-lhe,
ainda, apreciar a legalidade dos
atos de admissão e aposentadoria dos servidores, ﬁscalizar o uso de recursos
públicos, aplicar penalidades aos maus gestores e emi r parecer prévio sobre as
contas prestadas anualmente pelos chefes dos execu vos.
As decisões do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais de Contas dos
Estados e dos Tribunais de Contas do(s) Município(s), onde os houver, são passíveis
de apreciação pelo Poder Judiciário.
A jus ça despor va, organizada e custeada pelas diferentes confederações
despor vas, igualmente não integra e tampouco exerce funções jurisdicionais
próprias do Poder Judiciário. Sua atuação, em mais de uma instância (TJD e STJD,
por exemplo), é de ordem administra va e não vincula as partes e terceiros com
força de coisa julgada. Isso signiﬁca dizer que as decisões proferidas pela jus ça
despor va podem, a exemplo daquelas originadas dos tribunais de contas, ser
objeto de análise pelo Poder Judiciário. Nada obstante, nos termos da Cons tuição
Federal, qualquer ques onamento judicial relacionado à disciplina e às
compe ções despor vas somente pode ser analisado pelo Poder Judiciário depois
de esgotadas todas as instâncias da jus ça despor va.
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FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA
O Ministério Público, a advocacia (pública e privada) e a Defensoria Pública
são, segundo a Cons tuição Federal, funções essenciais à jus ça (arts. 127 a 135),
porém, têm atribuições e caracterís cas próprias, não integrando o Poder
Judiciário.

MINISTÉRIO PÚBLICO
O Ministério Público (MP) é uma ins tuição autônoma, permanente e
independente, que não está vinculada a nenhum dos Poderes (Execu vo,
Legisla vo e Judiciário) e à qual cabe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrá co e dos mais altos valores sociais, nestes incluídos a defesa dos
interesses sociais, dos individuais indisponíveis, do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e cole vos.
O MP também é responsável pelo controle externo da a vidade policial,
cabendo-lhe inves gar crimes, requisitar a instauração de inquéritos policiais e
adotar providências para a responsabilização dos culpados por delitos e atos de
improbidade administra va.
No âmbito do Ministério Público há o Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP), com funções similares às do CNJ, sendo que com aplicação à
ins tuição própria.

DEFENSORIA PÚBLICA
Organizada tanto no âmbito da União (DPU) quanto dos Estados, a
Defensoria Pública é uma ins tuição que presta assistência jurídica gratuita às
pessoas que não dispõem de recursos ﬁnanceiros para custear esse serviço. A ﬁm
de exercerem os direitos de cidadania podem recorrer à Defensoria Pública os
necessitados, assim considerados os pobres na forma da lei. A Defensoria também
promove acordos extrajudiciais com força executória.

ADVOCACIA PÚBLICA
Como sujeito de direitos e deveres, o Estado pode promover ações judiciais
em defesa de seus interesses como pode ser processado judicialmente por pessoas
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e ins tuições que demandam providências contra o Poder Público. Nesse sen do,
quando é parte em processos judiciais e extrajudiciais, compete à Advocacia Pública
a representação de seus interesses, cabendo-lhe, ainda, as funções de consultoria e
de assessoramento jurídico do Poder Execu vo e demais órgãos governamentais.
No âmbito federal, a Advocacia-Geral da União atua nas áreas consul va e do
contencioso judicial, divididas as atribuições entre as procuradorias especializadas.
A Procuradoria-Geral da União, integrada por Advogados da União, é responsável
pela defesa da União em juízo no que se refere às matérias não-tributárias. Já as
causas envolvendo tributos são da atribuição da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, cujos membros são os Procuradores da Fazenda Nacional. Por ﬁm, a
Procuradoria-Geral Federal cuida das causas que têm como parte quaisquer das
autarquias e fundações públicas federais.
Os Estados-membros e municípios organizam sua advocacia pública por meio
das Procuradorias-Gerais dos Estados e Procuradorias-Gerais dos municípios,
respec vamente.

ADVOCACIA PRIVADA
Nos termos do art. 133, da Cons tuição Federal, o advogado é indispensável
à administração da jus ça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no
exercício da proﬁssão, nos limites da lei.
Por intermédio dos proﬁssionais legalmente habilitados ao exercício da
advocacia, os cidadãos têm acesso ao Poder Judiciário, podendo, assim, apresentar
demandas para o exercício e proteção de direitos.
A Ordem dos Advogados do Brasil, mais do que uma ins tuição de classe
responsável pela ﬁscalização do exercício da a vidade, exerce importante papel no
Estado democrá co de direito. Isso se observa a par r da análise de algumas das
prerroga vas e atribuições que lhe foram conferidas pelo legislador cons tucional.
Como exemplo, cabe à OAB indicar advogados para integrarem tribunais, o
Conselho Nacional de Jus ça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP); par cipar de todas as fases dos concursos públicos para a magistratura e
Ministério Público, e; propor ação direta de incons tucionalidade e ação
declaratória de cons tucionalidade.
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PARECE, MAS NÃO É...
Há estruturas próprias do Poder Execu vo que, muitas vezes, são
confundidos com órgãos da estrutura do Poder Judiciário.
O Ministério da Jus ça, por exemplo, é órgão auxiliar do Presidente da
República, capitaneado por qualquer cidadão de livre nomeação e des tuição, sem
a prerroga va da vitaliciedade e independentemente de sua formação jurídica. O
Ministério do Trabalho, igualmente, é órgão auxiliar do Execu vo federal e não
integra a Jus ça do Trabalho.
As polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civis, militares e
corpos de bombeiros militares são ins tuições vinculadas e subordinadas ao
Execu vo federal e estadual, tendo por atribuição a inves gação criminal, a
preservação da ordem pública e a segurança das pessoas e de seu patrimônio.
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ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL
Nos termos do art. 106, da CF/88, a Jus ça Federal é organizada em duas
instâncias: a primeira, composta pelos juízes federais, e a segunda, por cinco
Tribunais Regionais Federais (TRFs), com jurisdição em cada uma das regiões onde
instalados: Brasília/DF (TRF 1ª Região); Rio de Janeiro/RJ (TRF 2ª Região), São
Paulo/SP (TRF 3ª Região), Porto Alegre/RS (TRF 4ª Região) e Recife/PE (TRF 5ª
Região).
Os Tribunais têm autonomia própria e cada um deles possui jurisdição
exclusiva sobre as Seções Judiciárias que estão instaladas em cada um dos Estados e
no Distrito Federal conforme distribuição estabelecida pelo cons tuinte da seguinte
forma:
TRF 1ª Região - Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerias, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e
Tocan ns.
TRF 2ª Região - Espírito Santo e Rio de Janeiro.
TRF 3ª Região - Mato Grosso do Sul e São Paulo.
TRF 4ª Região - Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
TRF 5ª Região - Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte
e Sergipe.
As Seções Judiciárias, por sua vez, são subdivididas em Subseções Judiciárias
e varas, distribuídas pelos municípios, algumas delas especializadas por matérias.
Integram, ainda, as Seções Judiciárias, as Turmas Recursais, compostas por três
juízes federais, que atuam na 2ª instância apenas em relação aos processos de
competência dos JEFs.
Cabe aos magistrados, o julgamento originário da quase totalidade das
questões subme das à Jus ça Federal.
Aos desembargadores federais, na segunda instância, compete o julgamento
de recursos contra as decisões proferidas nas Seções Judiciárias vinculadas a cada
TRF e, eventualmente, o julgamento de ações originárias, como as revisões
criminais, os mandados de segurança e os habeas-data contra atos do próprio
Tribunal ou de juiz federal, ações criminais contra detentores de foro por
prerroga va de função e outras, previstas no ar go 108 da Cons tuição Federal.
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A JUSTIÇA FEDERAL NO CEARÁ
No Ceará, a primeira forma de interiorização da Jus ça Federal ocorreu através
do Decreto nº 3080, de 31.10.1898.
Foto: Arquivo JFCE

A JUSTIÇA FEDERAL INTEGRA O PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO, CUJA
ESTRUTURA ESTÁ PREVISTA NO ARTIGO 92 DA CONSTITUIÇÃO
HISTÓRICO
FEDERAL. ELA É REGULAMENTADA PELA LEI 5.010, DE 1996.

A Jus ça Federal brasileira foi ins tuída por meio do Decreto n.º 848, de
11.10.1890, do General Manoel Deodoro da Fonseca, então Chefe do Governo
Provisório da República dos Estados Unidos do Brazil.
Inicialmente composta pelo Supremo Tribunal Federal e os juízes de
primeiro grau, denominados Juízes de Secção, o diploma norma vo ﬁxou a
competência e a organização da Jus ça Federal, estabelecendo, em seu art. 13, que
cada Estado e o Distrito Federal formariam uma secção judicial, tendo por sede a
respec va capital, com um só juiz.
Pela Lei nº 221, de 20 de novembro de 1894, que completou a organização
da Jus ça Federal na República, foram criados os cargos de suplentes do subs tuto
do juiz seccional, sendo três para a sede, sem prejuízo de outros tantos nas
circunscrições existentes, o que se deu formalmente, para o Estado do Ceará, pelo
Decreto nº 3.080, de 31.10.1898, em 79 circunscrições federais aqui previstas.
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Em seus primórdios, não havia ainda edi cio público para sediar o
funcionamento da Jus ça Federal Cearense. Somente por volta do início do século
XX, foi destacado o prédio da Delegacia Fiscal do Ceará para a realização das
audiências. Os primeiros juízes federais iniciaram suas a vidades no Estado em
1891, dentre os quais Samuel Felipe de Sousa Uchoa, Manoel Armindo Cordeiro
Guaraná, Eduardo Guilherme Osvaldo Studart, Silvio Gen l de Lima, Luis de Moraes
Correia, Severino Alves de Sousa e Adonias Lima.
Em 1937, durante o chamado Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas
ex nguiu a Jus ça Federal nos Estados, abolindo assim as Seções Judiciárias. Com
isso, os processos em trâmite na primeira instância foram redistribuídos para as
Varas de Fazenda Pública da Jus ça Estadual. Os recursos, porém, eram
encaminhados diretamente para o Supremo Tribunal Federal.
Com o ﬁm do Estado Novo, em 1945, a nova Cons tuição de 1946
restabeleceu parcialmente a Jus ça Federal, porém somente no nível da segunda
instância. O Supremo Tribunal Federal deixou de ser o órgão recursal ordinário da
Jus ça Federal, mantendo-se como úl ma instância para todos os ramos do Poder
Judiciário. Foi criado, então, o Tribunal Federal de Recursos como órgão de
apelação da Jus ça Federal, cujas causas con nuavam sendo julgadas, em primeira
instância, pelos órgãos locais das Jus ças Estaduais.
Essa situação permaneceu até a instalação do governo militar, em março de
1964. Todavia, no ano seguinte (1965), o Presidente Castelo Branco restabeleceu,
através do Ato Ins tucional nº 2, a Jus ça Federal de Primeira Instância,
cons tuindo-se, o Distrito Federal e cada Estado da federação como uma Seção
Judiciária Federal, com sede na respec va capital.
Na ocasião, foram nomeados, em cada Seção, dois juízes federais ( tular e
auxiliar) diretamente pelo Presidente da República. No Ceará, foram os primeiros
juízes federais da nova fase os Doutores Roberto de Queiroz e Jesus Costa Lima. Por
eles foi escolhido como Diretor de Secretaria, Eliseu Ferreira Lima, que era
funcionário dos Correios.
Após a restauração formal da Jus ça Federal, o Poder Execu vo encaminhou
ao Congresso Nacional um projeto de lei, tratando dos detalhes de sua
reestruturação e funcionamento. Enquanto isso, os três dirigentes nomeados
passaram a coordenar as ações necessárias para a implantação da Jus ça Federal,
tais como escolha de local das instalações sicas e recrutamento de pessoal com
reconhecida experiência, para formar o primeiro corpo funcional da nova
Ins tuição.
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A Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, reestruturou a Jus ça Federal de
Primeira Instância em todo o Brasil. Na Seção Judiciária do Ceará, foi criada a Vara
única Federal, com a respec va Secretaria.
A par r daí, a atuação da Jus ça Federal con nuou em constante
crescimento, levando à criação de mais varas e sua interiorização.
A norma que regulamentou a reinstalação da Jus ça Federal ainda con nua
vigente.

COMPOSIÇÃO E
FUNCIONAMENTO
A Seção da Jus ça Federal do Ceará (SJCE), integrada ao Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, atende aos 184 municípios cearenses, por intermédio de 35
varas federais, sendo 19 na capital e 16 no interior, além de três Turmas Recursais,
também situadas em Fortaleza.
À Turma Recursal compete julgar recursos nos processos oriundos do Juizado
Especial Federal, cumprindo o papel de segunda instância. Geralmente, são ações
de menor complexidade, que envolvem valores de até 60 salários mínimos. No
Ceará há três Turmas Recursais, cada qual composta por três juízes federais na
função de relatores, um dos quais cumulando, em regime de rodízio, a função de
presidente da Turma.

Foto: Arquivo JFCE
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LINHA DO TEMPO
Criação da Jus ça Federal
Ex nção da Jus ça Federal nos Estados
Reinstalação da Jus ça Federal de primeira instância no Brasil
Reinstalação da Jus ça Federal no Ceará
Primeiro concurso para servidores
Inauguração da sede própria da JFCE na Aldeota
Primeiro concurso para juiz federal
Criação das 3ª e 4ª Varas Federais
Criação da 5ª Vara Federal
Inauguração da nova sede na Aldeota
Instalação da 6ª e 7ª Varas Federais
Instalação da 8ª Vara Federal
Criação das 9ª, 10ª, 11ª e 12ª Varas Federais
Mudança para edi cio-sede no Centro
Prédio anexo - Aldeota
Criação dos Juizados Especiais Federais
Instalação da 1ª Turma Recursal
Instalação dos primeiros Juizados Especiais Federais na JFCE
Instalação das 13ª e 14ª Varas Federais
Início da Interiorização. Inauguração da 15ª Vara Federal em Limoeiro do Norte
Instalação das 16ª e 17ª Varas Federais em Juazeiro do Norte
Instalação das 18ª e 19ª Varas Federais em Sobral
Instalação da 20ª Vara Federal
Instalação do 1º Juizado Especial Federal virtual do Estado – 21ª Vara Federal
Instalação da 2ª Turma Recursal
Instalação da 22ª Vara Federal em Crateús
Instalação da 23ª Vara Federal em Quixadá
Instalação da 24ª Vara Federal em Tauá
Instalação da 25ª Vara Federal em Iguatu
Instalação da 26ª Vara Federal em Fortaleza
Instalação da 27ª Vara Federal em Itapipoca
Instalação das 28ª, 29ª e 30ª Varas Federais
Instalação da 31ª Vara Federal em Sobral
Instalação das 32ª e 33ª Varas Federais em Fortaleza
Instalação das 34ª e 35ª Varas Federais em Maracanaú
Instalação da 3ª Turma Recursal
Inauguração do Fórum Social Dom Helder Câmara
50 Anos de Reinstalação da Jus ça Federal no Ceará

Foto: Arquivo JFCE

1890
1937
1966
1967
1970
1972
1972
1972
1987
1989
1989
1991
1999
2000
2001
2002
2002
2003
2004
2005
2005
2005
2005
2008
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2012
2013
2014
2014
2015
2015
2017

19

Seguindo uma tendência que já havia se
consolidado no centro-sul do Brasil, a Jus ça
Federal percebeu a necessidade de interiorizar
suas a vidades, para alcançar de modo mais
efe vo o jurisdicionado residente nas cidades
do interior.
Essa nova estratégia foi consolidada
pela Lei nº 10.772/2003, que, criando varas
federais, contemplou diversas cidades do
SUBSEÇÃO DE ITAPIPOCA
interior do Estado como sede da Jus ça Federal.
No Ceará, foi inaugurada, em setembro de 2004, a primeira unidade fora da
capital: a 15ª Vara Federal em Limoeiro do Norte. No ano seguinte, 2005, foi a vez da
instalação das 16ª e 17ª Varas Federais, em Juazeiro do Norte, bem como as 18ª e 19ª
Varas, em Sobral, além das 20ª e 21ª Varas, estas em Fortaleza, sendo a úl ma a sede do
primeiro Juizado Especial Federal virtual do Estado.
Ao longo dos anos, a Jus ça Federal no Ceará con nuou seu processo de
expansão de acordo com o aumento das demandas judiciais na Seção. Hoje, conta com
35 Varas Federais, 3 Turmas Recursais, 57 juízes federais e aproximadamente 1.000
servidores.
Além do edi cio-sede situado no Centro de Fortaleza, a estrutura da JFCE é
composta pelo prédio anexo na Aldeota, uma Vara na Universidade de Fortaleza
(Unifor) e nove Subseções localizadas nos municípios de Juazeiro do Norte, Limoeiro do
Norte, Sobral, Crateús, Quixadá, Tauá, Iguatu, Itapipoca e Maracanaú.
A interiorização garan u um melhor acesso da população à Jus ça Federal. Para
facilitar ainda mais, as Varas Federais situadas nas Subseções possuem competências
amplas, a permi r a resolução dos processos na própria região do conﬂito.
CIDADE
Fortaleza
Maracanaú
Limoeiro do Norte
Iguatu
Juazeiro do Norte
Sobral
Quixadá
Tauá
Itapipoca
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QUANT. DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS
25
8
21
14
31
41
11
9
13

Foto: Arquivo JFCE

EXPANSÃO PARA
O INTERIOR

ESPECIALIZAÇÃO
No Estado do Ceará algumas varas possuem competências próprias,
especializadas por matérias assim deﬁnidas por atos norma vos para assegurar a
o mização de recursos e maior celeridade das causas.
Nesse sen do, na sede da Seção Judiciária (Fortaleza) há 9 varas com
competência cível, 3 com competência criminal, 3 varas de execução ﬁscal e 5 varas
de juizados especiais federais.
Nas subseções (interior do Estado) onde há mais de uma vara, pelo menos
uma delas tem competência exclusiva dos juizados especiais federais (17ª Vara, de
Juazeiro; 19º e 30º, de Sobral; 29ª, de Limoeiro; 35ª, de Maracanaú).

Fotos: Arquivo JFCE

SUBSEÇÃO DE SOBRAL

SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

SUBSEÇÃO DE MARACANAÚ

SUBSEÇÃO DE LIMOEIRO DO NORTE
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1ª Vara Federal
2ª Vara Federal
3ª Vara Federal
4ª Vara Federal
5ª Vara Federal
6ª Vara Federal
7ª Vara Federal
8ª Vara Federal
10ª Vara Federal
13ª Vara Federal
14ª Vara Federal
26ª Vara Federal
28ª Vara Federal
9ª Vara Federal
11ª Vara Federal
12ª Vara Federal
20ª Vara Federal
32ª Vara Federal
33ª Vara Federal

CLASSIFICAÇÃO DAS VARAS
Seção Judiciária do Ceará - Edi ício Sede
Vara Cıv́el (competê ncia privativa para questõ es relativas a naturalizaçã o)
Vara Cıv́el
Vara Cıv́el
Vara Cıv́el
Vara Cıv́el (competê ncia privativa para questõ es relativas a
desapropriaçã o para ins de reforma agrá ria)
Vara Cıv́el
Vara Cıv́el
Vara Cıv́el
Vara Cıv́el
Juizado Especial Federal
Juizado Especial Federal
Juizado Especial Federal
Juizado Especial Federal
Seção Judiciária do Ceará - Edi ício Anexo (Aldeota)
Vara Privativa Especializada em Execuçã o Fiscal
Vara Criminal
Vara Criminal (competê ncia privativa em execuçã o penal)
Vara Privativa Especializada em Execuçã o Fiscal
Vara Criminal
Vara Privativa Especializada em Execuçã o Fiscal
Seção Judiciária do Ceará - Juizado Especial (Unifor)

21ª Vara Federal

Juizado Especial Federal

15ª Vara Federal
29ª Vara Federal

Vara Mista (Cıv́el, Penal e Execuçã o Fiscal)

16ª Vara Federal
17ª Vara Federal
30ª Vara Federal

Vara Mista (Cıv́el, Penal e Execuçã o Fiscal)

18ª Vara Federal
19ª Vara Federal
31ª Vara Federal

Vara Mista (Cıv́el, Penal e Execuçã o Fiscal)

22ª Vara Federal

Vara Mista (Cıv́el, Penal e Execuçã o Fiscal) (JEF Adjunto)

23ª Vara Federal

Vara Mista (Cıv́el, Penal e Execuçã o Fiscal) (JEF Adjunto)

24ª Vara Federal

Vara Mista (Cıv́el, Penal e Execuçã o Fiscal) (JEF Adjunto)

25ª Vara Federal

Vara Mista (Cıv́el, Penal e Execuçã o Fiscal) (JEF Adjunto)

27ª Vara Federal

Vara Mista (Cıv́el, Penal e Execuçã o Fiscal) (JEF Adjunto)

34ª Vara Federal
35ª Vara Federal

Vara Mista (Cıv́el, Penal e Execuçã o Fiscal) (JEF Adjunto)

Subseção de Limoeiro do Norte
Juizado Especial Federal

Subseção de Juazeiro do Norte
Juizado Especial Federal
Juizado Especial Federal

Subseção de Sobral
Juizado Especial Federal
Juizado Especial Federal

Subseção de Crateús
Subseção de Quixadá
Subseção de Tauá
Subseção de Iguatu
Subseção de Itapipoca
Subseção de Maracanaú

22

Juizado Especial Federal

HISTÓRICO
JURISDICIONAL
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JFCE E A
SOCIEDADE
Melhorias de Equipamentos e Serviços
A JFCE tem, em seu planejamento, processos de melhoria con nua para
aprimorar a experiência dos usuários e a prestação jurisdicional aos cidadãos.
Expressão dessa estratégia de ampliar o acesso do cidadão à Jus ça Federal, é que,
em 2015, foi inaugurado o Fórum Social Dom Helder Câmara, espaço forense que
abriga, num só lugar, os Juizados Especiais Federais, as Turmas Recursais e a Central
de Conciliação e Mediação da Capital.
O Fórum Social foi especialmente projetado e implantado com foco na
acessibilidade do cidadão à Jus ça e conta com salas de audiência e perícia, entre
outros espaços e serviços.
Conciliação
O inves mento na conciliação passa, também, pela existência de um
ambiente apropriado, que incen ve a paciﬁcação. Para acolher o jurisdicionado
com dignidade e o mizar a solução de conﬂitos, a JFCE inaugurou, em 2016, a
Central de Conciliação e Mediação de Conﬂitos, no seu edi cio-sede. O amplo
espaço é dotado de salas de negociação, de espera e de videoconferência, além de
uma brinquedoteca para acolher os pequenos cidadãos que vêm acompanhados de
seus pais às audiências. Além da capital, a Subseção de Juazeiro do Norte e a
Subseção de Limoeiro do Norte já estão equipadas com uma Central de Conciliação,
e há meta de expandir tal prá ca para todo o Ceará.
Foto: Arquivo JFCE
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Implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe)
O Processo Judicial Eletrônico – PJe começou a ser u lizado no Judiciário de
todo o Brasil desde 2009. O sistema permite a tramitação virtual das ações judiciais
em todas as instâncias de Jus ça Federal, contemplando a vidades como:
autuação; numeração; validação e cadastro; distribuição; realização de audiências,
perícias e in mações; movimentação de diligências para a central de mandados;
expedição de precatórios, entre outros atos judiciais em geral.
A implantação do PJe na JFCE ocorreu em agosto de 2010 e foi plenamente
implantado em todas as Subseções da Jus ça Federal no Ceará no ano de 2013,
após a capacitação e treinamento de magistrados, servidores, procuradores e
advogados de cada Subseção.
Videoconferência
Com intuito de ampliar o acesso à Jus ça, além de promover redução de
custos com deslocamentos, a JFCE u liza sistema de videoconferência que permite
a realização de audiências, sustentações orais, leilões e a par cipação em eventos à
distância.

Foto: Arquivo JFCE

Gravação de audiências
Em 2012, a JFCE adquiriu
sistema de gravação de audiências
em áudio e vídeo GCA RX10,
ferramenta que garante segurança
e agilidade na realização de
audiências. São até cinco câmeras
gerenciadas por cada computador
a t ra v é s d e u m s o w a r e d e
manuseio simples e intui vo. O
vídeo e o áudio colhidos são
armazenados simultaneamente no
computador e em um backup
central, o que garante proteção contra perdas. Todos os passos do procedimento de
gravação são auditados e, para reforçar a segurança do sistema, os dados são
criptografados, u lizando-se, ainda, cer ﬁcados digitais e controle biométrico,
bem como a deﬁnição de diferentes níveis de sigilo.
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Centro de Inteligência
Em observância à Portaria nº 369/2017, do Conselho de Jus ça Federal, que
ins tuiu o Centro de Inteligência Nacional, a JFCE por meio da Portaria 1056/2017,
implantou o Centro Local de Inteligência com o obje vo de reduzir demandas
repe vas e prevenir futuros li gios, fortalecendo seu importante papel de
mediador ins tucional de conﬂitos. Os Centros Locais de Inteligência devem
subsidiar o Centro Nacional correlato com informações que levem à iden ﬁcação
de demandas repe vas ou com potencial de repe vidade, aperfeiçoando
também o gerenciamento de precedentes.
Emissão de Cer dões
Desde 2005, é disponibilizado o serviço gratuito de emissão de cer dões por
meio do seu site eletrônico na rede mundial de computadores (www.jfce.jus.br). A
inicia va facilita a vida de pessoas sicas e jurídicas que precisam obter uma
cer dão nega va para o exercício de direitos.
Em 2013, o serviço foi ampliado e passou a atender também à demanda
daqueles que necessitam de cer dão para concursos públicos realizados a par r de
2007. Anteriormente, para se obter essas cer dões era necessário ir até a Jus ça
Federal no Estado e solicitar pessoalmente o serviço ou contratar despachante.
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O DIREITO E O JORNALISMO
As no cias produzidas a par r de processos
judiciais exigem um cuidado maior do jornalista pela
complexidade do tema, o qual geralmente encerra
informações relacionadas a fatos e direitos de
terceiros, alguns acobertados pelo sigilo, outros
ainda em fase inicial de inves gação ou não
deﬁni vamente dirimidos.
Os meios de comunicação, imprescindíveis ao
Estado Democrá co de Direito, devem ter por norte
o compromisso com a verdade a ﬁm de não violarem
direitos que poderão vir a ter implicações graves em
d esfavo r d o p ro ﬁ s s io n a l e d o veíc u lo d e
comunicação, ameaçando não só a sua
credibilidade, mas também o seu patrimônio.
Uma decisão judicial não existe por si. Ela
decorre de um conﬂito que envolve interesses
contrariados e cuja solução geralmente deﬁne
quem é vitorioso e quem é sucumbente.
Naturalmente, os termos usados pelas partes
e magistrados por vezes são empecilhos para a boa
comunicação, sobretudo quando o uso do
“juridiquês” ainda se observa com frequência no
meio forense. Por essa razão, é necessário que o
jornalista tenha alguma compreensão sobre o
conjunto das informações e da dinâmica processual
para que se cerque de determinadas cautelas no
momento de divulgar a no cia.
A informação sobre o resultado do processo deve ser propagada de forma
responsável e transparente, de sorte a viabilizar a capacidade de crí ca pessoal do
leitor e, a seu turno, auxiliar na formação da sua interpretação e opinião.
Nesse sen do, torna-se imprescindível que a no cia registre, numa hipótese
de condenação, por exemplo, se a decisão já transitou em julgado, quais recursos
são ainda possíveis de serem manejados e as próximas etapas do processo.
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DÚVIDAS
FREQUENTES
O que é um Estado democrá co de direito?
O Estado democrá co de direito pressupõe a submissão de indivíduos,
empresas e do próprio Estado à supremacia da lei, bem como a busca pela garan a e
respeito às liberdades civis e individuais, aos direitos humanos e garan as
fundamentais. Pressupõe também a existência de poderes (Execu vo, Legisla vo e
Judiciário) independentes e harmônicos entre si.
Quais são as carreiras jurídicas?
Carreiras jurídicas são aquelas exercidas priva vamente por
bacharéis em Direito, que trabalham no Sistema de Jus ça, assim
entendido como aquele formado pela Magistratura e pelas Funções
Essenciais à Jus ça, a saber: o Ministério Público, Defensoria Pública,
advogados privados e integrantes das carreiras da Advocacia Pública, de acordo
com os Capítulos III e IV do Título IV, da Cons tuição Federal.
É importante não confundir as carreiras jurídicas com carreiras de Estado, já
que estas abrangem outras exercidas por servidores com outras formações técnicas
e que desempenham a vidades picas de Estado (p. ex. policiais e ﬁscais). A
magistratura, embora seja das carreiras jurídicas, não é carreira de Estado, uma vez
que seus integrantes são membros de poder, assim como os parlamentares e chef
es dos execu vos (presidente da república, governadores e prefeitos).
Fórum e foro são termos sinônimos?
Não. Fórum signiﬁca o conjunto das instalações sicas (prédio,
andar, salas...) onde funcionam as repar ções da Jus ça de 1º grau. Foro é sinônimo
de jurisdição, ou seja, área demarcada para atuação do poder Judiciário.
Qual a diferença entre instância e entrância?
Instância signiﬁca grau de jurisdição ou de julgamento. A jus ça de 1ª
instância é representada pelo juízo monocrá co (um juiz decide sozinho) e a jus ça
em 2ª instância tem por caracterís ca o juízo colegiado (no mínimo, três
magistrados decidem).
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Entrância, por sua vez, é a designação u lizada para classiﬁcar as comarcas
da Jus ça Estadual entre categorias de acordo com o porte de cada município e que
também se aplica às variações dos níveis funcionais da magistratura estadual.
No Estado do Ceará, a Jus ça Estadual possui três entrâncias (inicial,
intermediária e ﬁnal), sendo a primeira integrada pelas comarcas instaladas em
cidades com menor população e ﬂuxo processual. Já os municípios de médio porte,
de acordo com os pressupostos e caracterís cas estabelecidos nos códigos de
organização judiciária, sediam comarcas de entrância intermediária, locais onde há
um maior volume de movimentação de feitos judiciais. Por ﬁm, as comarcas de
entrância ﬁnal são aquelas onde há grande demanda de processos, serviços e maior
desenvolvimento, a exemplo das instaladas nas capitais e cidades de maior porte
(no Estado do Ceará são, além de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Caucaia
e Sobral).
O que é recurso?
É um remédio jurídico previsto em lei ou na Cons tuição que permite à parte
que não ﬁcou sa sfeita com a decisão do órgão julgador postular uma nova
apreciação da controvérsia para uma instância judicial superior.
O que é medida liminar?
É uma decisão provisória e de urgência concedida pelo magistrado a ﬁm de
se evitar danos irreparáveis ou de di cil reparação. Não se confunde com a decisão
ﬁnal de mérito e tem sempre o caráter de provisoriedade. Além da urgência, a
causa deve estar reves da da aparência do bom direito, a chamada fumaça do bom
direito (fumus boni iuris) assim entendida como a probabilidade fá ca e jurídica de
que a tese sustentada apresenta-se amparada pelo ordenamento jurídico. Ela pode
ser man da até o ﬁnal do processo ou ser revogada pelo próprio magistrado que a
concedeu, bem como suspensa por autoridade judicial superior. A medida liminar
nunca transita em julgado e precisa ser expressamente conﬁrmada ou reformada
na decisão ﬁnal de mérito.
Por ﬁm, em situações especíﬁcas em que não houver tempo suﬁciente para
tanto sem o comprome mento da efe vidade da decisão, a medida liminar (ou
antecipatória) pode ser concedida antes mesmo de se ouvir a parte contrária
(inaudita alteram pars).
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Juiz emite parecer?
Das atecnias mais frequentes observadas em matérias
jornalís cas, é preciso salientar que o juiz não emite parecer. Juízes em
geral tomam decisões em processos judiciais. Assim o fazem por meio de
despachos, que é uma decisão tomada no curso do processo para dar andamento
ao mesmo; de decisões interlocutórias, que respondem a questões incidentais no
curso da demanda; ou de sentenças ou acórdãos, que são as decisões ﬁnais do
processo, aquelas que têm por ﬁnalidade dizer o direito, encerrando o processo.
Pareceres são manifestações que exprimem uma compreensão da matéria
controver da sem caráter decisivo. É um opina vo, geralmente proferido por
advogados em consultas fora dos processos ou pelo Ministério Público quando atua
como ﬁscal da lei. O parecer nunca é a palavra ﬁnal e decisiva sobre um conﬂito,
podendo ser acolhido ou não pelo órgão julgador.
Promotor profere sentença?
Não. O Promotor de Jus ça, que é um membro do Ministério Público
Estadual, equivalente ao Procurador da República (do Ministério Público Federal),
emite pareceres em processos cíveis quando atua como ﬁscal da lei, o chamado
custus legis.
O parecer é a opinião do Ministério Público sobre determinada matéria, que
dará amparo a uma das teses sustentadas no processo, podendo ser acolhido ou
não pelo juiz no julgamento.
Na seara criminal, ressalvando-se nos julgamentos colegiados, geralmente o
membro do Ministério Público não emite parecer, já que é parte do processo,
representando o interesse da sociedade.
Qual a diferença entre Procurador de Jus ça e Promotor de Jus ça?
O Promotor de Jus ça é o membro do Ministério Público Estadual que atua
no 1º grau de jurisdição (em varas de Fórum, Juizados etc.). O Procurador de Jus ça
é o membro do Ministério Público Estadual que atua no 2º grau de jurisdição
(Tribunais de Jus ça). Trata-se do promotor de jus ça promovido na carreira.
Qual a diferença entre Procurador da República, Procurador de Jus ça,
Procurador do Trabalho, Procurador Eleitoral, Procurador Militar, Procurador
Federal, Procurador do Estado e Procurador do Município?
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O Procurador da República é um membro do Ministério Público Federal –
MPF de primeiro grau. Equivale ao Promotor de Jus ça, que é o representante do
Ministério Público no âmbito dos Estados (que atua em primeiro grau). Os
representantes do MPF em segundo grau de jurisdição (que atuam nos tribunais de
apelação) são denominados Procuradores Regionais da República e equivalem aos
Procuradores de Jus ça (membros do MP Estadual que atuam em segundo grau).
O Procurador do Trabalho, o Procurador Eleitoral e o Procurador Militar
também são membros do Ministério Público, com atuação nos ramos
especializados do Poder Judiciário da União (Jus ça do Trabalho, Jus ça Eleitoral e
Jus ça Militar, respec vamente).
Os Procuradores do Estado e do Município, porém, não são membros do
Ministério Público, mas advogados públicos que representam a defesa judicial dos
entes federais aos quais estão vinculados. Equivalem ao Advogado da União, só que
nos âmbitos estadual e municipal, respec vamente.
Os Procuradores Federais são os responsáveis pela representação judicial
das autarquias e fundações públicas federais e não integram o Ministério Público. Já
os Procuradores do Estado e do Município são os advogados públicos que atuam
judicial e extrajudicialmente em favor dos entes da federação aos quais estão
vinculados. Equivalem ao Advogado da União, só que nos âmbitos estadual e
municipal, respec vamente, e, igualmente, não são carreiras do Ministério Público.
Qual a diferença entre direitos individuais disponíveis e indisponíveis?
Os direitos indisponíveis são aqueles que, por sua importância e impacto na
vida social, não podem ser objeto de abandono, desistência, acordo ou barganha
por parte do detentor desse direito. São exemplos de direitos indisponíveis: o
direito à vida, à liberdade, à dignidade.
Assim, por exemplo, se uma mãe ingressa com ação de inves gação de
paternidade de seu ﬁlho, ela não pode mais desis r da demanda, por se tratar de
um direito indisponível da criança, qual seja, o direito de personalidade ligado à
paternidade discu da no processo.
Os direitos disponíveis, por sua vez, são aqueles para os quais existe a
liberdade de seu tular dispor da forma que melhor lhe aprouver, a exemplo dos
direitos patrimoniais. Uma pessoa pode, por exemplo, perdoar uma dívida que não
seja de natureza alimentar sem interferência do poder público ou mesmo desis r
de uma ação de reparação de danos materiais.
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Qual a diferença entre citação e in mação?
Citação é a primeira convocação de quem responde a um processo para vir se
defender. É quando se leva ao conhecimento da parte passiva (o réu ou acusado) do
ajuizamento de ação em seu desfavor. No processo criminal, essa defesa se dá por
meio de resposta preliminar. No processo civil, pela resposta (geralmente
materializada como contestação).
Já a in mação é a convocação de pessoas que não integram a relação
processual (p. ex., testemunha e perito) ou mesmo de quem compõe o processo,
mas já tomou conhecimento da sua existência, a ﬁm de pra carem determinados
atos (par cipar de uma audiência, submeter-se a uma perícia, trazer documentos
etc.).
O que é segredo de jus ça e qual a sua função?
De modo geral, os processos são públicos. O mesmo se diga das
audiências, sessões de julgamento e atos processuais.
No entanto, há situações em que os processos devem correm em
segredo de jus ça. Isso se dá nas hipóteses em que o interesse público exigir
(quando, por exemplo, possam ameaçar a segurança nacional ou quando o segredo
é necessário para o sucesso das diligências inves gatórias, como interceptações
telefônicas, busca e apreensão, quebras de sigilo). Há, ainda, causas que dizem
respeito ao Direito de Família (casamento, ﬁliação, separação de cônjuges,
conversão desta em divórcio, alimentos, guarda de menores) ou mesmo situações
em que são divulgadas informações ín mas contemplando dados, patrimônio ou
mensagens acobertadas pelo sigilo e até relacionadas a doenças.
No primeiro caso, o segredo de jus ça visa preservar a ordem pública e, no
segundo, que envolve ações de direito de família e do indivíduo, o obje vo da lei é
preservar a in midade das pessoas envolvidas no processo. Em ambas as situações,
os autos destes processos correrão em segredo, de sorte que somente as partes e
seus advogados têm acesso ao seu conteúdo. Da mesma forma, as audiências e
sessões de julgamento transcorrem somente com a presença do juiz, promotor,
defensor, advogados e das partes, sendo certo que as decisões não são publicadas
com as informações acobertadas pelo sigilo.
Só a polícia prende?
Consoante o art. 301, do Código de Processo Penal, qualquer pessoa poderá
e as autoridades policiais deverão efetuar a prisão de quem for ﬂagrado na prá ca
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de crime. Nestes termos, tanto a polícia deve como qualquer do povo
pode prender quem es ver em ﬂagrante delito, devendo, no úl mo
caso, cuidar de preservar a integridade sica do preso e comunicar o
fato imediatamente à autoridade policial.
Contudo, além da prisão em ﬂagrante, há outras modalidades de custódia
previstas em lei (prisão preven va, prisão temporária, prisão por não pagamento
de pensão alimen cia), as quais somente podem ser decretadas por uma
autoridade judiciária (magistrado). Com efeito, apesar de atualmente comum a
divulgação de que a Polícia realiza operações que resultaram na prisão de diversas
pessoas, em verdade, tais prisões são apenas requeridas por uma autoridade não
judiciária (delegado de polícia ou membro do ministério público), porquanto sua
decretação sempre depende de uma decisão de um magistrado.
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TERMOS MAIS
COMUNS

Ação civil pública
É um instrumento processual,
previsto na Cons tuição
Federal e regulamentado pela
Lei nº 7.347/1985, de que
podem se valer determinadas
pessoas legi madas para a
defesa de interesses difusos,
interesses cole vos e interesses individuais e homogêneos. Têm legi midade para
propor ação civil pública o
Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os
Municípios; autarquia,
empresa pública, fundação ou
sociedade de economia mista;
a associação que, concomitantemente, esteja cons tuída há
pelo menos um ano nos temos
da lei civil e inclua, entre suas
ﬁnalidades ins tucionais, a
proteção ao meio ambiente,
ao consumidor, à ordem
econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio
ar s co, esté co, histórico,
turís co e paisagís co.
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Ação popular
É o meio processual, estabelecido na Lei nº
4.717/1965, que confere a qualquer cidadão o
direito de ques onar judicialmente a validade de
atos que considera lesivos ao patrimônio público,
à moralidade administra va, ao meio ambiente e
ao patrimônio histórico e cultural.
Antecipação de tutela
Também chamada de tutela antecipatória,
é o provimento do juiz que defere total ou
parcialmente o pedido do autor da ação antes do
julgamento deﬁni vo da causa. Essa decisão é
provisória, podendo ser conﬁrmada ou rever da
ao ﬁnal do processo.
Agravo
É um recurso contra uma decisão
interlocutória, ou seja, uma decisão proferida no
curso do processo para resolver questões
incidentais, mas que não têm por ﬁm o
julgamento deﬁni vo.
Apelação
Recurso contra a sentença, conduzindo a
causa para um novo julgamento da matéria,
desta vez pelos desembargadores do Tribunal de
Jus ça do respec vo Estado ou Distrito Federal
ou, no caso da Jus ça Federal, do Tribunal
Regional Federal respec vo.
Decisão interlocutória
É uma decisão do juiz antes do julgamento
da causa, como uma decisão que concede ou

nega uma antecipação de tutela no curso do processo; que nega a realização de uma
prova; que defere, de imediato, pensão alimen cia; que ordena de imediato, a
inscrição provisória em concurso público; dentre outros. É diferente de uma
sentença, decisão que termina o processo, julgando a causa. Contra a decisão
interlocutória, cabe agravo de instrumento (ver tópico).
Pe ção inicial
É o primeiro ato do processo, que inicia a demanda e no qual um advogado ou
defensor público irá, por meio de uma série de formalidades (qualiﬁcação da pessoa
pelo nome, estado civil, proﬁssão etc.), relatar os fatos ocorridos ao juiz, analisar os
fatos e direitos envolvidos à luz da lei, jurisprudência (decisão dos juízes ou
Tribunais que, repe das, se tornam um entendimento jurídico de determinada
questão) e doutrina (produção cien ﬁca acerca do Direito) para, ao ﬁnal, fazer um
pedido ao Judiciário (por exemplo, pedido de despejo de um locatário que está
inadimplente).
Recurso Extraordinário
É o recurso para o Supremo Tribunal Federal. Pretende discu r se uma lei, um
tratado internacional ou um ato de governo está de acordo com a Cons tuição
Federal. No julgamento desse recurso, ﬁca decidido se essa lei, tratado ou ato de
governo deve con nuar a ter eﬁcácia.
Recurso Especial
É o recurso para o Superior Tribunal de Jus ça. Pretende discu r se uma
decisão judicial está de acordo com a lei federal. Também decide qual é a correta
interpretação da lei federal quando os Tribunais de Jus ça dos estados a
interpretam de maneira diferente.
Sentença
É a decisão que põe ﬁm ao processo. O ideal é que ela resolva o mérito, ou
seja, decida quem está com o bom direito. Quando isso acontece, pode ser
desaﬁada pelo recurso de apelação.
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GLOSSÁRIO
Ação - Direito que possui qualquer cidadão
de buscar uma decisão judicial, por meio de
um processo.
Ação civil pública - Ação que pode ser
ajuizada pelo Ministério Público ou outras
pessoas jurídicas, públicas ou privadas, para
proteger o patrimônio público e social, o
meio ambiente, o consumidor ou, ainda,
quaisquer interesses difusos e cole vos,
visando obter a reparação de danos.
Ação declaratória de cons tucionalidade
(ADC) - Ação que pode ser proposta pelo
Presidente da República, a Mesa do Senado
Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a
Mesa de Assembleia Legisla va ou da
Câmara Legisla va do Distrito Federal, o
Governador de Estado ou do Distrito
Federal, o Procurador-Geral da República, o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil, par do polí co com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou en dade de classe de
âmbito nacional. Obje va a declaração da
cons tucionalidade de lei ou ato norma vo
federal. Entretanto, se julgada improcedente, a Corte declarará a incons tucionalidade da norma ou do ato.
Ação direta de incons tucionalidade (Adin
ou ADI) - Tem por objeto principal a
declaração de incons tucionalidade de lei
ou ato norma vo federal ou estadual.
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Algumas leis são promulgadas sem atender
à Cons tuição, que é a lei maior do País. Os
legi mados para propor são os mesmo da
ADC.
Ação de execução - Ação para obrigar o
cumprimento de um direito já reconhecido.
Executa-se um tulo execu vo, judicial
(direito reconhecido no processo) ou
extrajudicial ( tulo de crédito - cheque,
duplicata, nota promissória etc.).
Ação penal - Ação com a ﬁnalidade de
processar e julgar os autores de delitos
penais (crimes ou contravenções). Pode ser,
basicamente, de inicia va pública ou
privada.
Acórdão (aresto) - Quando a decisão judicial
é proferida por um juiz, denomina-se
sentença. Havendo recurso, a decisão dos
tribunais, um órgão colegiado, reformando
ou mantendo a sentença, denomina-se
acórdão ou aresto.
Ajuizar - Propor uma ação, ingressar em
juízo.
Alegações - Manifestações escritas ou orais
com fundamentação, obje vando defender
o direito que pretende ver reconhecido pelo
Judiciário.
Alvará - Documento que autoriza a prá ca

de algum ato.

pertencer.

Apensar - Anexar ao processo outro
processo ou documentos, unindo-os por
capas diferentes.

Autuação - Formação dos autos pelo
escrivão, com a colocação da pe ção inicial
numa capa de cartolina, que conterá
também todas as demais peças subsequentes, além do termo lavrado nessa capa
contendo o nome das partes, o juízo, a
espécie de ação etc.

Arrazoar - Discurso oral ou escrito das
partes, em processo judicial, que tem por
ﬁnalidade a defesa de sua causa, com a
apresentação dos seus argumentos.
Arrematação - Aquisição de bens levados a
leilão em processo de execução.
Arrestar - Apreender judicialmente os bens
do devedor, como meio preven vo de
garan r ao credor a cobrança de seu crédito,
até ser decidida a questão.
Arrolar - Ato pelo qual se faz a discriminação
de pessoas ou coisas, colocando-as num rol
ou lista.
Atenuante - Circunstância que diminui o
grau de responsabilidade do réu e,
consequentemente, da pena.
Audiência de instrução e julgamento Sessão em que o juiz colhe as provas orais,
recebe eventuais documentos, ouve o
debate dos advogados e profere a sentença.
Autos - Reunião ordenada dos papéis que
compõem o processo.
Autor - Todo aquele que ajuíza uma ação
para exigir direito que acredita lhe

Averbação - Registro de alguma anotação à
margem de outro documento. Por exemplo,
anotação de sentença de divórcio no Livro de
Registro de Casamento.
Baixar - Ato de devolução dos autos do
processo dos tribunais para os juízos de 1º
grau.
Bem de família - É o imóvel residencial
próprio do casal ou da en dade familiar. É
impenhorável e não responde por qualquer
po de dívida, salvo nas hipóteses previstas
na lei.
Busca e apreensão - Medida preven va ou
preparatória que consiste no ato de
inves gar e procurar, seguido da apreensão
da coisa ou pessoa objeto de diligência
judicial ou policial.
Caducar - Perder a vitalidade ou a força de
um direito, em decorrência do tempo;
superado o prazo legal, o tular do direito
não mais poderá exercê-lo.
Câmaras ou turmas - Órgãos colegiados em
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que são divididos os tribunais e que têm
como competência o julgamento de causas
ou recursos.
Caput - Indica o início, a primeira parte de
um ar go de lei.
Carga de processo – Ato de re rar os autos
de um processo da secretaria da vara ou
cartório onde tramita para estudo. Por meio
da carga, o advogado, membro do ministério
público ou perito tem acesso de forma
exclusiva ao caderno processual, ocasião em
que se responsabiliza por sua guarda e
conservação. Com a tramitação eletrônica
dos feitos (processos), a carga dos autos
torna-se um ato em desuso.
Carta de sentença - Coletânea de peças de
um processo, que habilita a parte a executar
provisoriamente a sentença, enquanto há
recurso para ser julgado pelo tribunal.
Algumas decisões, considerando o seu grau
de importância, podem ser executadas
antes do julgamento do recurso como, por
exemplo, a decisão que ﬁxa pensão
alimen cia.
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Cartório extrajudicial - Local onde são
pra cados os atos extrajudiciais como, por
exemplo, escrituras, testamentos públicos,
registros imobiliários.
Cer dão nega va - Documento que declara
não haver registro de algum ato ou fato
como, por exemplo, existência de dívida,
interdição.
Citação - Ato pelo qual o réu é chamado a
juízo para, querendo, defender-se da ação
contra ele proposta.
Cláusulas pétreas - Denominação que se dá
à manutenção da forma federa va de
Estado, do voto direto, secreto, universal e
periódico, da separação dos Poderes e dos
direitos e garan as individuais. São cláusulas
existentes na Cons tuição e que não podem
ser ex ntas ou reduzidas, nem por emenda
cons tucional.
Coisa Julgada - Qualidade que a sentença
adquire de ser imutável, depois que dela não
couber mais recurso.
Comarca - Território abrangido por um juízo,
compreendendo um ou mais municípios,
onde atuam um ou mais juízes.

Carta precatória - Ato pelo qual um juiz
(deprecante) solicita a outro juiz (deprecado) a realização de determinada diligência
como, por exemplo, ouvir uma testemunha
em outro estado ou município.

Competência - Delimitação da área de
atuação de cada juiz.

Cartório ou vara judicial - Local onde são
pra cados os atos judiciais rela vos ao
processamento das ações.

Conclusão - Ocorre quando os serventuários
encaminham os processos para que o juiz
despache ou proﬁra sentença.

Contestação - Resposta do réu em ações não Curador - Pessoa que tem, por deterpenais com os fundamentos da sua defesa.
minação legal ou judicial, a obrigação de
zelar pelos bens e interesses dos que, por si
Contradita de testemunha - Impugnação de mesmos, não o podem fazer (ex. doentes
uma testemunha, pretendendo que seja ela mentais, ausentes).
impedida de depor, por ser amigo ín mo,
parente, inimigo do réu ou ter qualquer Custas - São taxas cobradas pelo poder
outro interesse na decisão.
público em decorrência dos serviços
prestados para a realização dos atos
Corpo de delito - Conjunto de elementos processuais.
materiais ou de ves gios que indicam a
existência de um crime.
Decadência - Perda de um direito pela
decorrência do prazo ﬁxado por lei.
Creta – Sistema de movimentação e
tramitação de processos em ambiente Decisão de saneamento ou despacho
virtual (processo eletrônico) u lizado nos saneador - Despacho no qual o juiz declara o
Juizados Especiais Federais e Turmas processo em ordem e apto para prosseguir,
Recursais no âmbito do Tribunal Regional ﬁxa os pontos da controvérsia e decide sobre
Federal da 5ª Região.
a realização das provas, a designação de
audiência de instrução e julgamento, bem
Crime - Ação ou omissão, piﬁcada em lei, como sobre eventuais preliminares
ilícita e culpável, que venha a causar dano, levantadas pelas partes.
lesar ou expor a perigo um bem juridicamente protegido pela lei penal.
Decisão monocrá ca - Aquela proferida por
juízo singular.
Crime culposo - Diz-se do crime em que o
agente deu causa ao resultado por Declinar da competência - Enviar o processo
imprudência, negligência ou imperícia.
para o juiz competente para o julgamento.
Crime doloso - Diz-se do crime em que o Deferir - Acolher um requerimento, um
agente quis o resultado ou assumiu o risco pedido, uma pretensão.
de produzi-lo. O crime doloso é aquele
pra cado com dolo (primeiro “o” aberto).
Delegar - Ato pico de quem tem algum
poder e o transfere a outrem para que
Crime hediondo - Crimes graves e que têm exercite em seu nome.
tratamento mais rigoroso durante o
processo.
Demanda - Causa, lide, pleito, conﬂito.
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Denegar - Indeferir, negar uma pretensão
formulada em juízo.

família, nos casos determinados pela
Jus ça.

Denúncia - Peça técnica elaborada pelo
Ministério Público formulando a acusação
da prá ca de um crime, pedindo a
instauração da ação penal e a condenação
do réu.

Fórum - Edi cio-sede do juízo.

Despachos - Decisões do juiz no processo
para o prosseguimento dos atos
processuais, sem julgamento.
Desembargador - Magistrado que recebe
esse tratamento quando em exercício nos
Tribunais de Jus ça dos Estados e do Distrito
Federal, nos Tribunais Regionais Federais,
Tribunais Eleitorais, Tribunais Regionais do
Trabalho.
Dilação - Expressão usada para requerer a
prorrogação de prazos processuais.
Distribuição - Sorteio pelo qual é deﬁnido
qual o juiz natural para julgar o conﬂito.
Entrância - Hierarquia das áreas de
jurisdição que obedece às regras ditadas
pela lei de Organização Judiciária de cada
Estado.
Espólio - É o conjunto de bens, direitos,
rendimento e obrigações (patrimônio) da
pessoa falecida.
Família subs tuta - Subs tuição do poder
familiar ou da guarda dos pais por outra
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Grau de jurisdição - É a ordem da hierarquia
judiciária, que se divide em inferior e
superior.
Habeas corpus - Ação para garan r a
liberdade de locomoção, de modo a
reprimir ou impedir prisão ou
constrangimento legal.
Hasta Pública - Expressão genérica que
abrange tanto a praça (para bens imóveis)
como leilão (para bens móveis).
Homologar - Ra ﬁcar, conﬁrmar, aprovar
determinado ato por decisão judicial para
que o mesmo tenha validade legal.
Impedimento - Mo vo legal pelo qual o juiz,
o advogado, o perito estão proibidos de
atuar em determinado processo ou causa.
Impetrante - Aquele que pede uma
providência judicial, sendo mais comum
designar com esse nome aquele que
impetra habeas corpus ou mandado de
segurança.
Imputável - Pessoa que pode ser
responsabilizada pela prá ca de um delito, a
p a r r d e 1 8 a n o s d e i d a d e e co m
discernimento mental.

Impugnar - Contestar, contrariar, refutar.

durante o restante da pena que deveria
cumprir preso.

Incurso - Incluído; implicado que incide ou
Mandado - Sinônimo de mandamento,
recai.
encargo, ordem. No Direito, é uma deterInfracons tucional - Uma norma que está minação judicial para o cumprimento de
abaixo hierarquicamente da Cons tuição providências processuais (citação, penhora,
in mação, prisão, busca e apreensão).
Federal.
Instância - Grau de jurisdição na hierarquia Mandado de segurança - Ação proposta
para assegurar à pessoa um direito líquido e
judiciária.
certo, incontestável, que seja violado ou
ameaçado por ato ilegal ou incons tucional
Interposição - Oferecimento de recurso.
de uma autoridade.
In mação - Ato pelo qual se dá ciência a
alguém dos atos e termos do processo, para Mandato - concessão especial de poderes
para o exercício de uma função ou missão
que faça ou deixe de fazer alguma coisa.
pública. Ex. mandato parlamentar.
Inventário - Procedimento que tem por
obje vo a descrição com individuação e Monocrá ca - Decisão proferida por uma só
clareza de todos os bens da herança a ﬁm de pessoa. Opõe-se à decisão colegiada.
viabilizar a par lha entre os herdeiros.
Nascituro - É o ser já concebido, que está
gerado, para nascer.
Lacuna - Falta, omissão da lei.
Lide - Li gio, pleito judicial, conﬂito de Na morto - É aquele que nasceu morto;
aquele que veio à luz, com sinais de vida,
interesses.
mas logo morreu.
Liminar - Decisão do juiz, no início do
processo, para evitar dano irreparável ao Penhor – Apresentação de um bem como
garan a de dívida contraída por
direito que se alega.
emprés mo. Ato de empenhar (uma jóia).
Livramento condicional - Cons tui na
concessão de liberdade antecipada dada Penhora – Garan a processual para o
pelo juiz ao condenado que preencher todos p a ga m e nto d e d í v i d a . D e p e n d e d e
os requisitos legais, ﬁcando sujeito a determinação judicial e pode ser averbada
determinadas exigências, embasadas em lei, junto ao registro de imóveis ou de trânsito.
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diligências ou atos processuais em
localidade diversa daquela onde tramitar o
Perícia - Exame ou vistoria realizados por processo.
proﬁssionais especializados com obje vo de
Precatório - Requisição feita pelo juiz de
geração de prova judicial ou extrajudicial.
execução de decisão irrecorrível contra a
Fazendo Pública, federal, estadual ou
Pe ção inicial - Peça inicial do processo.
municipal, para que as dívidas sejam pagas
Pe ção inicial inepta - Aquela que não aos respec vos credores.
reúne os requisitos essenciais, ou seja, é
Prisão em ﬂagrante - Prisão realizada no
incompreensível.
momento em que o crime está sendo
PJe - Processo Judicial Eletrônico. Sistema de pra cado. Pode ser efetuada por qualquer
movimentação e tramitação de processos pessoa do povo.
em ambiente virtual (processo eletrônico)
u l i z a d o e m m u i t o s d o s t r i b u n a i s Prisão Especial - Prisão realizada em
brasileiros, inclusive no Tribunal Regional quartéis ou prisão especial de pessoas que,
Federal da 5ª Região e varas federais com devido ao cargo que exercem ou nível
competência diversa dos Juizados Especiais cultural que possuem, devem ser recolhidas
(varas cíveis, criminais e de execução ﬁscal). em locais especiais quando presas
provisoriamente. Depois da condenação
Preclusão - Perda do direito de manifestar- deﬁni va, não há previsão de prisão
se no processo, por não tê-lo feito na forma especial.
devida ou na oportunidade devida.
Prisão Temporária - Espécie de prisão
Princípio do devido processo legal - provisória ou cautelar, que restringe a
Princípio cons tucional que garante que o liberdade de locomoção de uma pessoa, por
indivíduo só será privado de sua liberdade tempo determinado e durante o inquérito
ou terá seus direitos restringidos mediante policial, a ﬁm de inves gar a ocorrência de
um processo legal, exercido pelo Poder crimes graves.
Judiciário, por meio de um juiz natural,
assegurados o contraditório e a ampla Procuração - Documento assinado pela
parte nomeando um advogado para
defesa.
representá-la em juízo.
P re cató r i a ( o u ca r ta p re cató r i a ) –
Comunicação processual feita de um juízo a Reincidência - Em matéria penal, veriﬁca-se
outro solicitando o cumprimento de a reincidência quando o agente comete
Ato de penhorar (um bem ou valor).
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novo crime, depois de transitar em julgado a 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais)
sentença que, no País ou no estrangeiro, o aplicável a autores de atos infracionais que
cometem crimes que tenham pena mínima
tenha condenado por crime anterior.
não superior a um ano. Nos termos da lei, o
Relator - Juiz ou desembargador que, por Ministério Público, ao oferecer a denúncia,
sorteio, recebe a função de interpretar o poderá propor a suspensão do processo, por
caso que vai a julgamento perante o tribunal dois a quatro anos, desde que o acusado não
esteja sendo processado ou não tenha sido
do qual se faz membro.
condenado por outro crime, presentes os
Remição – Ato de remir. É o pagamento de demais requisitos que autorizariam a
uma dívida ou o seu resgate. No Direito suspensão condicional da pena.
penal diz-se da remição o ato de subs tuir
parte do cumprimento da pena pelo União estável - É a en dade familiar
exercício de trabalho ou pelo estudo, de caracterizada pela convivência duradoura,
sorte que a cada três dias de trabalho ou pública e con nua, de duas pessoas,
estudo pode abater um dia de cumprimento estabelecida com obje vo de cons tuição
familiar.
da pena.
Usucapião - Foram de se adquirir a
propriedade de um bem após ter permaResposta preliminar – Defesa do réu no necido na sua posse do mesmo durante um
período de tempo previsto na lei.
processo penal.
Remissão – Ato de remi r. Perdão.

Revel - Réu que não comparece em juízo Usufruto - É o direito de usar de uma coisa.
Pode recair em um ou mais bens, móveis ou
para defender-se.
imóveis, abrangendo-lhe, no todo ou em
Sucumbência - Pagamento de custas do parte, os frutos (rendas, aluguéis) e
processo e honorários de advogado pela u lidades. O usufruto de imóveis deve ser
registrado no Cartório de Registro de
parte vencida no processo.
Imóveis.
Suspensão condicional da pena ou sursis Paralisação da execução da pena priva va de U s u ra - C o b ra n ç a m a n i fe s t a m e n t e
l i b e rd a d e , m e d i a n te d e te r m i n a d a s desproporcional de juros.
condições impostas por lei.
Suspensão condicional do processo –
Medida prevista no art. 89, da Lei nº
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SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

A JFCE possui uma Seção de Comunicação Social.
Por intermédio dela, é possível fazer contato com
a ins tuição.
Ela funciona de 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h.
Telefone: (85) 3521.2626 / 2636 /
(85) 98970.1782
E-mail: comunicacao@jfce.jus.br

ASCOM TRF-5ª REGIÃO
E-mail: comunicacaosocial@trf5.jus.br
Telefones: (81) 3425.9065 / 9011 / 9019
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Quer conhecer mais do
trabalho da JFCE? Então,
acompanhe nossas mídias
e ﬁque por dentro das
decisões que impactam a
vida dos cidadãos.

FONTES CONSULTADAS
[Publicações]
* A JFRN para Jornalistas – Guia prá co do Judiciário Federal
* Cinquenta anos de história – Jus ça Federal no Ceará
* Guia do Judiciário para a imprensa – TRT 23ª Região
[Sí os web]
www.cnj.jus.br
www.jfce.jus.br
www.s .jus.br
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