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1
DA IDENTIFICAÇÃO DA INSPEÇÃO
Processo
8500248-46.2020.8.06.0026
Unidade
1ª Vara da Comarca de Cascavel
Entrância
Intermediária
Endereço
Rua Professor José Antônio de Queiroz, S/N, Centro
Período da Inspeção
15 a 29/01/2020
Portaria
104/2019
2
DA JUÍZA – DADOS FUNCIONAIS E PESSOAIS
Nome: Dra. Leopoldina de Andrade Fernandes
Matrícula: 10256
(X) Titular ( ) Respondendo ( ) Auxiliando

(X) Juíza de Direito

( ) Juíza Substituto

Exercício cumulativo:
(X) Sim
( ) Não
Ingresso na Magistratura: 04/07/2013

A Juíza reside na Comarca?

A Juíza estava presente nos dias da
inspeção?
A Juíza exerce a função de Diretora do
Fórum?
A Juíza exerce outra função administrativa
(CEJUSC, COMAN, Distribuição, ViceDiretor)?
A Juíza exerce a função de Juiz Eleitoral?
A Juíza exerce a função de magistério?

Quais? 2ª Vara de Cascavel
(7 a 26/01/2019 – Portaria nº 1981/2019)
Ingresso na Vara: 24/07/2017
( ) Sim (X) Não, a magistrada possui
autorização para residir em Fortaleza,
conforme decisão do Conselho Superior
da Magistratura no processo nº 850007982.2019.8.06.0062
(X) Sim ( ) Não
(X) Sim ( ) Não
(X) Sim ( ) Não
Qual? CEJUSC
( ) Sim (X) Não
( ) Sim (X) Não

3

DO QUADRO DE PESSOAL

3.1

ANALISTAS JUDICIÁRIOS

TOTAL

0

3.2

JUÍZES LEIGOS

TOTAL

0

3.3

OFICIAIS DE JUSTIÇA

TOTAL

2

Erivando Soares Portela
Vládia de Azevedo Bringel (exercendo cargo comissionado junto a
Corregedoria Geral de Justiça)
3.4

TÉCNICOS JUDICIÁRIOS

AUXILIARES JUDICIAIS

12237

TOTAL

Pedro Henrique Sousa de Ataíde
3.5

8898

1
41588

TOTAL

1

2

541

Josimar Oziel da Silva
3.6

ESTAGIÁRIOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

TOTAL

0

3.7

ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO

TOTAL

1

Lucelena Evangelista da Silva

41044

3.8

TERCEIRIZADOS

TOTAL

0

3.9

CEDIDOS

TOTAL

8

Rafaela Pacheco Mendes

Contrato

Gabrielly Marchini Miquelino

Contrato

Derliane Oliveira da Silva

Contrato

Daiane de Queiroz Matos

Contrato

Ana
Jussara
Fernandes

Contrato

Nascimento

Caroline Correia de Almeida

Comissionado

Ana Luise Sousa de Brito

Contrato

Jaila Bento de Castro

Efetivo

3.10

Agente
Administrativo/
Expediente
Agente
Administrativo/
Expediente
Agente
Administrativo/
Expediente
Agente
Administrativo/
Expediente
Agente
Administrativo/
Expediente
Coordenador
Técnico/Atendi
mento
Administrador/
Audiência
Atendente/
Atendimento

43543
43540
43541
24136
43542
Prejudicado

43544
24136

CARGOS EM COMISSÃO

Jones José da Silva Sousa
Supervisor de Unidade Judiciária
40208
Maria Marluce Nobre Costa
Assistente de Unidade Judiciária
24891
Pinheiro
4
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
Nome:
(X) Titular ( ) Respondendo
Dra. Narjara Andrade Gomes
Responde por outras Comarcas?
Quais?
( ) Sim
(X) Não
5
DA DEFENSORIA PÚBLICA
Nome:
(X) Titular ( ) Respondendo
Dra. Ana Paula Rocha Asfor
Responde por outras Comarcas?
Quais?
( ) Sim
(X) Não
6
DA COMPETÊNCIA DA UNIDADE JUDICIÁRIA
Comarca com duas Varas sem Unidade do Juizado Especial instalada

(X) 1ª Vara
a) Competência Comum
b) Competência Privativa (processos e medidas relativas à jurisdição da
Infância e Juventude; processos de competência do Tribunal do Juri;
Execução Penal e Corregedoria dos Presídios; e feitos relativos aos Conflitos
Fundiários – art. 92, inciso I, Lei Estadual nº 16.397/2017)
7

DO ACERVO PROCESSUAL

Acervo atual (relatório gerado em 28/01/2020 – SEI)

4213

Acervo na última inspeção realizada pela CGJ/CE

3299

Data da Inspeção: 16/03/2017

Nº CPA: 8502299-35.2017.8.06.0026

( ) Diminuiu

Diferença:

(X) Aumentou

Tramitação Processual:

( ) Físico

( ) Digital

914

(X) Físico/Digital

8
DA PRODUTIVIDADE
DADOS DA MAGISTRADA
8.1
Produtividade da magistrada nos últimos 12 meses – Janeiro a Dezembro de 2019
Item
Quantidade Total
Média Mensal
Sentenças
955
95,5
Acordos
189
18,9
Decisões
815
81,5
Audiências
338
33,8
Despachos
4386
438,6
OBS.: A magistrada Leopoldina de Andrade Fernandes esteve em gozo de férias nos períodos
de 01 a 30/04/2019, bem como de 11 a 30/11/2019, motivo pelo qual foi computada a média
de 10 meses trabalhados.
DADOS DA UNIDADE
8.2
Gestão de desempenho (Ano: 2019)
Processos novos
1486
Processos pendentes de julgamento
3554
Processos julgados
884
Processos pendentes de baixa
4191
Processos baixados
871
8.3
Gestão do acervo (Mês: Dezembro – Ano: 2019)
Processos conclusos para Sentença
0
Processos julgados e não baixados
637
Processo Suspenso
118
Processos Reativados no mês
3
Processos Transitados no mês
53
Processos em grau de recurso no mês
1
Processos remetidos a outro foro no mês
1
Processos arquivados definitivamente no mês
111
Processos entrados no mês
273
Processos julgados no mês
89
8.4
Processos prioritários (Mês: Dezembro – Ano: 2019)
Idoso
Doença Grave

Pendente de Julgamento
Pendente de Baixa
Pendente de Julgamento
Pendente de Baixa

307
319
17
29

Pendente de Julgamento
61
Pendente de Baixa
62
8.5
Processos paralisados há mais de 100 dias (Mês: Janeiro – Ano: 2020, Relatório SEI gerado
em 28/01/2020)
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 101 e 180 dias
577
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 181 e 360 dias
334
Quantidade dos processos conclusos paralisados há mais de 360 dias
246
Total
1157
8.6
Gestão de Tempo e Qualidade (Mês: Dezembro – Ano: 2019)
Índice de processos com assunto cadastrado
99.21%
Índica de conformidade de classe (CNJ)
96,35%
Réu Preso

9
9.1
9.1.1

DOS PROCESSOS JUDICIAIS
VISÃO GERAL
Processos Conclusos

341
Para Despacho
23
Para Decisão Interlocutória
9.1.1 Liminares Pendentes de Análise
Quantidade de Liminares Pendentes de Análise
0
É feito algum controle em processos em que é postergada a apreciação
de pedido liminar para período após a apresentação de manifestação pela
( ) Sim (X) Não
parte requerida?
Como é feito esse controle? Com a virtualização, os processos retornam à conclusão com
a observação do próprio sistema e a magistrada faz a devida triagem.
9.1.2 Custas Finais
Há controle da cobrança das custas finais?
( ) Sim (X) Não
(inclusive em processos arquivados)
9.2
DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO NA UNIDADE
9.2.1 Processos Cíveis
Mandados de Segurança
4
Ações Civis Públicas
13
Ações de Improbidade Administrativa
1
9.2.2 Tribunal Popular do Juri
Total de Processo de competência do Tribunal do Juri
108
Juris realizados nos últimos 12 meses
3
Juris pendentes de realização
0
Processos aguardando a designação de data para realização do Juri
0
Processos inseridos na Meta ENASP
31
9.2.3 Execução Penal ou Condições Estabelecidas no Juizado Especial Criminal
Cumprimento em Regime Fechado
2
Cumprimento em Regime Semiaberto
94
Cumprimento em Regime Aberto
65
9.2.4 Infância e Juventude
Total de processos relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente
33
Total de processos de apuração de Ato Infracional
18
Total de processos de execução de medida socioeducativa
8
10
10.1

DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

10.2

Processos com Representação

Processos Administrativos contra Serventias Extrajudiciais

0002755-02.2019.8.06.0062 – Representação por Excesso de Prazo nº 850383258.2019.8.06.0026
11
11.1

DOS PROCEDIMENTOS – Relatório SEI gerado em 28/01/2020

Visão Geral
Entrados no Mês
47
Arquivados
54
11.2 Procedimentos Investigatórios
Pendentes
336
11.3 Cartas Precatórias
Pendentes
133
12
DAS AUDIÊNCIAS
12.1 Produtividade nos últimos 12 meses
Total de audiências agendadas
523
Total de audiências realizadas
359
Audiências não realizadas
24
Audiências canceladas/redesignadas
65
Data da audiência mais longínqua
09/05/2020
12.2 Situação geral
Processos aguardando a designação de audiências
0
Processos aguardando a realização de audiência
182
13
DO GERENCIAMENTO DA UNIDADE
Gestão de Processo de Trabalho
Os servidores realizam atos ordinató(X) sim
rios?
( ) não
Como é feita a abertura de Malote Di( ) servidor específico
gital
(X) revezamento
Como é feita a abertura de e-mail ins( ) servidor específico
titucional
(X) revezamento
Há uma rotina específica para a co(X) sim
brança de cartas precatórias sem cum( ) não
primento?
Há uma rotina específica para cobran(X) sim
ça de mandados pendentes de cumpri( ) não
mento?
14
PROCESSOS INSPECIONADOS
14.1 PROCESSOS COM REPRESENTAÇÃO NESTA CORREGEDORIA
Processo
Movimentação
0002755-02.2019.8.06.0062
14.2 PROCESSOS CONCLUSOS PARA DESPACHO
Processos em andamento: 61 (Fluxo de Trabalho – Sistema SAJPG, acessado em
15/01/2020)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação de execução de título
extrajudicial ajuizada em 04/01/2002. Processo
0002421-32.2000.8.06.0062
aguardando despacho desde 11/11/2019. À Juíza da
Vara, para prosseguimento do feito.
Vistos em inspeção. Ação de nunciação de obra nova
ajuizada em 17/12/2018. Audiência de conciliação
0001768-97.2018.8.06.0062
realizada em 26/08/2019, porém sem acordo. Processo
aguardando despacho desde 10/09/2019. À Juíza da
Vara, para prosseguimento do feito.

Vistos em inspeção. Ação de despejo ajuizada em
09/08/2019. Processo movimentado em 06/09/2019 e
10/10/2019, quando foram deferidas medidas liminares
0008278-92.2019.8.06.0062
de desocupação. Intervenção de terceiro ofertada em
18/11/2019. Processo aguardando despacho desde
25/11/2019. À Juíza da Vara, para prosseguimento do
feito.
Vistos em inspeção. Alvará judicial ajuizado em
10/07/2019. Processo movimentado em 16/09/2019,
quando foi determinada a intimação da parte autora para
0008176-70.2019.8.06.0062
emendar a inicial. Emenda a inicial ofertada. Processo
aguardando despacho desde 27/11/2019. À Juíza da
Vara, para prosseguimento do feito.
Vistos em inspeção. Ação de desapropriação ajuizada
em 05/09/2019. Processo movimentado em 16/09/2019,
quando foi deferido o pedido de imissão na posse. Feito
0008354-19.2019.8.06.0062
contestado em 26/11/2019. Processo aguardando
despacho desde 29/11/2019. À Juíza da Vara, para
prosseguimento do feito.
14.3 PROCESSOS CONCLUSOS / ATO INICIAL
Processos em andamento: 61 (Fluxo de Trabalho – Sistema SAJPG, acessado em
15/01/2020)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação de indenização ajuizada em
0008570-77.2019.8.06.0062
15/11/2019. Processo aguardando despacho inicial
desde então. À Juíza da Vara, para impulso oficial.
Vistos em inspeção. Ação de indenização ajuizada em
0008573-32.2019.8.06.0062
15/11/2019. Processo aguardando despacho inicial
desde então. À Juíza da Vara, para impulso oficial.
Vistos em inspeção. Alvará judicial ajuizado em
0008579-39.2019.8.06.0062
18/11/2019. Processo aguardando despacho inicial
desde então. À Juíza da Vara, para impulso oficial.
Vistos em inspeção. Ação de indenização ajuizada em
0008575-02.2019.8.06.0062
15/11/2019. Processo aguardando despacho inicial
desde então. À Juíza da Vara, para impulso oficial.
Vistos em inspeção. Ação de investigação de
paternidade ajuizada em 12/12/2019. Processo
0003729-39.2019.8.06.0062
aguardando despacho inicial desde então. À Juíza da
Vara, para impulso oficial.
14.4 PROCESSOS AGUARDANDO ENCERRAMENTO DO ATO
Processos em andamento: 690 (Fluxo de Trabalho – Sistema SAJPG, acessado em
15/01/2020)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação de interdição ajuizada em
15/05/2019. Processo movimentado em 21/05/2019,
quando foi deferida a curatela provisória, bem como
0008012-08.2019.8.06.0062
determinado o cumprimento de diligências. Termo de
compromisso assinado juntado aos autos em 30/09/2019.
Processo paralisado desde então. À Secretaria da Vara, para
cumprimento integral da decisão de fls. 28/30.

Vistos em inspeção. Ação de alimentos ajuizada em
14/05/2019. Despacho inicial emitido em 21/05/2019, com
posterior designação de audiência de conciliação para o dia
0008007-83.2019.8.06.0062
02/12/2019. Não há nos autos comprovação da realização
da mencionada audiência. À Secretaria da Vara, para
certificação acerca da realização ou não do ato audiencial e,
se for o caso, redesignação da audiência de conciliação.
Vistos em inspeção. Ação de divórcio ajuizada em
06/06/2019. Despacho inicial emitido em 10/06/2019,
0008050-20.2019.8.06.0062
quando foi determinada a citação da parte promovida. À
Secretaria da Vara, para cumprimento.
Vistos em inspeção. Ação revisional ajuizada em
13/05/2019. Despacho inicial emitido em 13/06/2019,
quando foi deferido em parte o pedido de antecipação dos
0008005-16.2019.8.06.0062
efeitos da tutela, bem como determinado o cumprimento de
providências outras. À Secretaria da Vara, para
cumprimento.
Vistos em inspeção. Ação de busca e apreensão ajuizada
em 12/06/2019. Despacho inicial emitido em 24/06/2019,
0008081-40.2019.8.06.0062
quando foi determinada a emenda a inicial. Expediente
intimatório encaminhado para publicação apenas no dia
09/12/2019. Processo aguardando o encerramento do ato.
14.5 PROCESSOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA
Não há processos conclusos para sentença.
14.6 CARTAS PRECATÓRIAS
Processos em andamento: 133 (Gestão de acervo – Sistema SEI, acessado em 28/01/2020)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Carta precatória distribuída em
0002954-24.2019.8.06.0062
31/07/2019 e devolvida em 11/12/2019.
Vistos em inspeção. Carta precatória distribuída em
14/06/2019. Ordenado o cumprimento do ato deprecado em
0002704-88.2019.8.06.0062
02/07/2019. Expediente confeccionado pela Secretaria da
Vara somente em 08/01/2020, encontrando-se o feito
aguardando cumprimento do ato.
Vistos em inspeção. Carta precatória distribuída em
22/05/2019. Ordenado o cumprimento do ato deprecado em
0002572-31.2019.8.06.0062
02/07/2019. Expediente confeccionado pela Secretaria da
Vara somente em 08/01/2020, encontrando-se o feito
aguardando cumprimento do ato.
Vistos em inspeção. Carta precatória distribuída em
11/07/2019. Ordenado o cumprimento do ato deprecado em
0002848-62.2019.8.06.0062
07/08/2019. À Secretaria da Vara, para os expedientes
necessários.
14.7 PROCESSOS ATINENTES AO ESTATUTO DO IDOSO
Processos em andamento: 323 (Gestão de acervo – Sistema SEI, acessado em 28/01/2020)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação declaratória ajuizada em
08/05/2015 e ainda não julgada. À Juíza da Vara, para
0011960-94.2015.8.06.0062
imprimir celeridade no encerramento da presente demanda,
a qual possui prioridade legal.

Vistos em inspeção. Ação de obrigação de fazer ajuizada
em 24/10/2017 e julgada em 23/03/2019. Processo
0018794-45.2017.8.06.0062
aguardando o julgamento de embargos de declaração desde
21/11/2019. À Juíza da Vara, para apreciação dos
aclaratórios.
Vistos em inspeção. Ação declaratória ajuizada em
08/01/2018 e ainda não julgada. À Juíza da Vara, para
0016774-47.2018.8.06.0062
imprimir celeridade no encerramento da presente demanda,
a qual possui prioridade legal.
Vistos em inspeção. Ação de curatela ajuizada em
24/01/2018 e ainda não julgada. À Juíza da Vara, para
0016948-56.2018.8.06.0062
imprimir celeridade no encerramento da presente demanda,
a qual possui prioridade legal.
Vistos em inspeção. Ação anulatória ajuizada em
27/10/2016 e ainda não julgada. À Juíza da Vara, para
0018899-56.2016.8.06.0062
imprimir celeridade no encerramento da presente demanda,
a qual possui prioridade legal.
14.8 PROCESSOS INSERIDOS NA META 2 DO CNJ
Processos em andamento: 524 (Mês: Dezembro – Ano: 2019, SPROC)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação de inventário ajuizada em
09/03/2010. Feito movimentado em 07/01/2020. À Juíza da
0000405-56.2010.8.06.0062
Vara, para imprimir celeridade no encerramento da presente
demanda, visando o cumprimento da Meta 2, do CNJ.
Vistos em inspeção. Ação de alimentos ajuizada em
13/05/2013. Feito movimentado em 22/08/2017. À Juíza da
0012134-74.2013.8.06.0062
Vara, para imprimir celeridade no encerramento da presente
demanda, visando o cumprimento da Meta 2, do CNJ.
Vistos em inspeção. Ação de obrigação de fazer ajuizada
em 13/12/2011. Feito movimentado em 24/09/2019. À
0011501-34.2011.8.06.0062
Juíza da Vara, para imprimir celeridade no encerramento da
presente demanda, visando o cumprimento da Meta 2, do
CNJ.
Vistos em inspeção. Ação de instituição de servidão
ajuizada em 09/04/2008. Feito movimentado em
0002571-32.2008.8.06.0062
14/10/2019. À Juíza da Vara, para imprimir celeridade no
encerramento da presente demanda, visando o
cumprimento da Meta 2, do CNJ.
Vistos em inspeção. Ação de usucapião ajuizada em
05/03/2012. Feito movimentado em 27/01/2020. À Juíza da
0011598-97.2012.8.06.0062
Vara, para imprimir celeridade no encerramento da presente
demanda, visando o cumprimento da Meta 2, do CNJ.
14.9 PROCESSOS INSERIDOS NA META 4 DO CNJ
Não há processos inseridos em Meta 4, do CNJ.
14.10 PROCESSOS INSERIDOS NA META 6 DO CNJ
Processos em andamento: 16 (Mês: Dezembro – Ano: 2019, SPROC)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação Civil Pública ajuizada em
20/01/2010. Feito movimentado em 23/01/2020. À Juíza da
0000405-56.2010.8.06.0062
Vara, para imprimir celeridade no encerramento da presente
demanda, visando o cumprimento da Meta 6, do CNJ.
14.11 MANDADOS DE SEGURANÇA

Processos em andamento: 4 (Formulário Eletrônico de Inspeção Ordinária)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Mandado de segurança impetrado em
25/02/2019 e julgado em 24/06/2019. Em processamento
0001919-29.2019.8.06.0062
recurso de apelação. À Secretaria da Vara, para
cumprimento do despacho de fl. 47.
Vistos em inspeção. Mandado de segurança impetrado em
0018003-13.2016.8.06.0062
08/06/2016 e julgado em 08/06/2018. À Secretaria da Vara,
para certificar se a decisão transitou em julgado.
14.12 PROCESSOS ATINENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Processos em andamento: 33 (Formulário Eletrônico de Inspeção Ordinária)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Execução de medida socioeducativa
0018371-22.2016.8.06.0062
ajuizada em 02/08/2016. Regular execução. À Juíza da
Vara, para deliberar acerca da informação de fl. 29.
Vistos em inspeção. Execução de medida socioeducativa
0018952-37.2016.8.06.0062
ajuizada em 08/11/2016. Regular execução. À Juíza da
Vara, para deliberar acerca da informação de fl. 38.
Vistos em inspeção. Representação pela prática de ato
infracional ajuizada em 19/02/2016. Audiência de
0016964-78.2016.8.06.0062
apresentação realizada em 09/03/2017, com apresentação
de defesa prévia em 15/03/2017. Processo paralisado desde
30/03/2017. À Juíza da Vara, para prosseguimento do feito.
Vistos em inspeção. Ação de adoção ajuizada em
11/01/2018 e ainda não julgada, encontrando-se na fase de
0016831-65.2018.8.06.0062
citação da parte promovida. À Juíza da Vara, para imprimir
celeridade no encerramento da presente demanda, a qual
possui prioridade legal.
Vistos em inspeção. Ação de tutela ajuizada em 15/04/2013
e ainda não julgada, encontrando-se na fase de citação da
0011942-44.2013.8.06.0062
parte promovida. À Juíza da Vara, para imprimir celeridade
no encerramento da presente demanda, a qual possui
prioridade legal.
Vistos em inspeção. Ação de guarda ajuizada em
05/01/2018 e ainda não julgada, encontrando-se na fase de
instrução e julgamento, havendo pendência de designação
0016793-53.2018.8.06.0062
da data da audiência instrutória. À Juíza da Vara, para
imprimir celeridade no encerramento da presente demanda,
a qual possui prioridade legal.
14.13 PROCESSOS DE RELACIONADOS AO DIREITO DE FAMÍLIA
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação negatória de paternidade
0018078-52.2016.8.06.0062
ajuizada em 16/06/2016 e julgada em 16/01/2020. À
Secretaria da Vara, para os expedientes necessários.
Vistos em inspeção. Ação de execução de alimentos
ajuizada em 06/02/2018, com novo pedido de cumprimento
da decisão/sentença de alimentos ofertada em 24/07/2019.
0017056-85.2018.8.06.0062
Feito despachado em 17/01/2020, quando foi determinada
nova intimação do devedor para o pagamento. À Secretaria
da Vara, para os expedientes necessários.

Vistos em inspeção. Ação de execução de alimentos
ajuizada em 06/02/2018, com novo pedido de cumprimento
da decisão/sentença de alimentos ofertada em 24/07/2019.
0018429-25.2016.8.06.0062
Feito despachado em 17/01/2020, quando foi determinada
nova intimação do devedor para o pagamento. À Secretaria
da Vara, para os expedientes necessários.
Vistos em inspeção. Ação de divórcio ajuizada em
11/08/2016, encontrando-se na fase de citação da parte
0018429-25.2016.8.06.0062
promovida. À Juíza da Vara, para imprimir celeridade no
encerramento da presente demanda.
14.14 PROCESSOS COM RÉUS PRESOS
Processos em andamento: 1 (Certidão anexa)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação penal ajuizada em 05/09/2019.
Crime de homicídio ocorrido em 23/03/2019. Processo em
0002983-74.2019.8.06.0062
fase de apresentação de resposta à acusação pela
Defensoria Pública de um dos réus, cuja intimação ocorreu
em 26/01/2020. Processo em fase de decurso de prazo.
14.15 EXECUÇÃO PENAL
Não há estabelecimento prisional para presos do regime fechado em funcionamento na
Comarca. Os presos em cumprimento de pena do regime fechado foram transferidos para
outros estabelecimentos prisionais, com declinação da competência para execução penal. No
concernente aos presos do regime semiaberto e aberto, os mesmos encontram-se cumprindo
condições impostas pelo juízo, com tornozelamento.
14.16 ALVARÁ JUDICIAL
Processo
0018896-67.2017.8.06.0062

0018268-15.2016.8.06.0062

0013435-22.2014.8.06.0062
14.17 CURATELA
Processo
0018419-44.2017.8.06.0062

0001875-10.2019.8.06.0062

0011713-50.2014.8.06.0062

Movimentação
Vistos em inspeção. Alvará judicial ajuizado em
07/11/2017 e ainda não julgado. À Juíza da Vara, para
imprimir celeridade no encerramento da presente demanda,
a qual não possui complexidade.
Vistos em inspeção. Alvará judicial ajuizado em
18/07/2016 e ainda não julgado. À Juíza da Vara, para
imprimir celeridade no encerramento da presente demanda,
a qual não possui complexidade.
Vistos em inspeção. Alvará judicial ajuizado em
21/11/2014 e ainda não julgado. À Juíza da Vara, para
imprimir celeridade no encerramento da presente demanda,
a qual não possui complexidade.
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação de curatela ajuizada em
06/09/2017 e ainda não julgada. À Juíza da Vara, para
imprimir celeridade no encerramento da presente demanda,
a qual tem como parte pessoa portadora de doença grave.
Vistos em inspeção. Ação de curatela ajuizada em
20/02/2019 e ainda não julgada. À Juíza da Vara, para
imprimir celeridade no encerramento da presente demanda,
a qual tem como parte pessoa portadora de doença grave.
Vistos em inspeção. Ação de curatela ajuizada em
20/03/2014 e ainda não julgada. À Juíza da Vara, para
imprimir celeridade no encerramento da presente demanda,
a qual tem como parte pessoa portadora de doença grave.

Vistos em inspeção. Ação de curatela ajuizada em
09/08/2016 e ainda não julgada. À Juíza da Vara, para
0018392-95.2016.8.06.0062
imprimir celeridade no encerramento da presente demanda,
a qual tem como parte pessoa portadora de doença grave.
Vistos em inspeção. Ação de curatela ajuizada em
11/03/2019 e ainda não julgada. À Juíza da Vara, para
0002001-60.2019.8.06.0062
imprimir celeridade no encerramento da presente demanda,
a qual tem como parte pessoa portadora de doença grave.
14.18 PROCESSOS DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI
Processos em andamento: 108 (Formulário Eletrônico de Inspeção Ordinária)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação penal ajuizada em 12/01/2018.
Crime de homicídio ocorrido em 06/10/2017. Decisão de
0019213-65.2017.8.06.0062
impronúncia prolatada em 28/01/2020. À Secretaria da
Vara, para os expedientes necessários.
Vistos em inspeção. Ação penal ajuizada em 16/01/2018.
Crime de homicídio ocorrido em 08/11/2017. Instrução em
0019215-35.2017.8.06.0062
andamento, havendo pendência de designação da data da
audiência em continuação pela Secretaria da Vara. À
Secretaria da Vara, para o agendamento do ato instrutório.
Vistos em inspeção. Ação penal ajuizada em 05/06/2017.
Crime de homicídio ocorrido em 12/04/2017. Instrução em
0017752-58.2017.8.06.0062
andamento, havendo pendência de designação da data da
audiência em continuação pela Secretaria da Vara. À
Secretaria da Vara, para o agendamento do ato instrutório.
Vistos em inspeção. Ação penal ajuizada em 17/08/2018.
Crime de homicídio ocorrido em 27/07/2018. Instrução
0000506-15.2018.8.06.0062
encerrada. Processo aguardando o cumprimento de
diligências. À Secretaria da Vara, para acompanhamento do
decurso dos prazos.
Vistos em inspeção. Ação penal ajuizada em 19/04/2018.
Crime de homicídio ocorrido em 25/01/2018. Instrução em
0017425-77.2018.8.06.0062
andamento, com inquirição das testemunhas residentes
neste Juízo. À Secretaria da Vara, para cumprimento do
despacho de fl. 180.
14.19 PROCESSOS SEM MOVIMENTAÇÃO HÁ MAIS DE 100 DIAS
Processos em andamento: 1157 (Gestão de acervo – Sistema SEI, acessado em 28/01/2020)
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação de reparação de danos ajuizada
em 24/01/2008 e em fase de cumprimento de sentença.
0001754-65.2008.8.06.0062
Processo paralisado desde 16/10/2019. À Juíza da Vara,
para movimentação do feito.
Vistos em inspeção. Ação de execução fiscal ajuizada em
0005128-70.2000.8.06.0062
13/09/1999. Processo paralisado desde 11/06/2019. À Juíza
da Vara, para movimentação do feito.
Vistos em inspeção. Ação previdenciária ajuizada em
0001018-13.2009.8.06.0062
29/05/2009. Processo paralisado desde 21/06/2019. À Juíza
da Vara, para movimentação do feito.
Vistos em inspeção. Ação de cobrança ajuizada em
13/12/2001 e em fase de cumprimento de sentença.
0002547-82.2000.8.06.0062
Processo paralisado desde 17/04/2019. À Juíza da Vara,
para movimentação do feito.
14.20 PROCESSOS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
Processos em andamento: 108 (Certidão anexa)

Processo

Movimentação
Vistos em inspeção. Ação de cobrança ajuizada em
09/09/2011 e julgada em 13/02/2019. À Secretaria para
0010919-34.2011.8.06.0062
certificação do trânsito em julgado, conforme despacho de
fl. 36.
Vistos em inspeção. Ação de cobrança ajuizada em
08/11/2013 e julgada em 31/01/2019. À Secretaria para
0013544-70.2013.8.06.0062
certificação do trânsito em julgado, conforme despacho de
fl. 29.
Vistos em inspeção. Ação de execução ajuizada em
0013594-96.2013.8.06.0062
14/11/2013. Feito movimentado em 25/10/2019. À
Secretaria para cumprir o despacho de fl. 27.
Vistos em inspeção. Ação de desfazimento de negócio
jurídico ajuizada em 09/12/2010 e julgada em 12/02/2019.
0009854-38.2010.8.06.0062
À Secretaria da Vara, para certificação acerca do trânsito
em julgado da sentença.
Vistos em inspeção. Ação de obrigação de fazer ajuizada
em 05/08/2011 e julgada em 13/02/2019. À Secretaria da
0010744-40.2011.8.06.0062
Vara, para certificação acerca do trânsito em julgado da
sentença.
Vistos em inspeção. Ação penal ajuizada em 29/07/2019.
Crime de lesão corporal e outro ocorridos em 06/07/2019.
Despacho inicial ordenando a citação/intimação do acusado
0002867-68.2019.8.06.0062
para audiência de instrução e julgamento, a ser designada
pela Secretaria da Vara, prolatado em 19/12/2019. À
Secretaria da Vara, para cumprimento da deliberação
judicial.
Vistos em inspeção. TCO ajuizado em 05/12/2019 e
julgado em 24/01/2020, em razão da incidência da
0003703-41.2019.8.06.0062
decadência. À Secretaria da Vara, para os expedientes
necessários.
Vistos em inspeção. TCO ajuizado em 05/12/2019.
Processo com vista aberta ao Ministério Público desde
0003701-71.2019.8.06.0062
18/12/2019.
À
Secretaria
da
Vara,
para
controle/certificação do decurso do prazo.
Vistos em inspeção. TCO ajuizado em 05/12/2019.
Manifestação ministerial pela extinção do processo em
0003695-64.2019.8.06.0062
10/12/2019, ante a retratação da representação ofertada
pela vítima. À Juíza da Vara, para análise.
Vistos em inspeção. TCO ajuizado em 05/12/2019.
Manifestação ministerial pela extinção do processo em
0003692-12.2019.8.06.0062
15/01/2020, ante a incidência da decadência. À Juíza da
Vara, para análise.
14.21 PROCESSOS MAIS ANTIGOS EM TRAMITAÇÃO
Processo
Movimentação
Vistos em inspeção. Ação de execução fiscal ajuizada em
0006963-93.2000.8.06.0062
25/11/1997 e julgada em 02/12/2019. À Secretaria da Vara,
para os expedientes necessários.
Vistos em inspeção. Ação de execução fiscal ajuizada em
16/08/1996. Processo movimentado em 06/12/2019. À
0008485-58.2000.8.06.0062
Secretaria da Vara, para cumprimento do despacho de fls.
68/69.

0001280-07.2002.8.06.0062

0005936-75.2000.8.06.0062

0003595-76.2000.8.06.0062
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Vistos em inspeção. Ação de execução fiscal ajuizada em
10/08/2001. Processo movimentado em 06/12/2019. À
Secretaria da Vara, para cumprimento do despacho de fl.
52.
Vistos em inspeção. Ação de execução fiscal ajuizada em
16/11/1998. Processo movimentado em 10/12/2019. À
Secretaria da Vara, para cumprimento do despacho de fl.
112.
Vistos em inspeção. Ação de execução fiscal ajuizada em
16/03/2001 e julgada em 21/01/2020. À Secretaria da Vara,
para os expedientes necessários.

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
Taxa de Congestionamento (Meta para 2019: 70,8%)

Na última inspeção realizada pela CGJ/CE
2019
15.2 Índice de Atendimento à demanda – IAD (Meta 2019: 124%)
2017
2018
2019
15.3 Meta 1 (Meta 2019 > 100%)
2017
2018
2019
15.4 Meta 2 (Meta 2019: 80%)
Total de Processos em Janeiro/2019
Total de processos pendentes de julgamento em Dezembro/2019 (conforme
listas anexas)
Total de processos julgados
2019 – Percentual de Atingimento

Não informado
em relatório
82,79%
88,77%
38,33%
58,61%
108,47%
72,05%
59,49%
707
524
183
26%

15.5 Meta 4 (Meta 2019:70%)
Total de Processos em Janeiro/2019

1

Total de processos pendentes de julgamento em Dezembro/2019 (conforme
listas anexas)

0

Total de processos julgados
1
2019 – Percentual de Atingimento
100%
OBS.: O aumento de processos inseridos na Meta 4, do CNJ, se deu em razão da
redistribuição de processos e/ou mudança de classe processual
15.6 Meta 6 (Meta 2019:60%)
Total de Processos em Janeiro/2019
13
Total de processos pendentes de julgamento em Dezembro/2019 (conforme
listas anexas)

Total de processos julgados
2019 – Percentual de Atingimento
15.7 Conciliação
Quantidade de Audiências de Conciliação realizadas em 2018
Quantidade de Audiências de Conciliação realizadas em 2019
16
DA VIDEOCONFERÊNCIA
Possui estrutura (câmera e sistema) para realização da videoconferência:
Possui sala específica para a videoconferência?
Cadastro no SIMAVI foi realizado:
Já realizou audiência por videoconferência:
17
NORMATIVOS IMPORTANTES

16
NA
0%
142
195
(X) Sim
( ) Sim
(X) Sim
(X) Sim

( ) Não
(X) Não
( ) Não
( ) Não

Normativo
Provimento nº 14/2019/CGJCE
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
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Conteúdo
Dispõe sobre os procedimentos relativos ao recambiamento de presos e a
solicitação de escolta para acompanhar detentos a audiências dentro do
Estado do Ceará.
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.

RECLAMAÇÕES/CONSTATAÇÕES

Sem reclamações.
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RECOMENDAÇÕES

I) Cumprir a Meta 1, do CNJ, no ano de 2020 (julgar quantidade maior de processos
de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos e
sobrestados no ano corrente), uma vez que a Unidade apresentou baixos índices de
atendimento nos dois últimos anos (2018: 72,05% e 2019: 59,49%).
II) Cumprir a Meta 2, do CNJ, no ano de 2020, identificando e julgando, até
31/12/2020, pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2016. Observou-se
que a Unidade apresentou o baixo percentual de atingimento de 26% no ano de 2019,
conforme relatório estatístico de fls. 19/21.
III) Cumprir a Meta 4, do CNJ, no ano de 2020, identificando e julgando, até

31/12/2020, pelo menos 70% das ações de improbidade administrativa e das ações
penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública, distribuídas até
31/12/2017, em especial a corrupção ativa e passiva, peculato em geral e concussão.
Observou-se que a Unidade atendeu a mencionada meta no ano de 2019, conforme
relatório estatístico de fls. 19/21.
IV) Cumprir a Meta 6, do CNJ, no ano de 2020, identificando e julgar, até 31/12/2020,
pelo menos 60% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017. Observou-se que a
quantidade de processos pendentes de julgamento inseridos na mencionada meta
aumentou no ano de 2019, em virtude de reclassificação de feitos pela Unidade,
culminando no percentual de atingimento zero, conforme relatório estatístico de fls.
19/21.
V) Cumprir a Meta 8, do CNJ, no ano de 2020, identificando e julgando, até
31/12/2020, pelo menos 50% dos casos de feminicídio distribuídos até 31/12/2018.
VI) Procurar reduzir, até 19/12/2020, a taxa de congestionamento da Unidade, a qual
atualmente encontra-se em percentual elevado de 82,77% (relatório gerado em
28/01/2020 – SEI), visando o atendimento da Meta para 2020. Observou-se que a
Unidade não atendeu a Meta de 2019 que era de 70,80%, porquanto ao final do ano
apresentou o percentual de 82,79%.
VII) Procurar aumentar, até 19/12/2020, o Índice de Atendimento à Demanda da
Unidade, o qual atualmente encontra-se em percentual baixo de 51,02% (relatório
gerado em 28/01/2020 – SEI), visando o atendimento da Meta para 2020. Observou-se
que a Unidade não atendeu a Meta de 2019 que era de 124%, porquanto ao final do ano
apresentou o percentual de 58,61%.
VIII) Providenciar, no prazo de 120 dias, a baixa dos processos julgados e não baixados,
já que, conforme os dados obtidos do sistema SEI (relatório gerado em 28/01/2020),
existem 704 processos em tal situação em janeiro de 2020.
IX) Movimentar, no prazo de 120 dias, todos os processos atualmente conclusos há mais
de 100 dias (1157 feitos), conforme os dados obtidos do sistema SEI (relatório gerado em
28/01/2020).
X) Dispensar a necessária atenção aos feitos mais antigos da Unidade, visando o
encerramento dos mesmos.
XI) Executar, no prazo de 120 dias, o plano de trabalho/gestão processual apresentado
pela magistrada (em anexo) durante os trabalhos da presente inspeção, visando a
redução do acervo e o incremento da produtividade, sobretudo na prolação de sentenças
e diminuição dos processos paralisados há mais de 100 dias.

XII) Realizar a Unidade, periodicamente, a critério da gestão da Juíza da Vara,
controle da cobrança das custas finais, cumprindo o que estabelece a Lei Estadual nº
12.381/94 e a Portaria Conjunta nº 2076/2018.
XIII) Dispensar maior atenção nas causas da Infância e Juventude e vinculados ao
Estatuto do Idoso, já que se detectou morosidade em alguns feitos planilhados, os
quais possuem prioridade legal de tramitação.
XIV) Imprimir maior agilidade nas ações referentes a alvarás judiciais, as quais não
possuem complexidade e apresentam tramitação morosa, consoante planilhamento
supra.
XV) Imprimir maior atenção e celeridade no andamento das cartas precatórias, uma
vez que se constatou elevado número de tais feitos em tramitação na Unidade (133,
conforme sistema SEI – relatório gerado em 28/01/2020) ou corrigir eventuais
inconsistências, porquanto constatou-se atraso na tramitação das mesmas
(planilhamento supra).
XVI) Imprimir celeridade no andamento dos processos de curatela, por envolverem
portadores de doenças graves, uma vez que se detectou atrasos em tais
procedimentos.
XVII) Imprimir maior celeridade no encerramento das causas do Direito de Família,
que exigem tramitação rápida.

XVIII) Adotar medidas de fiscalização quanto à rápida confecção dos expedientes
pela Secretaria da Vara, já que se detectou processos paralisados ou que ficaram
paralisados por longo período aguardando a feitura do ato ordenado, como se viu em
vários processos planilhados (0008012-08.2019.8.06.0062, 0008050-20.2019.8.06.0062,
0008005-16.2019.8.06.0062, 0002848-62.2019.8.06.0062 e 0002704-88.2019.8.06.0062 e
0002572-31.2019.8.06.0062).
XIX) Providenciar, no prazo de 120 dias, a numeração integral das folhas dos autos
físicos, porquanto em vários feitos planilhados se observou que as últimas páginas
encontravam-se sem numeração.
XX) Realizar controle dos prazos prescricionais, mediante atualização do histórico de
partes e inclusão dos prazos de interrupção/suspensão da prescrição.
XXI) Cumprir, no prazo de 120 dias, as recomendações pontuadas nos processos
inspecionados.
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CONCLUSÃO

Os trabalhos inspecionais e os dados estatísticos permitiram o exame da
Unidade fiscalizada, o que foi bastante para a formação de um diagnóstico acerca do
desenvolvimento das atividades jurisdicionais.
A inspeção realizada na 1ª Vara de Cascavel revelou, de modo geral, a
existência de expressivo acervo processual (4.213 feitos pendentes de baixa, dos quais 3.509
pendentes de julgamento – dados extraídos do Sistema SEI no dia 28/01/2020) e de atraso na
prestação jurisdicional, constatando-se um aumento do acervo em 914 processos, em relação
aos números da última inspeção realizada pela Corregedoria Geral da Justiça, realizada no dia
16/03/2017 (processo nº 8502299-35.2017.8.06.0026), sendo que parte desse acréscimo pode
ser justificado pela redistribuição de ações do Juizado Especial da Comarca, as quais
tramitavam na 2ª Vara, em cumprimento à Resolução TJCE nº 05/2018 (DJe de 12/04/2018 –
dispôs sobre a distribuição dos processos de competência dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais nas comarcas de duas varas), além, conforme informação prestada pela magistrada,
de exagerada quantidade de execuções fiscais aforadas no ano de 2019.
Concluídos os trabalhos inspecionais, constatou-se: I – 1.157 processos
paralisados há mais de 100 dias; II – 0 processos conclusos para sentença; III – 3509
processos pendentes de julgamento; III – 341 processos conclusos para despacho; IV – não
atingimento da Meta 1, do CNJ, nos anos de 2019 e 2018 (percentuais de 59,49% e 72,05%,
respectivamente); V – baixos índices de atendimento das Metas 2 e 6, do CNJ, no ano de
2019 (26% e 0%, respectivamente); VI – taxa de congestionamento (82,79%) acima da
meta estipulada para o ano de 2019 (70,80%); VII – índice de atendimento à demanda
(58,61%) bem abaixo da meta estipulada para o ano de 2019 (124%); VIII – 702 processos
julgados e não baixados.
O serviço judiciário na 1ª Vara de Cascavel é desenvolvido pela Magistrada
Leopoldina de Andrade Fernandes desde 24/07/2017.
Imperioso ressaltar que, já sob a titularidade da magistrada, a Corregedoria
Nacional de Justiça realizou inspeção na 1ª Vara da Comarca de Cascavel (processo nº
00002587-92.2018.2.00.0000), no mês de junho de 2018, sendo observado à época: I – 4354

processos em tramitação na Unidade; II – 44 processos conclusos para sentença; III – não
atendimento das Metas 1, 2, 4 e 6, do CNJ; IV – não quantificação do total de processos
paralisados há mais de 100 dias, em razão da migração entre os sistemas SPROC e SAJ.
Desta forma, consoante verificado no presente trabalho inspecional, os
números atuais da prestação jurisdicional da 1ª Vara de Cascavel exigem medidas eficazes
para regularizar o serviço judiciário.
Por outro lado, ciente da situação da Unidade inspecionada, a Judicante
informou ter adotado providências para melhorar o trabalho judicial, consistentes na
otimização dos processos junto à Secretaria, principalmente os de crime dolosos contra a vida,
de réus presos, execuções penais e processos do Juízo da Infância e Juventude, determinando,
ainda, a etiquetagem dos feitos cíveis inseridos na Meta 2, do CNJ, além da triagem dos
mesmos para facilitar a análise em bloco e, em consequência, sua solução mais célere
(informação de fls. 502/504 – processo nº 8503200-66.2018.8.06.0026), bem assim,
recentemente, efetivou a substituição do Supervisor da Secretaria da Unidade em 06/12/2019,
passando a ocupar mencionado cargo Jones José da Silva Sousa.
Além disso, no ano de 2019, a magistrada realizou outros ajustes na sua equipe
de trabalho, uma vez que houve a retirada/reposição de servidores cedidos de outros órgãos
públicos, objetivando a melhora da prestação jurisdicional, salientando-se, ainda, que a
Unidade teve a única analista judiciária, Erica Jaine Alencar de Albuquerque Masiero,
removida para outra Unidade no ano de 2018.
No entanto, a meu sentir, torna-se necessária a execução de um plano de
trabalho/gestão processual mais efetivo, com a finalidade de garantir a regularidade/celeridade
no serviço judiciário da Vara inspecionada, com ênfase na redução do acervo e no incremento
da produtividade, sobretudo na prolação de sentenças e diminuição dos processos paralisados
há mais de 100 dias, também já determinado pela Corregedoria Nacional de Justiça, nos autos
do Pedido de Providências nº 0007982-65.2018.2.00.0000, o que foi objeto de tratativa com a
magistrada no início desta inspeção.
Assim, antes da finalização deste ato, a Dra. Leopoldina de Andrade Fernandes
apresentou um plano de trabalho/gestão processual que será imediatamente implementado,
para que, no prazo de 120 dias, revele resultados de melhorias no trabalho desenvolvido,

conforme recomendação feita acima.
Importante pontuar, também, que a 1ª Vara de Cascavel passa por procedimento
de implantação do SAJ eletrônico/virtualização do acervo desde maio de 2019, o que pode ter
prejudicado a regular tramitação dos feitos, salientando que apenas 36,05% do acervo da
Unidade foi digitalizado (relatório gerado em 28/01/2020 – Banco de Informações
Gerenciais).
Com efeito, a Juíza de Direito Leopoldina de Andrade Fernandes, embora não
venha atendendo a Meta 1, do CNJ (2018: 72,05% e 2019: 59,49%), apresenta boa
produtividade na Unidade, na medida em que, no ano de 2019 (10 meses trabalhados),
homologou 189 acordos (média mensal de 18,9), prolatou 955 sentenças (média mensal
de 95,5), proferiu 815 decisões interlocutórias (média mensal de 81,5), emitiu 4.386
despachos (média mensal de 438,6), realizando 338 audiências (média mensal de 33,8).
Tanto é assim que não há, atualmente, processos aguardando julgamento na
Unidade (dados extraídos do SEI – relatório gerado em 28/01/2020, os quais foram
confirmados por certidão obtida neste ato inspecional).

Viu-se, mais, o empenho da magistrada na célere tramitação dos processos de
réus presos e do Tribunal do Júri (nenhum processo aguardando designação de sessão de
julgamento), bem assim na realização das audiências de custódia, as quais ocorrem na data da
comunicação do flagrante (certidão anexa).
No tocante ao controle dos prazos prescricionais, conforme recomendação
acima, a magistrada se comprometeu a realizá-lo através do sistema SAJPG, mediante
atualização do histórico de partes e inclusão dos prazos de interrupção/suspensão da
prescrição.
Assim, as deficiências detectadas neste ato inpecional, realizado com base no
Pedido de Providências nº 0007982-65.2018.2.00.0000, em trâmite na Corregedoria Nacional
de Justiça, poderão ser solucionadas com a implementação das recomendações lançadas e
execução do plano de trabalho/gestão processual a ser implementado pela Dra. Leopoldina de
Andrade Fernandes, com a finalidade de regularizar a prestação jurisdicional da Unidade.

É certo que a magistrada e sua equipe de servidores, estão procurando garantir
o regular desempenho dos serviços judicantes na Unidade, devendo sanar os atrasos
verificados na tramitação dos processos na forma ora indicada.
Noutra vertente, forçoso o monitoramento da 1ª Vara da Comarca de Cascavel,
com avaliação mensal da prestação jurisdicional do módulo, mormente em relação à
diminuição do acervo, cumprimento das metas do CNJ e movimentação dos feitos paralisados
há mais de 100 dias.
Portanto, sugere-se a Vossa Excelência:
I – que determine à Coordenadoria de Correição e Monitoramento das
Unidades Judiciárias deste Órgão Censor o monitoramento da 1ª Vara da Comarca de
Cascavel, pelo período 120 dias, com avaliação mensal dos dados relativos ao acervo,
cumprimento das metas 1, 2, 4 e 6, do CNJ, índice de taxa de congestionamento, índice
de atendimento à demanda e movimentação dos feitos paralisados há mais de 100 dias,
bem assim a respeito do cumprimento das recomendações efetivadas neste relatório;
II – que cópia do presente Relatório de Inspeção seja anexada no processo
nº

8503200-66.2018.8.06.0026

(CPA-SAJADM),

assim

como

encaminhada

à

Corregedoria Nacional de Justiça, para juntada no Pedido de Providências nº 000798265.2018.2.00.0000.
Por fim, foi entregue cópia deste relatório à Magistrada, para fins de
ciência/cumprimento das recomendações realizadas.
É o relato, que ora se submete à apreciação de Vossa Excelência.
Cascavel/CE, 29 de janeiro de 2020.

ERNANI PIRES PAULA PESSOA JÚNIOR
Juiz Corregedor Auxiliar

