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2
DO(A) MAGISTRADO(A) – DADOS FUNCIONAIS E PESSOAIS (dados coletados
do FICOVI)
Nome: Dr. José Hercy Ponte de Alencar
Matrícula: 201456
(X) Juiz de Direito

( ) Juiz Substituto

Exercício cumulativo:
( ) Sim
(X) Não
Ingresso na Magistratura:05/07/2013
O(a) Magistrado(a) reside na Comarca?
O(a) Magistrado(a) estava presente nos dias
da inspeção?
O(a) Magistrado(a) exerce a função de
Diretor do Fórum?
O(a) Magistrado(a) exerce a função
administrativa (CEJUSC, COMAN,
Distribuição, Vice-Diretor)?
O(a) Magistrado(a) exerce a Jurisdição
Eleitoral?
O(a) Magistrado(a) exerce a função de
magistério?
3

(X) Titular

( ) Respondendo

Quais?
Ingresso na Vara: 19/12/2018
(X) Sim ( ) Não
(X) Sim ( ) Não

( ) Sim (X) Não
( ) Sim (X) Não
Qual?
( ) Sim (X) Não
( ) Sim (X) Não
Se sim, em qual instituição?
Qual a frequência?

SECRETARIA – QUADRO DE PESSOAL (dados coletados do FICOVI)
3.1

ANALISTAS JUDICIÁRIOS

TOTAL

02

TOTAL

00

Arlete Gomes Barbosa
José Fernando Lopes
3.2

OFICIAIS DE JUSTIÇA

Oficiais pertencentes à CEMAN, contando atualmente com supressão da lotação
paradigma de 11 para 2, atualmente lotados na Comarca
3.3

TÉCNICOS JUDICIÁRIOS

TOTAL

01

TOTAL

01

TOTAL

03

Leonardo Davi Silva de Carvalho
3.4

CONCILIADOR(A)

Dagna Maria Freitas de Souza
3.5

CEDIDOS

Francisca Saraiva Lemos da Costa
Aparecida Mendes Brito
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1
IDENTIFICAÇÃO DA INSPEÇÃO (dados coletados do FICOVI)
Processo
8501582-52.2019.8.06.0026
Unidade
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Quixadá
Entrância
Intermediária
Endereço
Avenida Plácido Castelo, nº 2028, Centro, Quixadá
Período da Inspeção
10/06/2019
Portaria
49/2019 (DJe de 03/06/2019)
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3.6

ESTAGIÁRIOS

TOTAL

00

Ana Caroline Silva Freitas
3.7

ASSISTENTE

Lara Rafaella Lacerda Brasil
3.8

SUPERVISOR(A)

Romeu Eyver Crispino Pinheiro
4
DO(A) PROMOTOR(A) (dados coletados do FICOVI)
Ingresso na Vara: 05/02/2019
Nome: Dr. Naelson Barros Marques Júnior
( ) Titular

(X) Respondendo

Responde por outras Comarcas?
(X) Sim
( ) Não

Quais? 1ª Vara da Comarca de Quixadá

5
DO(A) DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) – NÃO HÁ NA COMARCA (dados coletados
do FICOVI)
Ingresso na Vara:
Nome:
Prejudicado
Prejudicado
( ) Titular
( ) Respondendo
Responde por outras Comarcas?
( ) Sim
( ) Não
6

Quais?

DA UNIDADE JUDICIÁRIA (dados coletados do FICOVI)

Competência: Jurisdição Cível e Criminal – Unidade do Juizado Especial
6.1
ESTRUTURA FÍSICA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL
O espaço é adequado e suficiente para o desenvolvimento das atividades do juízo?
(X) Sim
( ) Não
Possui acessibilidade? ( ) Sim (X) Não
Estrutura física:
( ) Ótima
(X) Boa
( ) Regular
( ) Péssima
Reclamações/constatações: O órgão jurisdicional será transferido para o Centro
Universitário Católica de Quixadá, nos termos do convênio constante no processo nº
8517464-69.2018.8.06.0000
6.2
MOBILIÁRIO
Mobiliário:
Estado de conservação do mobiliário?
Reclamações/constatações:

(X) Suficiente ( ) Insuficiente
(X) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo

6.3
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Equipamentos à disposição:
( ) Suficiente (X) Regular ( ) Insuficiente
Reclamações/constatações:
6.4
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Há falta de material de expediente?

( ) Sim

(X) Não
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Raimunda Darcyda Silva Freitas
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7
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (dados coletados do FICOVI)
Quantos processos administrativos estão em curso na unidade:
00
Quantos processos administrativos disciplinares estão em curso na unidade
00
Processos são cadastrados no CPA
(X) Sim ( ) Não
8
DA DISTRIBUIÇÃO (dados coletados do FICOVI)
Há servidor específico para realizar a distribuição dos processos?
Há ações pendentes de distribuição?
Se sim, quanto ações estão pendentes de distribuição

( ) Sim (X) Não
( ) Sim (X) Não
Prejudicado (PJe,
Distribuição
Eletrônica)

9
DAS CUSTAS FINAIS (dados coletados do FICOVI)
Há controle da cobrança das custas finais?
(X) Sim ( ) Não
(inclusive em processos arquivados)
Como é feito? Em início, conforme previsão do art. 54, da Lei nº 9.099/95, porém, havendo
interposição de recurso inominado ou condenação em custas proferida em sentença, a respeito
das custas, está sendo observado o disposto na Portaria Conjunta nº 2076/2018
10
SISTEMAS PROCESSUAIS UTILIZADOS NA VARA (dados coletados do FICOVI)
Processos Físicos
( ) SAJ Físico
Processos Digitais
( ) SAJPG
(X) PJe
11
DO ACERVO PROCESSUAL (dados coletados do último relatório de inspeção e junto a
Unidade Inspecionada, certidão emitida em 10/06/2019)
Acervo: 1.518 processos
Acervo na última inspeção – realizada nos dias 19 e 20/02/2018: 1.639 processos
(X) Diminuiu
( ) Aumentou
Diferença: 121
12
PRODUTIVIDADE (dados coletados do Sistema SEI)
12.1 Gestão de desempenho (Ano: 2019 – relatório gerado em 10/06/2019)
Processos novos
Processos pendentes de julgamento
Processos julgados
Processos pendentes de baixa
Processos baixados
Taxa de congestionamento
12.2 Gestão do acervo (Junho/2019 – relatório gerado em 10/06/2019)
Processos conclusos para sentença
Processos julgados e não baixados
Suspenso
Reativado no mês
Transitado no mês
Em grau de recurso no mês
Remetido a outro foro no mês
Decisão interlocutória no mês
Despacho no mês
Expediente no mês
Arquivados definitivamente no mês

334
679
469
892
480
49,12%
104
213
0
0
0
0
0
0
108
959
4
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Reclamações/constatações:
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14
22
Pendente de Julgamento
Pendente de Baixa
Pendente de Julgamento
Pendente de Baixa

Idoso
Portador de Necessidade
Especial

76
144
1
1

13
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DO(A) MAGISTRADO(A) (dados coletados
do SAJ Físico – Relatório Gerencial)
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DO MAGISTRADO JOSÉ HERCY PONTE DE ALENCAR NA UNIDADE DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE QUIXADÁ, DE 01/2019 a 05/2019 (4 MESES
TRABALHADOS)
DECISÕES
SENTENÇAS
AUDIÊNCIAS
DESPACHOS
INTERLOCUTÓRIAS

717

47

67

877

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DO MAGISTRADO JOSÉ HERCY PONTE DE ALENCAR NA UNIDADE DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE QUIXADÁ, DE 01/2019 a 05/2019 (4 MESES
TRABALHADOS)
DECISÕES
SENTENÇAS
AUDIÊNCIAS
DESPACHOS
INTERLOCUTÓRIAS

179,25

11,75

16,75

219,25

14
SITUAÇÃO GERAL DOS PROCESSOS (dados coletados junto a Unidade
Inspecionada, em 10/06/2019 – PJe)
14.1 PROCESSOS CONCLUSOS
Para Sentença
21
Para Decisão
18
Para Despacho
71
Liminares Pendentes de análise (FICOVI)
1
É feito algum controle em processos no qual é postergada a apreciação de
pedido liminar para período após a apresentação de manifestação pela parte (X) Sim ( ) Não
requerida?
Se sim, como é feito esse controle? Inicialmente, ante a designação automática de audiência nos
processos no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, é feita automaticamente a concussão
para apreciação da tutela requerida. Sendo o caso de a tutela não ser deferida inaudita altera
pars, é feito o acompanhamento através da função “agrupadores” no sistema PJe,
possibilitando o acompanhamento de todas as petições insertas no sistema, bem como na
conclusão, após a realização da audiência de conciliação
14.2 PROCESSOS PARALISADOS (dados coletados do Sistema SEI referentes ao mês de
junho/2019 – relatório gerado em 10/06/2019)
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 101 e 180 dias
2
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 181 e 360 dias
0
Quantidade dos processos conclusos paralisados há mais de 360 dias
0
Total
2
15
GERENCIAMENTO DE PROCESSOS (dados coletados do FICOVI)
15.1 NA SECRETARIA
Gestão Estratégica
( ) diária
(X) semanal
Com que frequência são verificados os
( ) quinzenal
processos com prazos excedidos?
( ) mensal
( ) não é feito controle.
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Processos entrados no mês
Processos julgados no mês
12.3 Processos prioritários

16

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ERNANI PIRES PAULA PESSOA JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado do Ceara. Data da última assinatura: 14/06/2019 às 11:06:38.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8501582-52.2019.8.06.0026 e o código 7UPU098Z.

(X) sim
( ) não
É feito um monitoramento nos proces- Explique: Os processos cadastrados no sistema PJe
sos prioritários?
possibilita a inserção do alerta para os processos que
possuem trâmite legalmente prioritário, sendo movimentados conforme a prioridade
É feito um acompanhamento do tempo ( ) sim
de prisão dos presos provisórios e de- ( ) não
finitivos?
Explique: Prejudicado
Gestão de Processo de Trabalho
( ) sim
(X) não
Explique: A conclusão dos processos é feita semanalmente, com metas semanais para cumprimento, sem
Os processos conclusos são imediataprejuízo das urgências que são remetidas imediatamente remetidos ao Gabinete?
mente. Tal atividade fez-se necessária para obedecer
a ordem cronológica prevista no CPC. A experiência
demonstrou-se satisfatória para o acompanhamento
das estatísticas
(X) por dígito do processo
A divisão do trabalho é feita:
( ) por matéria
( ) por tarefa/caixas.
Os servidores realizam atos ordinató- (X) sim
rios?
( ) não
Como é feita a abertura de Malote Di- (X) servidor específico
gital
( ) revezamento
( ) sim
Há uma rotina específica para a co- ( ) não
brança de autos com carga?
Periodicidade: Prejudicado (processos em tramitação
exclusivamente no meio eletrônico – PJe)
Há uma rotina específica para a co- (X) sim
brança de cartas precatórias sem cum- ( ) não
primento?
Periodicidade: Quinzenal
(X) sim
( ) não
Há uma rotina específica para cobranPeriodicidade: Haja vista a escassez de Oficiais de Jusça de mandados pendentes de cumpritiça na Comarca de Quixadá, a cobrança é efetuada
mento?
com periodicidade de 60 dias, considerando a impossibilidade de cumprimento em tempo inferior
( ) sim
É utilizado o BNMP 2.0?
( ) não
Prejudicado
( ) sim
Existe algum problema (demora) no
( ) não
cumprimento de mandados de prisão?
Prejudicado
Quantidade de Mandados pendentes
Prejudicado
de cumprimento:
( ) sim
Há presos cumprindo prisão provisó( ) não
ria ou definitiva na Delegacia?
Prejudicado
( ) sim
Há dificuldades na condução de pre( ) não
sos para as audiências?
Prejudicado
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O aprazamento de audiências preliminares do Juizado Criminal é feito com
o auxílio da delegacia?

O agendamento de audiências é feito
na Secretaria?

Há conciliador nomeado?
Conciliador é servidor efetivo?
Há demora na realização de perícias?

A Secretaria adota alguma boa prática
que merece ser destacada?

( ) sim
( ) não
Prejudicado
(X) sim
( ) não
Por que?
(X) sim
( ) não
Explique: A marcação de audiências nas ações públicas incondicionadas são aprazadas na própria delegacia, contudo, quando trata-se de audiência com necessidade de representação, para resguardar a vítima, a delegacia agenda datas distintas para comparecimento, impossibilitando o aprazamento do ato da
lavratura do procedimento
(X) sim
( ) não
Explique:
( ) sim
(X) não
( ) sim
( ) não
Prejudicado
( ) sim
(X) não
Explique: Apesar de a Secretaria do Juízo estar em
harmonia, não há ponto de destaque, somente a difusão quanto à importância do provimento jurisdicional de forma célere e efetiva, proporcionando o acesso à justiça aos postulantes do juízo. Há também a
utilização dos meios de intimação, tais como e-mail e
whatsapp pretérita à regulamentação do e. TJCE
como meio de buscar a economia processual e a celeridade, princípios basilares dos Juizados Especiais
(X) sim
( ) Não

A unidade possui todos os livros obrigatórios (art. 33, Prov. n 01/2007)
Gestão de Pessoas
O(a) Magistrado(a) estabelece alguma
(X) sim
meta para ser cumprida pela Secreta( ) Não
ria?
(X) sim
O(a) Magistrado(a) realiza reuniões ( ) não
periódicas para avaliação das rotinas Explique: É efetuado acompanhamento e repasse dos rede trabalho / resultados?
sultados obtidos, repasse quanto aos entendimentos adotados, sobretudo, em sintonia com as Turmas Recursais
Quantos servidores trabalham na SeNa secretaria, há três servidores. Sendo dois bachacretaria e quantos são bacharéis em diréis em direito
reito:
Satisfação do Cliente
Como é feito o atendimento ao públi- ( ) servidor específico
co?
(X) revezamento
Existe livro próprio para anotação das (X) sim
reclamações feitas?
( ) Não
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Há processos prontos para realização
de Sessão do Tribunal do Júri?
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Há planejamento/controle de prazos
para prolação de sentenças?

Há plano de gestão na Vara?

O grupo de descongestionamento
foi na unidade nos últimos 12
meses?
Gestão de Processo de Trabalho
A divisão de trabalho é feita:
Há espaço físico ou virtual distinto
para controle dos processos prioritários?
Há espaço físico ou virtual distinto
para controle dos processos suspensos?
O(a) Magistrado(a) adota alguma
boa prática que mereça ser destacada?

(X) sim
( ) não, por que?
Explique: Apesar de não retratar a realidade atual,
a gestão está trabalhando para que os processos em
trâmite nesta unidade não ultrapasse 180 dias da
data do ajuizamento até a prolação da sentença
(X) sim
( ) não, por que?
Explique: a atual Gestão tomou posse em
19/12/2018, passando a atuar efetivamente após o
recesso forense. Após, foram implementadas as metas para redução do acervo existente, com a identificação dos processos mais antigos, bem como os
que estavam saneados e aptos a julgamento. A adoção das medidas obtiveram um resultado satisfatório até a presente data, demonstrando a capacidade
da Unidade em atingir o objetivo de reduzir o acervo existente à época em 1.842 feitos 1.000 ao final
do ano de 2019, e em consequência possibilitar o
controle do prazo de trâmite para 180 dias até a
prolação da sentença
(X) sim, período:
( ) não
( ) por ato judicial (despacho, decisão, sentença)
(X) por classe processual (matéria)
(X) sim
( ) não
(X) sim
( ) não
( ) sim
( ) não
Explique:
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Foi realizada alguma reclamação no ( ) sim
último ano?
(X) Não
( ) sim
É feita alguma análise das reclama(X) Não (não se aplica em razão da ausência de reclamações efetivadas?
ções)
15.2 NO GABINETE
Gestão Estratégica
( ) diária
Os processos com prioridade e ur(X) semanal
gência são analisados com que fre( ) quinzenal
quência?
( ) mensal
( ) não é feito controle
(X) sim, qual? Por critérios de prioridade e de orExiste algum critério na ordem de
dem cronológica dos processos
julgamentos?
( ) não, por que?
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É realizado pedido de bloqueio de
bens através do Sistema BacenJud?

(X) sim
( ) não, por que?
(X) sim
( ) não, por que?

O Infoseg é utilizado?

(X) sim
( ) não, por que? O sistema SerasaJud conta com
divergência em relação ao foro, contudo já fora solicitado a regularização
(X) sim
( ) não
( ) sim
(X) não, por que?

O Sistema de Audiência de Custódia
(SISTAC) é utilizado?

( ) sim
( ) não, por que?
Prejudicado

O Sistema RenaJud é utilizado, assim como o SerasaJud?
O Sistema SIEL (do TRE) é utilizado?

Gestão de Pessoas
Há Assistente designado?
O(a) assistente é servidor efetivo?
À exceção do(a) Assistente, tem servidores ou estagiários auxiliando
o(a) Magistrado(a) no gabinete?
O(a) Magistrado(a) estabelece alguma meta de produtividade a ser
cumprida no Gabinete?
O(a) Magistrado(a) realiza reuniões
periódicas para acompanhamento e
avaliação das rotinas de trabalho /
reavaliação / resultados?

(X) sim
( ) não
( ) sim
(X) não
(X) sim, quantos? 2
( ) não
(X) sim, qual?
( ) não
(X) sim
( ) não, por que?
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AUDIÊNCIAS – ÚLTIMOS 12 MESES (dados coletados junto ao FICOVI)
Total de Audiências realizadas
1332
Audiências cíveis realizadas
1173
Audiências criminais realizadas
159
Audiências infância e Juventude realizadas
Prejudicado
Audiências de custódia realizadas
Prejudicado
Processos aguardando a designação de audiências
11
Processos aguardando a realização de audiência
151
Audiência designada com a data mais distante
05/08/19
17
PROCESSOS INSPECIONADOS
17.1 PROCESSOS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processos em andamento: 962, conforme certidão obtida na Unidade em 10/06/2019.
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação cível ajuizada em 30/05/2019.
3000417-25.2019.8.06.0152
Audiência conciliatória designada para o dia 02/07/2019.
Vistos em inspeção. Ação cível ajuizada em 16/05/2019.
3000388-72.2019.8.06.0152
Audiência conciliatória designada para o dia 18/06/2019.
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É realizada pesquisa de endereço /
bens do devedor através do Sistema
da Receita Federal – InfoJud?
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Vistos em inspeção. Ação cível ajuizada em 30/05/2019.
Audiência conciliatória designada para o dia 02/07/2019.
Vistos em inspeção. Ação cível ajuizada em 05/06/2019.
3000438-98.2019.8.06.0152
Audiência conciliatória designada para o dia 09/07/2019.
Vistos em inspeção. Ação cível ajuizada em 30/05/2019.
3000418-10.2019.8.06.0152
Audiência conciliatória designada para o dia 02/07/2019.
Vistos em inspeção. Ação cível ajuizada em 05/06/2019.
3000439-83.2019.8.06.0152
Audiência conciliatória designada para o dia 09/07/2019.
Vistos em inspeção. Ação cível ajuizada em 05/06/2019.
3000436-31.2019.8.06.0152
Audiência conciliatória designada para o dia 09/07/2019.
Vistos em inspeção. Ação cível ajuizada em 07/03/2018.
3000163-86.2018.8.06.0152
Audiência de instrução designada para o dia 02/07/2019.
Vistos em inspeção. Ação cível ajuizada em 23/05/2018.
3000468-70.2018.8.06.0152
Audiência de instrução designada para o dia 02/07/2019.
Vistos em inspeção. Ação cível ajuizada em 01/12/2015.
Audiência de instrução designada para o dia 02/07/2019. Ao
0047344-42.2015.8.06.0152
Juiz da Vara, para agilizar o encerramento da presente
demanda.
17.2 PROCESSOS DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
Processos em andamento: 544, conforme certidão obtida na Unidade em 10/06/2019.
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. TCO ajuizado em 22/01/2019. Fato
3000064-82.2019.8.06.0152
ocorrido em 21/01/2019. Crime do art. 29, §1º, da Lei 9.605/96.
Audiência designada para 12/06/2019.
Vistos em inspeção. TCO ajuizado em 28/01/2019. Fato
3000089-95.2019.8.06.0152
ocorrido em 28/01/2019. Crime dos arts. 140 e 147, do CPB.
Audiência designada para 12/06/2019.
Vistos em inspeção. TCO ajuizado em 04/10/2018. Fato
3000962-32.2018.8.06.0152
ocorrido em 25/09/2018. Crime do art. 331, do CPB. Audiência
designada para 03/07/2019.
Vistos em inspeção. TCO ajuizado em 24/01/2019. Fato
3000071-74.2019.8.06.0152
ocorrido em 22/01/2019. Crime do art. 129, do CPB. Audiência
designada para 03/07/2019.
Vistos em inspeção. TCO ajuizado em 25/01/2019. Fato
3000075-14.2019.8.06.0152
ocorrido em 13/10/2018. Crime do art. 28, da Lei nº 11.343/06.
Audiência designada para 17/06/2019.
Vistos em inspeção. Ação Penal. Fato ocorrido em 04/03/2018.
3000152-57.2018.8.06.0152
Crime do art. 28, da Lei nº 11.343/06. Audiência de instrução e
julgamento designada para 26/06/2019.
Vistos em inspeção. Ação Penal. Fato ocorrido em 27/07/2016.
3000739-50.2016.8.06.0152
Crime do art. 29, §1º, da Lei 9.605/96. Audiência de instrução e
julgamento designada para 26/06/2019.
Vistos em inspeção. Ação Penal. Fato ocorrido em 27/07/2016.
3000398-87.2017.8.06.0152
Crime do art. 307, do CPB. Audiência de instrução e
julgamento designada para 26/06/2019.
Vistos em inspeção. Ação Penal. Fato ocorrido em 08/02/2019.
3000130-62.2019.8.06.0152
Crime do art. 147, do CPB. Audiência de instrução e
julgamento designada para 26/06/2019.
Vistos em inspeção. Ação Penal. Fato ocorrido em 22/03/2017.
Crime do art. 28, da Lei nº 11.343/06. Denúncia recebida em
3000260-23.2017.8.06.0152
06/02/2018. SURSIS revogado em 30/03/2019. Audiência de
instrução e julgamento designada para o dia 26/06/2019.
17.3 PROCESSOS ATINENTES AO ESTATUTO DO IDOSO
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Processos em andamento: 144, segundo dados extraídos do SEI – Relatório gerado em
10/06/2019.
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação cível. Processo em fase de
3000454-86.2018.8.06.0152
saneamento, aguardando decurso de prazo concedido para
cumprimento de diligência pelo litigante.
Vistos em inspeção. Ação cível. Processo em fase de
3000531-95.2018.8.06.0152
saneamento, aguardando decurso de prazo concedido para
cumprimento de diligência pelo litigante.
Vistos em inspeção. Ação cível. Processo em fase de
3000623-73.2018.8.06.0152
saneamento, aguardando decurso de prazo concedido para
cumprimento de diligência pelo litigante.
Vistos em inspeção. Ação cível. Processo em fase de
3000927-72.2018.8.06.0152
saneamento, aguardando decurso de prazo concedido para
cumprimento de diligência pelo litigante.
Vistos em inspeção. Ação cível. Processo concluso para
3001003-96.2018.8.06.0152
sentença desde 20/05/2019. Ao Juiz da Vara, para julgamento
do feito.
17.4 PROCESSOS INSERIDOS NA META 2 DO CNJ
Processos em andamento: 0, segundo dados extraídos do SPROC – maio/2019.
17.5 PROCESSOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA
Processos em andamento: 21, segundo dados extraídos do PJe
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação Penal. Fato ocorrido em 12/04/2015.
Crime do art. 19, da LCP. Denúncia recebida em 27/06/2016.
0046413-39.2015.8.06.0152
Instrução encerrada em 30/04/2019. Processo concluso para
sentença desde 18/05/2019. Ao Juiz da Vara, para julgamento
do feito.
Vistos em inspeção. Ação cível. Processo concluso para
3000813-36.2018.8.06.0152
sentença desde 20/05/2019. Ao Juiz da Vara, para julgamento
do feito.
Vistos em inspeção. Ação cível. Processo concluso para
3000125-74.2018.8.06.0152
sentença desde 20/05/2019. Ao Juiz da Vara, para julgamento
do feito.
Vistos em inspeção. Ação cível. Processo concluso para
3000967-54.2018.8.06.0152
sentença desde 20/05/2019. Ao Juiz da Vara, para julgamento
do feito.
Vistos em inspeção. Ação cível. Processo concluso para
3001031-64.2018.8.06.0152
sentença desde 20/05/2019. Ao Juiz da Vara, para julgamento
do feito.
17.6 PROCESSOS SEM MOVIMENTAÇÃO HÁ MAIS DE 100 DIAS
Processos em andamento: 0, conforme dados do FICOVI e de certidão obtida na Unidade em
10/06/2019.
17.7 CARTAS PRECATÓRIAS
Processos em andamento: 12, conforme certidão obtida na Unidade em 10/06/2019.
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Carta precatória recebida em 27/03/2019.
3000268-29.2019.8.06.0152
Audiência preliminar designada para 19/06/2019.
Vistos em inspeção. Carta precatória recebida em 22/04/2019.
3000323-77.2019.8.06.0152
Processo aguardando cumprimento do expediente pela
COMAN, com cobrança efetuada em 07/06/2019, via ofício.
Vistos em inspeção. Carta precatória recebida em 22/04/2019.
3000278-73.2019.8.06.0152
Processo aguardando cumprimento do expediente pela
COMAN, com cobrança efetuada em 07/06/2019, via ofício.

22

3000269-14.2019.8.06.0152
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PROCESSOS MAIS ANTIGOS EM TRAMITAÇÃO
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Cumprimento de sentença. Processo em
3929168-12.2010.8.06.0152
fase de decurso de prazo, aguardando impugnação ao bloqueio
efetivado.
Vistos em inspeção. Ação cível. Processo julgado em
23/08/2017, ainda pendente de intimação de parte, com 2
tentativas de intimação infrutíferas. Processo movimentado em
3936940-26.2010.8.06.0152
12/04/2019, quando foi determinada a intimação por mandado.
Ao Juiz da Vara, para agilizar o encerramento da presente
demanda.
Vistos em inspeção. Ação cível. Determinada a intimação das
partes para manifestarem interesse na produção de provas, com
3916775-55.2010.8.06.0152
retorno do AR sem ciência. Processo concluso desde
09/06/2019. Ao Juiz da Vara, para agilizar o encerramento da
presente demanda.
Vistos em inspeção. Ação cível. O processo ficou paralisado de
2011 a 2014. Feito movimentado em 12/04/2019, quando foi
determinada a intimação das partes para manifestarem interesse
3906553-91.2011.8.06.0152
na produção de provas. Processo aguardando decurso de prazo
a esse respeito. Ao Juiz da Vara, para agilizar o encerramento
da presente demanda.
Vistos em inspeção. Ação cível. Feito movimentado em
16/04/2019, quando foi determinada a intimação das partes para
3940390-40.2011.8.06.0152
manifestarem interesse na produção de provas. Processo
aguardando decurso de prazo a esse respeito. Ao Juiz da Vara,
para agilizar o encerramento da presente demanda.
19
AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS DO CNJ (dados coletados dos
sistemas SEI e SPROC)
19.1 Meta 1
No ano de 2018, a Unidade inspecionada não cumpriu a Meta 1 do CNJ, chegando ao percentual
de 83,21%, entretanto, vem atendendo a referida Meta no ano de 2019, com o percentual de
140,42% – relatório gerado em 10/06/2019.
19.2 Meta 2
Quantitativo nesta situação pendente de julgamento em maio/2019: 0
19.3 Meta 4
Quantitativo nesta situação pendente de julgamento em maio/2019: Prejudicado
19.4 Meta 6
Quantitativo nesta situação pendente de julgamento em maio/2019: Prejudicado
20
PROJETOS (dados coletados do FICOVI)
20.1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO CONFERÊNCIA
Possui estrutura (câmera e sistema) para realização da videoconferência: (X) Sim ( ) Não
Possui sala específica para a videoconferência?
( ) Sim (X) Não

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ERNANI PIRES PAULA PESSOA JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado do Ceara. Data da última assinatura: 14/06/2019 às 11:06:38.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8501582-52.2019.8.06.0026 e o código 7UPU098Z.

0002000-02.2019.8.06.0151

Vistos em inspeção. Carta precatória recebida em 07/06/2019.
Processo aguardando designação de audiência preliminar. Ao
Juiz da Vara, para designação de data para audiência de
cumprimento do ato deprecado.
Vistos em inspeção. Carta precatória recebida em 27/03/2019.
Expediente não cumprido por falta de tempo hábil. Oficiado ao
Juízo deprecante para informar nova data para realização de
audiência.
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21
NORMATIVOS IMPORTANTES (dados coletados junto a Unidade Inspecionada)
Normativo
Conteúdo
Aplicação
Provimento Conjunto nº
02/2019/ PRES/CGJ-CE

Provimento nº
01/2019/CGJCE
Provimento nº
22/2018/CGJCE

Provimento nº
17/2018/CGJCE

Provimento nº
08/2018/CGJCE

Provimento n°
06/2018/CGJCE
Provimento n°
11/2017/CGJCE
Provimento n°
09/2017/CGJCE
Provimento nº
02/2017/CGJCE

Provimento nº
05/2016/CGJCE

Provimento nº
01/2016/CGJCE

Disciplina o recolhimento, destinação, controle e
aplicação de valores oriundos de prestação
pecuniária imposta em sede de transação penal e
como condição da suspensão do processo, de
acordo com a Resolução nº 154, de 13 de julho de
2012, do Conselho Nacional de Justiça.
Define os atos ordinatórios a serem praticados de
ofício pelas Secretarias das Unidades Judiciais para
efetividade do disposto no art. 93, inciso XIV, da
Constituição Federal, c/c o artigo 203, § 4º, do
Código de Processo Civil.
Determina a utilização do Sistema de Automação
do Judiciário (SAJ/PG) para a prolação de
sentenças.
Estabelece os critérios e define o procedimento da
Inspeção Judicial Anual a ser adotado no âmbito do
Primeiro Grau de Jurisdição do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará, sob os auspícios do
art. 39, Lei n° 16.397/2017, e da Recomendação
CNJ n° 12/2013 e regulamenta as disposições
pertinentes.
Autoriza os magistrados dos juizados especiais
criminais e os demais juízos com competência
criminal do Ceará a receber, mandar distribuir e
processar os Termos Circunstanciados de
Ocorrência - TCO para o fim de deflagrar
procedimento de natureza penal, lavrado por
qualquer agente público regularmente investido na
função de policiamento (art. 69, Lei 9099/95), a
exemplo dos policiais militares, policiais
rodoviários federais, escrivães e inspetores de
Polícia Civil.
Estabelece para remessa de processos por declínio
de competência entre os sistemas utilizados nas
Unidades Judicial do Estado do Ceará.
Dispõe sobre a gestão e a fiscalização judiciárias
exercidas pelos juízes criminais, em comarcas onde
houver cadeias públicas passíveis de interdição.
Dispõe sobre a alienação antecipada de bens
apreendidos em procedimentos criminais e dá
outras providências.
Dispõe sobre a fiscalização da situação processual
dos presos provisórios pelos Juízes de Direito das
unidades judiciárias com competência criminal do
Poder Judiciário do Estado do Ceará.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da escorreita e
completa alimentação dos dados de qualificação e
histórico da parte passiva em feitos de natureza
criminal no âmbito da 1ª Instância do Poder
Judiciário do Estado do Ceará, e dá outras
providências.
Dispõe sobre o procedimento a ser adotado para o
recambiamento de presos que se encontram
recolhidos em estabelecimentos penitenciários de
outros Estados da Federação.

(X) Sim ( ) Não

(X) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não
Prejudicado

(X) Sim ( ) Não

(X) Sim ( ) Não

(X) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não
Prejudicado
(X) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não
Prejudicado

(X) Sim ( ) Não

( ) Sim ( ) Não
Prejudicado
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Cadastro no SIMAVI foi realizado: Foi aberto chamado solicitando o acesso, entretanto, foi
informado que não estava disponível para a unidade, conforme Chamado R526353
Já realizou audiência por videoconferência:
( ) Sim (X) Não
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RECLAMAÇÕES

NÃO HOUVE RECLAMAÇÕES
23

RECOMENDAÇÕES

SEM NECESSIDADE DE RECOMENDAÇÕES
24

CONCLUSÃO

Concluídos os trabalhos da presente inspeção, constata-se, de um modo geral,
que os feitos em tramitação têm bom andamento processual.
O acervo da Unidade inspecionada encontra-se controlado, inclusive com
redução em comparação aos dados da última inspeção desta Corregedoria, realizada nos dias
19 e 20 de fevereiro de 2018 – processo nº 8500651-83.2018.8.06.0026 (atualmente tramitam
1.518 feitos e em fevereiro de 2018 tramitavam 1.639 ações).
Embora o sistema SPROC informe sobre a inexistência de processos incluídos
na Meta 2, do CNJ, foram inspecionados neste ato 4 feitos dessa Meta, com recomendações ao
Magistrado para agilizar o encerramento das demandas, conforme planilhamento supra.
A taxa de congestionamento da Unidade do Juizado Especial de Quixadá é de
apenas 49,12%, segundo dados extraídos do sistema SEI, em anexo.
Inexiste na Unidade processo sem movimentação há mais de 100 dias,
conforme dados do FICOVI e da certidão anexa.
Os processos do Juizado Especial de Quixadá tramitam com celeridade,
observando-se um tempo médio de 30 dias para a realização da sessão de conciliação,
contados do ajuizamento da ação cível, e de 150 dias para a efetivação da audiência preliminar
nos TCO's, conforme planilhamento supra.
Atualmente, encontram-se designadas pela Unidade Judiciária 14 audiências de
instrução e julgamento nas ações penais, 49 audiências preliminares nos TCO's, 140 sessões de
conciliação e 3 audiências de instrução e julgamento de feitos cíveis (certidão anexa), se
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Há somente 12 cartas precatórias em andamento na Unidade, todas em regular
trâmite, segundo planilhamento supra e certidão anexa.
É feito acompanhamento dos prazos prescricionais nos crimes de competência
do Juizado Especial em tramitação na Unidade, cujo trabalho é de responsabilidade diária do
supervisor Romeu Eyver Crispino Pinheiro (certidão anexa).
Já são adotados meios eletrônicos de intimação das partes, visando otimizar a
celeridade exigida nos Juizados Especiais - telefone, e-mail e whatsapp (certidão anexa).
Os feitos prioritários são identificados por tarjas no Pje, com a finalidade de
facilitar a localização e o julgamento dos mesmos.
È realizada a cobrança a respeito do cumprimento e da devolução dos mandados
encaminhados à COMAN, através de ofícios, consoante informações do FICOVI e constatação
no planilhamento supra.
A Unidade inspecionada já está adotando providências para o saneamento das
inconsistências entre os dados do SEI e do Pje, tais como, identificação dos processos em
divergências, com análise da movimentação dos mesmos, e abertura de processo
administrativo, via CPA, para as correções pela Coordenadoria de Estatística (certidão anexa).
O Dr. José Hercy Ponte de Alencar assumiu a titularidade do Juizado Especial
de Quixadá no dia 19/12/2018, quando a Unidade possuía 1.860 processos em tramitação, após
o recebimento de aproximadamente 500 feitos redistribuídos pelas Vinculadas de Banabuiu e
Choró-limão, porém, em pouco mais de 5 meses, reduziu o acervo para 1.518 ações (certidões
anexas).
Percebe-se, ainda, consoante as informações apresentadas no FICOVI,
confirmadas neste ato inspecional, que a Unidade do Juizado Especial de Quixadá implementa
boa gestão na tramitação processual, com a finalidade de incremento da produtividade e
redução do acervo.
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detectando somente 11 processos aguardando a designação de audiência (FICOVI).
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seguinte média mensal de atos jurisdicionais, período de janeiro de 2019 a maio de 2019 – 4
meses trabalhados (excluindo o período de férias do Magistrado): sentenças – 179,25;
audiências – 11,75; decisões interlocutórias – 16,75; e despachos – 219,25 (certidão anexa).
O Magistrado vem atendendo à Meta 1, do CNJ, no ano de 2019, em percentual
de 140,42%, apresentando também bom índice de atendimento à demanda (baixar mais do que
os processos entrados – 143,71%), segundo dados do sistema SEI.
Portanto, observa-se o comprometimento e a responsabilidade do Dr. José
Hercy Ponte de Alencar, bem como de sua equipe de trabalho, visando fornecer uma boa
prestação jurisdicional.
Por fim, foi entregue cópia deste relatório ao Magistrado da Vara, o qual deverá,
no prazo de 45 dias, apresentar resposta às recomendações listadas e corrigir as pendências
verificadas, comunicando a esta Casa Censora as providências adotadas.
É o relato, que ora se submete à apreciação de Vossa Excelência.
Quixadá/CE, 10 de junho de 2019.
ERNANI PIRES PAULA PESSOA JÚNIOR
Juiz Corregedor Auxiliar
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A produtividade do Dr. José Hercy Ponte de Alencar é excelente, mantendo a
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