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2
DO MAGISTRADO – DADOS FUNCIONAIS E PESSOAIS (dados coletados do
FICOVI)
Nomes:
Matrículas:
Dr. Jorge de Ciero Miranda
2241
Quais?
Exercício cumulativo:
12ª Vara Criminal (Auxiliando – Portaria
(X) Sim
( ) Não
nº 284/2019)
Ingresso na Magistratura:
Ingresso na Vara:
30/01/1998
30/04/2018
O Magistrado reside na Comarca?

(X) Sim ( ) Não

O Magistrado estava presentes nos dias da
inspeção?

(X) Sim ( ) Não

O Magistrado exerce a Jurisdição Eleitoral?

( ) Sim (X) Não

O Magistrado exerce a função de
magistério?

(X) Sim ( ) Não
Se sim, em qual instituição? ESMEC
Qual a frequência? Módulos no Curso de
Formação dos Novos Juízes

3
SECRETARIA – QUADRO DE PESSOAL (dados coletados junto ao sistema Recursos
Humanos)
3.1

ANALISTAS JUDICIÁRIOS

TOTAL

01

TOTAL

02

TOTAL

1

Antônio Eldo Mota do Carmo
3.2

TÉCNICOS JUDICIÁRIOS

Antônio Isaias Sousa Gomes
Thereza Viviane Aguiar Ferreira
3.3

AUXILIARES JUDICIÁRIOS

Sandra Maria Filgueira de Queiróz Cabó
3.4

TERCEIRIZADOS

TOTAL

00

3.5

ESTAGIÁRIOS

TOTAL

02

Gabryela Maria Gomes
Leonardo Lima Alves
3.6

ASSISTENTE

Antônio Isaias Sousa Gomes

2
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1
IDENTIFICAÇÃO DA INSPEÇÃO
Processo
8501576-45.2019.8.06.0026 (SAJADM – CPA)
4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de
Unidade
Fortaleza
Entrância
Entrância Final
Rua Des. Floriano Benevides, nº 220, Água Fria, Fortaleza/CE
Endereço
(Fórum Clóvis Beviláqua)
Período da Inspeção
03/06/2019 a 19/06/2019
Portaria
09/2019
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SUPERVISOR(A)

Priscila Ferreira de Sousa
4

DO(A) PROMOTOR(A) (dados coletados do FICOVI)

Nome:
Dra. Thelma Regina Braga Damasceno
Dr. Manuel Pinheiro Freitas
(X) Titular
(X) Titular

Ingresso na Vara:
29/05/2018
10/01/2019

( ) Respondendo
( ) Respondendo

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

Quais?
Mutirão de Instrução e Julgamento dos
Delitos de Tráfico de Drogas (Dra. Thelma).
Membro do Núcleo de Investigação Criminal
NUINC e Coordenador Interinstitucional do
Programa “Tempo de Justiça” (Dr. Manuel).

5
DO(A) DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) (dados coletados do FICOVI)
Nome:
Ingresso na Vara: 08/02/2019
Dra. Yamara Alves Lavor
( ) Titular
(X) Respondendo
Responde por outras Comarcas?
(X) Sim
( ) Não
6

Quais?
Indefinidas

DA UNIDADE JUDICIÁRIA (dados coletados do FICOVI)

Competência: Jurisdição Criminal - Delitos de Tráfico de Drogas
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? (X) Sim ( ) Não
Estrutura física:
( ) Ótima
(X) Boa
( ) Regular
( ) Péssima
Reclamações/constatações: A arquitetura do Fórum não possibilita o acompanhamento da
audiência por familiares ou interessados e não impede o contato entre as testemunhas.
6.2
MOBILIÁRIO
Mobiliário:
(X) Suficiente ( ) Insuficiente
Estado de conservação do mobiliário?
( ) Bom (X) Regular ( ) Péssimo
Reclamações/constatações: Retirada das cortinas compromete o proveito dela em viabilizar a
publicidade das audiências.
6.3
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Equipamentos à disposição:
( ) Suficiente (X) Regular ( ) Insuficiente
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3.7
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7
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (dados coletados do FICOVI)
Quantos processos administrativos estão em curso na unidade:
0
Processos são cadastrados no CPA
( ) Sim ( ) Não
8
SISTEMAS PROCESSUAIS UTILIZADOS NA VARA (dados coletados do FICOVI)
Processos Físicos
( ) SAJ Físico
Processos Digitais
(X) SAJPG
( ) PJe

9
DO ACERVO PROCESSUAL (dados coletados do Sistema SEI – relatório gerado em
19/06/2019)
Acervo: 1.042 processos pendentes de baixa, dos quais 920 pendentes de julgamento
Acervo na última inspeção: Prejudicado (Primeira inspeção na Unidade – Vara instalada em
30/04/2018)
( ) Diminuiu
( ) Aumentou
Diferença: Prejudicado

10
PRODUTIVIDADE (dados coletados do Sistema SEI)
10.1 Gestão de desempenho (Ano: 2019 – relatório gerado em 19/06/2019)
Processos novos
Processos pendentes de julgamento
Processos julgados
Processos pendentes de baixa
Processos baixados
Taxa de congestionamento
10.2 Gestão do acervo (Junho/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
Arquivado definitivamente no mês
Processos entrados no mês
Processos julgados no mês
10.3 Processos prioritários
Pendente de Julgamento
Réu Preso
Pendente de Baixa

292
920
137
1042
267
61,15%
101
122
5
0
20
6
0
187
154
2034
31
24
17
247
268
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Reclamações/constatações:
Habilitar os aparelhos para videoconferência na própria Unidade, inclusive entre Comarcas.
Demora no Recolhimento dos equipamentos de informática que estão em Secretaria
(Computador doado pelo CNJ cujo chip foi roubado e está à disposição do patrimônio para
recolhimento há mais de dois anos).
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MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DO MAGISTRADO JORGE DI CIERO MIRANDA NA 4ª VARA DE DELITOS DE
TRÁFICO DE DROGAS DA COMARCA DE FORTALEZA, DE 05/2018 a 05/2019 (10 MESES TRABALHADOS)
DECISÕES
SENTENÇAS
AUDIÊNCIAS
DESPACHOS
INTERLOCUTÓRIAS

314

248

1301

1119

MÉDIA MENSAL DE PROCESSOS E ATOS JURISDICIONAIS DO MAGISTRADO JORGE DI CIERO MIRANDA NA
4ª VARA DE DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS DA COMARCA DE FORTALEZA, DE 05/2018 a 05/2019 (10
MESES TRABALHADOS)
DECISÕES
SENTENÇAS
AUDIÊNCIAS
DESPACHOS
INTERLOCUTÓRIAS

31,4

24,8

130,1

111,9

12
SITUAÇÃO GERAL DOS PROCESSOS (dados coletados dos sistemas SAJPG,
acessado em 18/06/2019)
12.1 PROCESSOS CONCLUSOS
Para Sentença
85
Para Decisão
63
Para Despacho
24
12.2 PROCESSOS PARALISADOS (dados coletados do Sistema SEI referentes ao mês de
junho/2019 – relatório gerado em 18/06/2019)
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 101 e 180 dias
8
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 181 e 360 dias
0
Quantidade dos processos conclusos paralisados há mais de 360 dias
0
Total
0
OBS.: O Relatório Gerencial, extraído do sistema SAJPG em 19/06/2019, indica a existência
de 217 (duzentos e dezessete) processos em andamento sem movimentação há mais de 100
dias.
13
GERENCIAMENTO DE PROCESSOS (dados coletados do FICOVI)
13.1 NA SECRETARIA
Gestão Estratégica
( ) diária
( ) semanal
Com que frequência são verificados os
( ) quinzenal
processos com prazos excedidos?
(X) mensal
( ) não é feito controle.
(X) sim
É feito um monitoramento nos proces( ) não
sos prioritários?
Explique: Processos com réus presos e com tarjas.
(X) sim
É feito um acompanhamento do tempo
( ) não
de prisão dos presos provisórios e deExplique: Verificação mensal do tempo de prisão,
finitivos?
criação de parâmetros e designação de audiências.
Gestão de Processo de Trabalho
(X) sim
Os processos conclusos são imediata( ) não
mente remetidos ao Gabinete?
Explique: Processo Digital
( ) por dígito do processo
A divisão do trabalho é feita:
( ) por matéria
(X) por tarefa/caixas.
Os servidores realizam atos ordinató- (X) sim
rios?
( ) não
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11
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DO MAGISTRADO (dados coletados do
Relatório Gerencial da Vara – SAJPG)
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(X) servidor específico
( ) revezamento
(X) sim
( ) não
Periodicidade: No período que antecede a audiência.
(X) sim
Há uma rotina específica para cobran( ) não
ça de mandados pendentes de cumpriPeriodicidade: Na semana que antecede a audiência
mento?
respectiva.
(X) sim
É utilizado o BNMP 2.0?
( ) não
Existe algum problema (demora) no (X) sim
cumprimento de mandados de prisão? ( ) não
Quantidade de Mandados pendentes
6 mandados de prisão
de cumprimento:
(X) sim
Há dificuldades na condução de pre( ) não
sos para as audiências?
Explique: Horário de apresentação próximo das 15hrs
Satisfação do Cliente
Como é feito o atendimento ao públi- (X) servidor específico
co?
( ) revezamento
13.2 NO GABINETE
Gestão Estratégica
(X) diária
Os processos com prioridade e ur( ) semanal
gência são analisados com que fre( ) quinzenal
quência?
( ) mensal
( ) não é feito controle
Existe algum critério na ordem de
(X) sim, qual? Réus presos e processos antigos.
julgamentos?
( ) não, por que?
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:

(X) sim
( ) não, por que?
(X) sim
( ) não, por que?
(X) sim, período: o mais recente foi em fevereiro de
2019 (duas audiências realizadas)
( ) não
(X) por ato judicial (despacho, decisão, sentença)
( ) por classe processual (matéria)
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Como é feita a abertura de Malote Digital
Há uma rotina específica para a cobrança de cartas precatórias sem cumprimento?
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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
(X) sim
( ) não
( ) sim, quantos?
(X) não
( ) sim, qual?
(X) não
(X) sim
( ) não, por que?

14
AUDIÊNCIAS (dados coletados do sistema SAJPG e do FICOVI)
Total de Audiências marcadas para a vara de maio/18 a maio/19
Total de Audiências realizadas na vara no período (janeiro/18 a maio/19)
Processos aguardando a designação de audiências (FICOVI)
Processos aguardando a designação de audiências (Fila no Fluxo de trabalho)
Processos aguardando a realização de audiências (FICOVI)
Processos aguardando a realização de audiências (Fila no Fluxo de trabalho)
Audiência designada com a data mais distante

280
256
336
340
25
50
25/07/19
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O(a) Magistrado(a) adota alguma
boa prática que mereça ser destacada?

(X) sim
( ) não
Explique:
Identificação dos processos com réus presos e controle sobre os prazos processuais, tempo de prisão,
inclusão em pauta de audiência, obedecendo o critério de maior tempo de prisão e consequente julgamento do mérito.
Reuniões mensais para análise da performance da
Unidade no mês anterior, tendo como suporte a estatística do mês em questão.
Estratégia de elaboração prévia de minuta de sentença, antes da audiência de instrução, o que traz
maior possibilidade de julgamento do processo ao
final da audiência.
Acompanhamento periódico das filas de trabalho
do SAJPG, com vista à identificação de prováveis
atrasos e correção de eventuais equívocos quanto à
localização do processo.
Elaboração de tutorial para a identificação da condição do tráfico privilegiado, da condição de usuário e do prazo exigível de 210 dias para a prolação
da sentença, segundo o CPP.
Compilação de temas do STF, tomando por base o
acervo do NUGEP, para aproveitamento e fundamentação nas decisões, procedimento encaminhado
aos demais juízes de outras varas de mesma natureza.
(X) sim
( ) não
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15
PROCESSOS INSPECIONADOS
15.1 PROCESSOS CONCLUSOS PARA DESPACHO
Processos na fila: 24 (Fluxo de Trabalho – Sistema SAJPG, acessado em 18/06/2019)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em
17/03/2009 perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de
1029562-95.2000.8.06.0001
Drogas e redistribuída para a 4ª Vara em 09/05/2018.
Processo ainda não julgado e sem movimentação desde
a redistribuição. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 15/10/2008
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Processo
movimentado em 08/02/2019, quando foi determinada,
dentre outras providências, a intimação do Ministério
0032049-74.2008.8.06.0001
Público e da Defesa para apresentação de Memoriais.
Manifestação ministerial apresentada em 11/02/2019,
requerendo a disponibilização das mídias dos depoimentos
prestados na audiência de fls. 326/327, com abertura, em
seguida, de novo prazo para a apresentação de memoriais.
Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.
Vistos em inspeção. Auto de prisão em flagrante ajuizado
em 13/08/2018. Autuado ainda não denunciado. Processo
movimentado em 24/08/2018, por ato ordinatório, com
abertura de vista ao Ministério Público para requerer o que
entendesse conveniente. Manifestação ministerial ofertada
em 27/08/2018, sendo requerida expedição de ofício à
0154660-77.2018.8.06.0001
PEFOCE, solicitando os Laudos Provisórios de
Constatação de Substância Entorpecente da droga
Metilbenzoillecgoninal (CRACK) e Cannabis Sativa
(MACONHA), bem como a posterior juntada do referido
documento aos autos do processo. Ao Juiz da Vara, para
impulso oficial.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 29/06/2004
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 02/05/2018. Processo
movimentado em 23/10/2018, quando foi determinada a
1012537-69.2000.8.06.0001
intimação do Ministério Público e da Defesa para
requererem o que entendessem conveniente. Intimações
realizadas, com certificação de decurso de prazo em
21/11/2018. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 02/02/2002
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 02/05/2018. Feito julgado
em 17/08/2009, com interposição de recurso de apelação
1072547-79.2000.8.06.0001
(sem razões) em 10/03/2010. Processo movimentado em
07/11/2018, quando foi determinada a intimação da defesa
de um dos réus para apresentar as razões recursais.
Intimação realizada, com certificação de decurso de prazo
em 05/12/2018. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.
15.2 PROCESSOS CONCLUSOS PARA DECISÃO
Processos na fila: 63 (Fluxo de Trabalho – Sistema SAJPG, acessado em 18/06/2019)
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Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 09/09/2002
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Noticiado o
falecimento de um dos acusados no curso do
0987446-74.2000.8.06.0001
procedimento, havendo pedido de extinção da punibilidade
pela morte do agente ainda não apreciado (fl. 3092).
Processo ainda não julgado e sem movimentação desde a
redistribuição. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.
Vistos em inspeção. Auto de prisão em flagrante ajuizado
em 09/08/2018. Autuado ainda não denunciado. Processo
movimentado em 12/06/2019, por ato ordinatório, com
0153997-31.2018.8.06.0001
abertura de vista ao Ministério Público para ciência acerca
dos documentos de fls. 134/150. Processo em fase de
decurso de prazo.
Vistos em inspeção. Pedido de alienação antecipada
ajuizado em 18/03/2014 perante a 3ª Vara de Delitos de
Tráfico de Drogas e redistribuída para a 4ª Vara em
0740317-66.2014.8.06.0001
07/08/2018, após declinação de competência do primeiro
Juízo. Processo movimentado em 13/08/2018, por ato
ordinatório, ordenando o cumprimento do despacho de fl.
100. À Secretaria da Vara, para os expedientes devidos.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 17/12/2010
perante a 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas, com
redistribuições para a 3ª e 4ª Varas em 25/10/2012 e
30/04/2018, respectivamente. Feito julgado em
12/09/2018, com posterior sentença de extinção da
punibilidade em relação a 3 dos 4 réus. Ciência da defesa,
0484374-87.2010.8.06.0001
a qual requereu a abertura de prazo para apresentar razões
recursais em 25/10/2018. Manifestação ministerial
apresentada em 26/04/2019, informando estar prejudicada
a intimação para apresentar contrarrazões de apelação,
diante da não apresentação de razões por parte da defesa
dos acusados. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 28/02/2018
perante a 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Réu ainda não
citado. Processo movimentado em 01/04/2019, por ato
ordinatório, com abertura de vista ao Ministério Público
0106615-42.2018.8.06.0001
para ciência acerca da certidão de fl. 103. Manifestação
ofertada em 09/04/2019, com pedido de decretação da
prisão preventiva do acusado, a sua citação por edital e a
produção antecipada de prova oral de acusação. Ao Juiz da
Vara, para impulso oficial.
15.3 PROCESSOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA
Processos na fila: 85 (Fluxo de Trabalho – Sistema SAJPG, acessado em 18/06/2019)
Processo
Movimentação
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0466694-55.2011.8.06.0001

0051344-63.2009.8.06.0001

0127346-30.2016.8.06.0001

0126829-25.2016.8.06.0001

0021185-74.2008.8.06.0001
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0099876-68.2009.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 17/12/2010
perante a 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas, com
redistribuições para a 3ª e 4ª Varas em 23/07/2012 e
30/04/2018, respectivamente. Instrução encerrada em
29/03/2012. Alegações finais ofertadas pelo Ministério
Público em 21/06/2012 e pela Defesa, sendo as últimas
apresentadas em 20/05/2015. Processo concluso para
sentença desde 09/06/2015. Ao Juiz da Vara, para
julgamento do feito.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 11/04/2011
perante a 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas, com
redistribuições para a 3ª e 4ª Varas em 29/06/2012 e
30/04/2018, respectivamente. Instrução encerrada em
11/09/2015. Alegações finais ofertadas pelo Ministério
Público em 22/12/2015 e pela Defesa, sendo as últimas
apresentadas em 28/07/2016. Processo concluso para
sentença desde 01/08/2016. Ao Juiz da Vara, para
julgamento do feito.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 12/06/2009
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 03/05/2018. Instrução
encerrada em 15/10/2012. Alegações finais ofertadas pelo
Ministério Público em 28/03/2014 e pela Defesa, sendo as
últimas apresentadas em 05/08/2014. Processo aguardando
julgamento desde então. Noticiado o falecimento de um
dos acusados no curso do procedimento, havendo pedido
de extinção da punibilidade pela morte do agente ainda
não apreciado. Ao Juiz da Vara, para julgamento do feito.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 12/06/2009
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 04/05/2018. Instrução
encerrada em 14/10/2016. Alegações finais ofertadas pelo
Ministério Público em 16/11/2016 e pela Defesa, sendo as
últimas apresentadas em 13/01/2017. Processo concluso
para sentença desde 31/01/2017. Ao Juiz da Vara, para
julgamento do feito.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 23/05/2016
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 04/05/2018. Instrução
encerrada em 01/08/2017. Alegações finais ofertadas pelo
Ministério Público em 04/08/2017 e pela Defesa, sendo as
últimas apresentadas em 01/09/2017. Processo aguardando
julgamento desde então. Ao Juiz da Vara, para julgamento
do feito.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 13/11/2008
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Instrução
encerrada em 31/07/2018. Alegações finais ofertadas pelo
Ministério Público em 03/09/2018 e pela Defesa, sendo as
últimas apresentadas em 12/04/2019. Processo aguardando
julgamento desde então. Ao Juiz da Vara, para julgamento
do feito.
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Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 25/05/2016
perante a 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Instrução
encerrada em 28/03/2017. Alegações finais ofertadas pelo
0132653-62.2016.8.06.0001
Ministério Público em 06/07/2017 e pela Defesa, sendo as
últimas apresentadas em 24/09/2018. Processo concluso
para sentença desde 08/10/2018. Ao Juiz da Vara, para
julgamento do feito.
15.4 PROCESSOS CONCLUSOS – RESPOSTA À ACUSAÇÃO/DEFESA PRELIMINAR
Processos na fila: 30 (Fluxo de Trabalho – Sistema SAJPG, acessado em 18/06/2019)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 20/03/2018
perante a 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Processo
0112511-66.2018.8.06.0001
movimentado em 20/03/2018, quando foi determinada a
notificação do acusado na forma do art. 55, da Lei
11.343/2006. Defesa prévia apresentada em 28/02/2018.
Ao Juiz da Vara, para prosseguimento do feito.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 22/03/2018
perante a 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 16/05/2018. Processo
0112207-67.2018.8.06.0001
movimentado em 23/03/2018, quando foi determinada a
notificação do acusado na forma do art. 55, da Lei
11.343/2006. Defesa prévia apresentada em 18/06/2018.
Ao Juiz da Vara, para prosseguimento do feito.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 07/02/2019.
Denúncia recebida em 11/04/2019. Ré citada em
0185072-88.2018.8.06.0001
23/04/2019. Resposta à acusação apresentada em
04/06/2019. Ao Juiz da Vara, para prosseguimento do
feito.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 17/08/2018.
Denúncia recebida em 20/08/2018. Resposta à acusação
0149389-87.2018.8.06.0001
apresentada em 05/06/2019. Ao Juiz da Vara, para
prosseguimento do feito.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 21/09/2016
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 10/01/2019. Em
26/09/2016, determinada a notificação do acusado na
forma do art. 55, da Lei 11.343/2006. Defesa prévia
0133782-05.2016.8.06.0001
apresentada em 28/09/2018. Processo movimentado em
16/01/2019, por ato ordinatório, com abertura de vista ao
Ministério Público para ciência acerca do processo.
Intimação realizada em 17/01/2019. Ao Juiz da Vara, para
impulso oficial.
15.5 PROCESSOS CONCLUSOS – RECURSOS
Processos na fila: 3 (Fluxo de Trabalho – Sistema SAJPG, acessado em 18/06/2019)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 17/02/2019 e
julgada em 06/06/2019. Apelação defensiva interposta em
0103954-56.2019.8.06.0001
15/06/2019, reservando-se a apresentar suas razões em
superior instância. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.
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Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 31/07/2017
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 14/05/2018. Processo
julgado em 13/02/2019, com interposição de embargos
0166450-29.2016.8.06.0001
declaratórios em 22/02/2019, ainda não apreciados.
Também interposto recurso de apelação, com declaração
da defesa de que deseja arrazoar o apelo perante a
instância ad quem. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 20/02/2018
perante a 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Processo
0106044-71.2018.8.06.0001
julgado em 13/11/2018, com interposição de embargos
declaratórios em 15/11/2018, ainda não apreciados. Ré
devidamente intimada da sentença condenatória no dia
23/03/2019 (fl. 289). Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.
15.6 PROCESSOS CONCLUSOS – EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO
Processos na fila: 1 (Fluxo de Trabalho – Sistema SAJPG, acessado em 18/06/2019)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 29/08/2012
perante a 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Instrução em
andamento (18 denunciados), sendo a última audiência
0004340-30.2009.8.06.0001
realizada em 09/05/2019, sem indicação do aprazamento
da audiência em continuação. Há nos autos notícia acerca
do falecimento de acusado, com juntada de certidão de
óbito em 05/06/2019. Ao Juiz da Vara, para impulso
oficial.
15.7 PROCESSOS AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS
Processos na fila: 340 (Fluxo de Trabalho – Sistema SAJPG, acessado em 18/06/2019)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 16/12/2008
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Processo sem
0007078-25.2008.8.06.0001
movimentação desde a redistribuição e aguardando
designação de data para o início da instrução processual
desde 10/09/2010 (fl. 139). Ao Juiz da Vara, para impulso
oficial.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 15/10/2007
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Processo sem
0081523-48.2007.8.06.0001
movimentação desde a redistribuição e aguardando
designação de nova data para audiência em continuação
desde 24/11/2014 (fl. 148). Ao Juiz da Vara, para impulso
oficial.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 20/01/2009
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 02/05/2018. Processo sem
0003687-28.2009.8.06.0001
movimentação desde a redistribuição e aguardando
designação de nova data para audiência em continuação
desde 23/03/2012 (fl. 96). Ao Juiz da Vara, para impulso
oficial.
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Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 05/09/2017
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 04/05/2018. Processo
movimentado em 13/03/2019, por ato ordinatório, com
abertura de vista ao Ministério Público para ciência acerca
0159762-17.2017.8.06.0001
da redistribuição do feito. Intimação realizada, sem
apresentação de manifestação ministerial até a presente
data. Feito aguardando designação de nova data para o
início da instrução processual desde 20/10/2017 (fl. 204).
Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 20/09/2017
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 03/05/2018. Processo
movimentado após a redistribuição, com certificações
0153246-78.2017.8.06.0001
exaradas pela Secretaria da Vara em 14/05/2018 e
07/08/2018. Diversos documentos juntados aos autos,
inclusive laudo toxicológico. Feito aguardando designação
de nova data para o início da instrução processual desde
29/03/2018 (fl. 123). Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.
15.8 PROCESSOS AGUARDANDO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS
Processos na fila: 50 (Fluxo de Trabalho – Sistema SAJPG, acessado em 18/06/2019)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 11/10/2018.
0163473-93.2018.8.06.0001
Instrução em andamento. Designado o dia 18/06/2019,
para audiência em continuação.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 23/08/2018.
0150167-57.2018.8.06.0001
Instrução em andamento. Designado o dia 27/06/2019,
para audiência em continuação.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 26/06/2017
perante a 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
0134841-91.2017.8.06.0001
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Processo
movimentado após a distribuição, sendo designado o dia
27/06/2019, para o início da instrução criminal.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 29/01/2019.
0187570-60.2018.8.06.0001
Designado o dia 09/07/2019, para o início da instrução
criminal.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 12/09/2018.
0158366-68.2018.8.06.0001
Designado o dia 18/06/2019, para o início da instrução
criminal.
15.9 PROCESSOS SEM MOVIMENTAÇÃO HÁ MAIS DE 100 DIAS
Processos na fila: 8 (Gestão de Acervo – Sistema SEI, relatório gerado em 18/06/2019),
entretanto o SAJPG indica o número de 217 feitos paralisados há mais de 100 dias.
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 05/05/2009
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas, com
redistribuições para a 3ª e 4ª Varas em 16/07/2012 e
30/04/2018, respectivamente. Instrução encerrada em
0036017-78.2009.8.06.0001
04/12/2017. Alegações finais ofertadas pelo Ministério
Público em 20/03/2018 e pela Defesa, sendo as últimas
apresentadas em 20/06/2018. Processo concluso para
sentença desde 26/06/2018. Ao Juiz da Vara, para
julgamento do feito.
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15.10 RÉUS PRESOS
Processos na fila: 263 (Gestão de Acervo – Sistema SEI, relatório gerado em 18/06/2019)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 08/03/2019.
0113144-43.2019.8.06.0001
Instrução em andamento. Designado o dia 25/07/2019,
para audiência em continuação.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 28/02/2019.
0111905-04.2019.8.06.0001
Designado o dia 25/06/2019, para o início da instrução
criminal.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 15/10/2018.
0165244-09.2018.8.06.0001
Designado o dia 04/07/2019, para o início da instrução
criminal.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 06/11/2018.
0170689-08.2018.8.06.0001
Designado o dia 04/07/2019, para o início da instrução
criminal.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 13/12/2018.
0180063-48.2018.8.06.0001
Designado o dia 09/07/2019, para o início da instrução
criminal.
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0008622-48.2008.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 10/12/2008
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Processo ainda
não impulsionado pelo magistrado após a redistribuição e
aguardando designação de data para o início da instrução
criminal desde 10/09/2015 (fl. 187). Feito concluso para
decisão interlocutória desde 31/08/2018. Ao Juiz da Vara,
para impulso oficial.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 28/10/2016
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 08/05/2018. Em
08/02/2017, interposto Recurso em Sentido Estrito pelo
Ministério Público em face de decisão, exarada no dia
23/01/2017, a qual determinou a soltura dos réus. Processo
movimentado em 18/09/2018, quando foi mantida a
soltura, por diverso fundamento, ordenando-se a remessa
do recurso à instância superior sem suspensão do processo,
bem como a designação de audiência de instrução pela
Secretaria da Vara. Processo paralisado desde então. À
Secretaria da Vara, para cumprimento da decisão judicial.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 27/02/2018
perante a 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Em que pese a
determinação judicial de fl. 124, exarada em 01/08/2018, a
instrução ainda não teve início, aguardando o feito
designação de data para o início da instrução criminal.
Laudo toxicológico já apresentado. Processo concluso para
despacho desde 01/10/2018. Ao Juiz da Vara, para impulso
oficial.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 05/09/2016
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Processo
movimentado em 26/09/2018, quando foi determinada a
designação de audiência de instrução pela Secretaria da
Vara. Processo paralisado desde então. À Secretaria da
Vara, para cumprimento da decisão judicial.

30

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: 21/06/2019 às 09:46:24.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8501576-45.2019.8.06.0026 e o código U4461OQE.

15.11 CARTAS PRECATÓRIAS
Processos na fila: 96 (Relatório Gerencial – Sistema SAJPG, acessado em 18/06/2019)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Carta precatória recebida em
14/03/2019, visando a intimação do acusado para
comparecimento em audiência instrutória, designada no
0018618-84.2019.8.06.0001
deprecante para o dia 21/05/2019. Ordenado o
cumprimento do ato deprecado em 03/04/2019.
Expedientes ainda não confeccionados. Ao Juiz da Vara,
para impulso oficial.
Vistos em inspeção. Carta precatória recebida em
22/04/2019, visando a intimação da acusada para
comparecimento em audiência instrutória, designada no
deprecante para o dia 21/05/2019. Ordenado o
0022901-53.2019.8.06.0001
cumprimento do ato deprecado em 30/04/2019. Acusada
não intimada pelo meirinho, vide certidão de fl. 7. Senha
para acesso remoto aos autos via SAJPG encaminhada ao
Juízo de origem em 14/05/2019. À Secretaria da Vara, para
devolução da mencionada carta e baixa dos autos.
Vistos em inspeção. Carta precatória recebida em
25/04/2019, visando a intimação da acusada para
comparecimento em audiência admonitória, designada no
0023188-16.2019.8.06.0001
deprecante para o dia 11/09/2019. Ordenado o
cumprimento do ato deprecado em 03/05/2019. Expediente
confeccionado em 06/05/2019 e aguardando cumprimento
pelo Oficial de Justiça.
Vistos em inspeção. Carta precatória recebida em
12/12/2018, visando a notificação da acusada para
oferecimento de defesa prévia. Ordenado o cumprimento
0050530-36.2018.8.06.0001
do ato deprecado em 09/01/2019. Expediente
confeccionado apenas em 30/05/2019 e aguardando
cumprimento pelo Oficial de Justiça.
Vistos em inspeção. Carta precatória recebida em
07/12/2018, visando a intimação da acusada do teor da
sentença judicial prolatada. Ordenado o cumprimento do
0050057-50.2018.8.06.0001
ato deprecado em 07/01/2019. Expediente confeccionado
apenas em 30/05/2019 e aguardando cumprimento pelo
Oficial de Justiça.
15.12 PROCESSOS MAIS ANTIGOS EM TRAMITAÇÃO
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 10/09/2002
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Instrução
0987555-88.2000.8.06.0001
encerrada em 13/02/2019. Alegações finais ofertadas pelo
Ministério Público na mesma data. À Secretaria da Vara,
para cumprimento do despacho de fl. 353, intimando-se a
defesa para apresentar memoriais.

31

0966918-19.2000.8.06.0001

0974590-78.2000.8.06.0001

0981791-24.2000.8.06.0001

16
AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS DO CNJ (dados coletados do
sistema SEI e do FICOVI)
16.1 Meta 1
No ano de 2018, a Unidade inspecionada não cumpriu a Meta 1 do CNJ, chegando ao percentual
de 85,04%. No concernente ao ano de 2019, o módulo inspecionado não vem atendendo a
referida Meta, com o percentual de 46,92% – relatório gerado em 19/06/2019.
16.2 Meta 2
Quantitativo nesta situação pendente de julgamento: 258 (FICOVI)
17
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO CONFERÊNCIA (dados coletados do
FICOVI)
Possui estrutura (câmera e sistema) para realização da videoconferência: (X) Sim ( ) Não
Possui sala específica para a videoconferência?
(X) Sim ( ) Não
Cadastro no SIMAVI foi realizado:
(X) Sim ( ) Não
Já realizou audiência por videoconferência:
(X) Sim ( ) Não
18
NORMATIVOS IMPORTANTES (dados coletados junto a Unidade Inspecionada)
Normativo
Conteúdo
Aplicação
Provimento Conjunto nº
Disciplina o recolhimento, destinação, controle e
Prejudicado
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0990632-08.2000.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 31/01/2003
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Instrução
encerrada em 18/09/2013. Alegações finais ofertadas pelo
Ministério Público em 17/09/2018, havendo pendência de
apresentação das da Defesa, intimada via DJe, com
decurso de prazo in albis certificado em 15/10/2018. Ré
intimada para constituir advogado em 05/04/2019 (fl. 360).
Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 24/03/2003
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Instrução
encerrada em 08/11/2018. Alegações finais ofertadas pelo
Ministério Público em 13/11/2018, havendo pendência de
apresentação das da Defesa, iniciando-se a contagem legal
do prazo para manifestação da Defensoria Pública em
30/11/2018. Processo paralisado desde então. Ao Juiz da
Vara, para impulso oficial.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 09/04/2003
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Instrução
encerrada após a redistribuição. Alegações finais ofertadas
pelo Ministério Público em 05/12/2018 e pela Defesa em
06/02/2019. Processo aguardando julgamento desde então.
Ao Juiz da Vara, para julgamento do feito.
Vistos em inspeção. Ação Penal ajuizada em 13/06/2014
perante a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e
redistribuída para a 4ª Vara em 30/04/2018. Fato ocorrido
em 22/05/2003. Feito com movimentação frequente após a
redistribuição. Processo aguardando designação de data
para o início da instrução processual desde 03/06/2019,
vide despacho de fl. 143. À Secretaria da Vara, para
cumprimento do despacho retro, aprazando-se data para
audiência de instrução e julgamento.
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Provimento nº
01/2019/CGJCE

Provimento nº
17/2018/CGJCE

Provimento nº
08/2018/CGJCE

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

Provimento nº
05/2016/CGJCE

Provimento nº
01/2016/CGJCE

19

(X) Sim ( ) Não

(X) Sim ( ) Não

Prejudicado

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

(X) Sim ( ) Não

(X) Sim ( ) Não

RECLAMAÇÕES

Não houve reclamações.
20

RECOMENDAÇÕES

I) Cumprir a Meta 1, do CNJ, no ano de 2019 (julgar quantidade maior de processos de
conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos e
sobrestados no ano corrente), porquanto o Magistrado apresenta no corrente ano o
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02/2019/ PRES/CGJ-CE

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.
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 o procedimento para remessa de
processos por declínio de competência entre os
sistemas utilizados nas Unidades Judicial do
Estado do Ceará.
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.
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II) Manter monitoramento e efetivação da Meta 2, do CNJ (identificar e julgar, até
31/12/2019, pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2015, no 1º grau), já
que ainda tramita na Unidade 258 feitos incluídos na referida meta, conforme dados do
FICOVI.
III) Providenciar a baixa dos processos julgados e não baixados, posto que, conforme
os dados obtidos do Sistema SEI, referentes ao mês de junho do ano corrente
(relatório gerado em 19/06/2019), existe 122 processos em tal situação.
IV) Movimentar, no prazo de 45 dias, todos os processos atualmente conclusos (para
sentença – 101; para decisão – 63 feitos; para despacho – 24), bem assim aqueles
paralisados há mais de 100 dias (217), que se encontram na unidade, comunicando o
resultado à Corregedoria ao final do prazo.
V) Designar as audiências nos processos que aguardam o agendamento do ato, uma vez
que, segundo dados extraídos do FICOVI, há 336 feitos aguardando aprazamento de
audiências.
VI) Atualizar o cadastro de Histórico de Partes do SAJ de todos os processos, com o
fim de verificar a existência de benefícios dos internos ou mesmo da consumação da
prescrição.
VII) Imprimir maior atenção e celeridade no cumprimento e na devolução das cartas
precatórias, as quais tramitam em grande número na Unidade (96).
VIII) Adoção pelo Magistrado de procedimentos para melhorar o controle e a
fiscalização dos serviços da Secretaria da Vara, visando maior celeridade na confecção
dos expedientes ordenados nas deliberações judiciais, prevenindo a paralisação das
ações.
IX) Movimentar os feitos redistribuídos em razão da implantação da Unidade e que
ainda não foram movimentados desde que foram recebidos pela 4ª Vara de Tráfico de
Drogas de Fortaleza;
X) Cumprir o Provimento CGJCE nº 09/2017, que dispõe sobre a alienação
antecipada de bens apreendidos em procedimentos criminais.
XI) Dispensar a necessária atenção aos feitos mais antigos da Unidade, visando o
encerramento dos mesmos.

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: 21/06/2019 às 09:46:24.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8501576-45.2019.8.06.0026 e o código U4461OQE.

percentual insatisfatório de 46,92%.
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XIII) Cumprir as recomendações pontuadas nos processos inspecionados.
21

CONCLUSÃO

Concluídos os trabalhos da presente inspeção, constatou-se que o acervo da
Unidade inspecionada é controlado, todavia, com certo atraso processual na tramitação dos
feitos, uma vez que:
I) diversos processos estão paralisados há bastante tempo
aguardando a designação de audiência (336), inclusive alguns
muito antigos, conforme planilhamento supra;
II) diversos processos estão paralisados há bastante tempo
aguardando despacho/decisão/julgamento (172), inclusive alguns
muito antigos, conforme planilhamento supra;
III) diversos processos ainda não foram movimentados após a
redistribuição para a Unidade, inclusive alguns muito antigos
sobretudo aqueles oriundos da 2ª Vara de Tóxicos de Fortaleza,
conforme planilhamento supra;
IV) diversos processos estão sem movimentação há mais de 100
dias (217 – SAJPG), inclusive alguns muito antigos, conforme
planilhamento supra;
V) número expressivo de cartas precatórias (96), com atrasos no
cumprimento e devolução das mesmas, conforme planilhamento
supra;
VI) diversos processos ainda aguardam o início da instrução
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XII) Melhorar a produtividade na realização de audiências na Unidade, uma vez que a
média de audiências realizada pelo magistrado encontra-se insatisfatória (24,8
audiências/mês), devendo ainda estabelecer meta de produtividade a ser cumprida no
Gabinete (segundo dados coletados do FICOVI não é estabelecida meta a esse
respeito).
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supra;
VII) lentidão na confecção dos expedientes ordenados nas
deliberações judiciais.
A Unidade inspecionada foi instalada há pouco tempo pelo TJCE, em
30/04/2018, sendo titularizada desde então pelo Dr. Jorge di Ciero Miranda, o qual também
auxilia junto à 12ª Vara Criminal desta Capital, conforme Portaria nº 284/19-DF (DJe de
08/05/2019).
O magistrado não atendeu à Meta 1, do CNJ, no ano de 2018 (85,04%), como
também não vem atendendo, referida meta, em 2019 (46,92% – relatório gerado

em

19/06/2019 no sistema SEI).
O Dr. Jorge di Ciero Miranda, Juiz de Direito da 4ª Vara de Delitos de Tráfico
de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, apresenta uma regular média mensal de atos
jurisdicionais na Unidade, período de maio de 2018 a maio de 2019 – 10 meses trabalhados
(sentenças – 31,4; audiências – 24,8; decisões interlocutórias – 130,1; e despachos –
111,9), devendo melhorar os índices supramencionados, como forma de obstar a tendência de
elevação do acervo que ora se apresenta.
Embora não se olvide que o magistrado recebeu um acervo grande e bastante
atrasado, sobretudo em relação aos feitos oriundos da 2ª Vara de Tóxicos, além de judicar
sozinho perante a Unidade por si titularizada (a única Vara de Tráfico de Fortaleza que atua
sem Juiz Auxiliar), deve o Dr. Jorge di Ciero Miranda adotar medidas para diminuir as filas de
conclusão, mormente a de processos aguardando julgamento.
Por outro lado, observou-se que os feitos novos e relativos a réus presos
apresentam tramitação regular, havendo boas práticas do Magistrado Jorge di Ciero Miranda
implementadas na Unidade, tais como: 1ª - Identificação dos processos com réus presos e controle
sobre os prazos processuais, tempo de prisão, inclusão em pauta de audiência, obedecendo o critério
de maior tempo de prisão e consequente julgamento do mérito; 2º - Reuniões mensais para análise
da performance da Unidade no mês anterior, tendo como suporte a estatística do mês em questão; 3º
- Estratégia de elaboração prévia de minuta de sentença, antes da audiência de instrução, o que traz
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criminal, inclusive alguns muito antigos, conforme planilhamento

36

periódico das filas de trabalho do SAJPG, com vista à identificação de prováveis atrasos e correção
de eventuais equívocos quanto à localização do processo; 5º - Elaboração de tutorial para a
identificação da condição do tráfico privilegiado, da condição de usuário e do prazo exigível de 210
dias para a prolação da sentença, segundo o CPP; e 6º - Compilação de temas do STF, tomando por
base o acervo do NUGEP, para aproveitamento e fundamentação nas decisões, procedimento
encaminhado aos demais juízes de outras varas de mesma natureza.

Percebe-se, portanto, que não há falhas graves aptas a justificar o
aprofundamento da matéria no âmbito disciplinar, na medida em que os atrasos detectados
poderão ser sanados com a implementação das recomendações acima pormenorizadas, a serem
efetivadas pelo Magistrado Titular da Vara inspecionada.
Por fim, foi entregue cópia deste relatório ao Magistrado, que, em cumprimento
ao Provimento n° 06/2007-CGJ/CE, deverá apresentar resposta às recomendações listadas e
corrigir as pendências verificadas, no prazo de 45 dias, comunicando a esta Casa Censora as
providências adotadas.
É o relato, que ora se submete à apreciação de Vossa Excelência.
Fortaleza/CE, 21 de junho de 2019.
ERNANI PIRES PAULA PESSOA JÚNIOR
Juiz Corregedor Auxiliar
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maior possibilidade de julgamento do processo ao final da audiência; 4º - Acompanhamento
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