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Exercício cumulativo:
( x ) Sim
( ) Não
O juiz reside na Comarca?
O Juiz exerce a função de Diretor do
Fórum?
O Juiz exerce outra função administrativa
(CEJUSC, COMAN, Distribuição, ViceDiretor)?
O Juiz exerce a função de Juiz Eleitoral?

Quais?
2ª Vara Cível Quixadá e Vinculada de
Piquet Carneiro
( ) Sim ( x ) Não
( x ) Sim ( ) Não
( ) Sim (x ) Não
Qual?
( x) Sim ( ) Não

( ) Sim ( x) Não
O Juiz exerce a função de magistério?
Se sim, em qual instituição?
Qual a frequência?
3
DO QUADRO DE PESSOAL - DADOS EXTRAÍDOS DO FICOVI (ELABORADO
PELA UNIDADE)
Analistas Judiciários

Total

1

Total

0

Total

1

Total

2

Total

1

Alan Ferreira de Araújo
Juízes Leigos

Não Consta
Oficiais de Justiça
Antônio Barros Pereira

Técnico Judiciário
Antônio Jaério Silva
Maria Ednalda Sampaio Duarte Costa

Auxiliares Judiciais
Marta Aurélia Cavalcante Mesquita

Total
2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA e JOSUE DE SOUSA LIMA JUNIOR. Data da última assinatura: 26/04/2021 às 17:11:32.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8500518-36.2021.8.06.0026 e o código S180QR7Y.

1 DA IDENTIFICAÇÃO DA CORREIÇÃO
Processo
CPA 8500518-36.2021.8.06.0026
Unidade
Vara Única da Comarca de Pedra Branca
Entrância
Inicial
Avenida Francisco Vieira, s/n Bairro: Posto 2 CEP:
Endereço
60.630-000
Telefone
88-35151362
Portaria
16/2021/CGJCE
2
DO JUIZ – DADOS FUNCIONAIS - DADOS EXTRAÍDOS DO FICOVI
(ELABORADO PELA UNIDADE) E DO SETOR COORDENADORIA DE CORREIÇÃO
E MONITORAMENTO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS.
Nome:
Matrícula:
10252
Adriano Ribeiro Furtado Barbosa
( x ) Juiz de Direito ( ) Juiz
Ingresso na Magistratura: 04/07/2013
Substituto
Ingresso na Vara: 04/02/2021
( ) Titular
( x ) Respondendo
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Total

NÃO CONSTA
Estagiário de Graduação

Total

NÃO CONSTA
Terceirizado

Total

NÃO CONSTA
Cedido

Total

12

Total

1

Catiana Constâncio
Claudiana Rodrigues
Francisca Adriana Vieira
Francisca Albano da Silva Costa
Edinalva Campelo
Francisco Reginaldo Farias
Leide Naura Moreira
João Adonias Costa
João Paulo Siqueira
Maria Rosileide Feliciano Brigido
Queli Ionara Siqueira
Vanda pereira do nascimento

Cargos em Comissão

Catarina Albuquerque Peres Farias - Supervisora
4
DO PROMOTOR DE JUSTIÇADADOS EXTRAÍDOS DO FICOVI
(ELABORADO PELA UNIDADE)
Nome:
( ) Titular ( X) Respondendo
Karina Mota Correia
Responde por outras Comarcas?
Quais?
( X ) Sim
( ) Não
Titular da Vara Única de Tauá
5
DO DEFENSOR PÚBLICO – A COMARCA NÃO POSSUI - DADOS EXTRAÍDOS
DO FICOVI (ELABORADO PELA UNIDADE)
Nome:
( ) Titular ( ) Respondendo

Responde por outras Comarcas?
Quais?
( ) Sim
( ) Não
6 DA COMPETÊNCIA DA UNIDADE JUDICIÁRIA
Comarca de Vara Única
( x ) Vara Única
Comarca com Duas Varas
( ) 1ª Vara
a) Processos e Medidas relativas à jurisdição da infância e Juventude
b) Processos de competência do Tribunal do Juri
c) Execução Penal e Corregedoria dos Presídios
d) Os feitos relativos aos Conflitos Fundiários
( ) 2ª Vara
a) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular
b) Processos e medidas relativas aos registros públicos
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Estagiário de Pós Graduação
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Comarca com Três Varas sem Juizado Instalado
( ) 1ª Vara
a) Processos de competência do Tribunal do Juri
b) Execução Penal e Corregedoria dos Presídios
c) Os feitos relativos aos Conflitos Fundiários
( ) 2ª Vara
a) Ações e medidas relativas aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
b) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular
( ) 3ª Vara
a) Processo e medidas relativas à jurisdição da infância e juventude
b) Processos e medidas relativas aos registros públicos
c) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular
Comarca com Três Varas com Juizado Instalado
( ) 1ª Vara
a) Processos de competência do Tribunal do Juri
b) Execução Penal e Corregedoria dos Presídios
( ) 2ª Vara
a) Os feitos relativos aos Conflitos Fundiários
b) Processos e medidas relativas aos registros públicos
c) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular
( ) 3ª Vara
a) Processo e medidas relativas à jurisdição da infância e juventude
b) Execução Penal e Corregedoria dos Presídios
c) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular
( ) Juizado
Comarca com Quatro Varas sem Juizado Instalado
( ) 1ª Vara
a) Processos de competência do Tribunal do Juri
b) Execução Penal e Corregedoria dos Presídios
( ) 2ª Vara
a) Ações e medidas relativas aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
b) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular
( ) 3ª Vara
a) Processo e medidas relativas à jurisdição da infância e juventude
b) Processos e medidas relativas aos registros públicos
c) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular
( ) 4ª Vara
a) Causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
b) Os feitos relativos aos Conflitos Fundiários
c) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular
Comarca com Quatro Varas com Juizado Instalado
( ) 1ª Vara
a) Processos de competência do Tribunal do Juri
b) Execução Penal e Corregedoria dos Presídios
( ) 2ª Vara
a) Processos e medidas relativas aos registros públicos
b) Os feitos relativos aos Conflitos Fundiários
( ) 3ª Vara
a) Processo e medidas relativas à jurisdição da infância e juventude
b) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular
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( ) Juizado
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a) Causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
b) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular
( ) Juizado
Comarca com Cinco Varas ou mais
( ) Jurisdição Cível
( ) Cível Comum
( ) Cível Especializada em Revisão de Contratos Bancários
( ) Cível Especializada em Seguro DPVAT
( ) Cível Especializada em Execução de Título Extrajudicial
( ) Recuperação de Empresas e Falências
( ) Família
( ) Sucessões
( ) Fazenda Pública
( ) Registros Públicos
( ) Jurisdição Criminal
( ) Criminais Comum
( ) Privativa Audiência de Custódia
( ) Juri
( ) Delitos de Tráfico de Drogas
( ) Execução Penal e Corregedoria de Presídios
( ) Execução de Penas e Medidas Alternativas
( ) Crimes contra a Ordem Tributária
( ) Jurisdição Especial
( ) Execução Fiscal
( ) Infância e Juventude
( ) Juizado Especial Cível
( ) Juizado Especial Criminal
( ) Juizado Especial Cível e Criminal
( ) Juizado Especial da Fazenda Pública
( ) Juizado da Violência Doméstica contra a Mulher
( ) Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
( ) Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
7
DO ACERVO PROCESSUAL - DADOS ENCAMINHADOS E CALCULADOS
PELO SETOR COORDENADORIA DE CORREIÇÃO E MONITORAMENTO DAS
UNIDADES JUDICIÁRIAS.
Acervo atual

4060

Acervo na última inspeção realizada pela CGJ/CE
Data da Inspeção: 14 de
março de 2019
( X ) Diminuiu

( ) Aumentou

Tramitação Processual

4647

Nº CPA: : 850060038.2019.8.06.0026

( ) Físico

Diferença:

( X ) Digital

-587

( ) Físico/Digital

8
DA PRODUTIVIDADE – DADOS ENCAMINHADOS E CALCULADOS PELO SETOR
COORDENADORIA DE CORREIÇÃO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS.
DADOS DO MAGISTRADO
8.1
Produtividade do magistrado nos últimos 12 meses (conforme lista anexa)
Item
Quantidade Total
Média Mensal
Sentenças
1204
100,33
Acordos
155
12,92
Decisões
1831
152,58
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( ) 4ª Vara

109

9.1.2

Custas Finais

Há controle da cobrança das custas finais?
(inclusive em processos arquivados)

( x ) Sim ( ) Não
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Audiências
473
39,42
Despachos
9219
768,25
DADOS DA UNIDADE
8.2
Gestão de desempenho (Ano: 2021)
Processos novos
167
Processos pendentes de julgamento
3607
Processos julgados
162
Processos pendentes de baixa
4060
Processos baixados
196
8.3
Gestão do acervo
Processos conclusos para Sentença
239
Processos julgados e não baixados
453
Processo Suspenso
226
Processos Reativados no mês
0
Processos Transitados no mês
70
Processos em grau de recurso no mês
21
Processos remetidos a outro foro no mês
4
Processos arquivados definitivamente no mês
95
Processos entrados no mês
75
Processos julgados no mês
73
Processos prioritários (conforme listas anexas)
Idoso
Pendente de Baixa
345
Doença Grave
Pendente de Baixa
5
Cirurgia, leito de hospital e
Pendente de Baixa
5
medicamentos
Réu Preso
Pendente de Baixa
77
Menor
Pendente de Baixa
33
8.4
Processos paralisados há mais de 100 dias
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 101 e 180 dias
1066
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 181 e 360 dias
347
Quantidade dos processos conclusos paralisados há mais de 360 dias
35
Total
1448
8.5
Gestão de Tempo e Qualidade
Índice de processos com assunto cadastrado
100,00%
Índica de conformidade de classe (CNJ)
100,00%
9
DOS PROCESSOS JUDICIAIS - DADOS EXTRAÍDOS DO FICOVI (ELABORADO
PELA UNIDADE)
9.1
VISÃO GERAL
9.1.1 Processos Conclusos
Para Despacho
305
Para Decisão Interlocutória
131
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
( ) Sim ( x ) Não
liminar para período após a apresentação de manifestação pela parte requerida?
Como é feito esse controle?
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9.2
DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO NA UNIDADE DADOS EXTRAÍDOS DO
FICOVI (ELABORADO PELA UNIDADE)
9.2.1 Tribunal Popular do Juri
Total de Processo de competência do Tribunal do Juri
Juris realizados nos últimos 12 meses
Juris pendentes de realização
Processos aguardando a designação de data para realização do Juri
Processos inseridos na Meta ENASP
9.2.2 Execução Penal ou Condições Estabelecidas no Juizado Especial Criminal
Cumprimento em Regime Fechado
Cumprimento em Regime Semiaberto
Cumprimento em Regime Aberto
9.2.3 Infância e Juventude
Total de processos relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente
Total de processos de apuração de Ato Infracional
Total de processos de execução de medida socioeducativa
9.2.4 Processos cíveis
Mandado de Segurança

90
1
15
8
12
10
26
98

175
34
7

8
13
2

Ação Civil Pública
Ações de Improbidade Administrativa
10
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
10.1 Processos Administrativos contra Serventias Extrajudiciais
1. 8501072-05.2020.8.06.0026 – Sindicância Aguardando decisão do Conselho da Magistratura
2. 8500014-04.2020.8.06.0143 / 8500102-76.2019.8.06.0143 – Sindicância Aguardando decisão do
Conselho da Magistratura
10.2 Processos com Representação
Nada consta
11
DOS PROCEDIMENTOS – DADOS ENCAMINHADOS PELO SETOR
COORDENADORIA DE CORREIÇÃO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES
JUDICIÁRIAS.
11.1 Visão Geral
Entrados no Mês
118
Arquivados
18
11.2 Procedimentos Investigatórios
Pendentes
329
11.3 Cartas Precatórias
Pendentes
243
12 DAS AUDIÊNCIAS
12.1 Produtividade nos últimos 12 meses
Total de audiências agendadas
1032
Total de audiências realizadas
247
Audiências não realizadas
56
Total de Audiências canceladas/redesignadas
51
Data de Audiência mais longíqua
26/03/21
12.2 Situação geral
Processos aguardando a designação de audiências
787
Processos aguardando a realização de audiências
90
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Como é feito?
A Servidora que fica responsável pela fila de trânsito em julgado, já analisa os autos para verificação da
intimação das partes, e se decorreu o prazo para o pagamento das custas arbitradas pela sentença. Após, se a
parte procura a vara, é emitido o boleto para pagamento das custas, caso ultrapassado o valor, será oficiado para
Procuradoria Geral do Estado do Ceará providências cabíveis
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UNIDADE -

DADOS EXTRAÍDOS DO FICOVI

( x ) servidor específico
( ) revezamento
( x ) servidor específico
( ) revezamento
( x ) sim
( ) não
( x) sim
( ) não

PROCESSOS INSPECIONADOS
1) META 02
0004662-36.2014.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de alimentos ajuizada
em 16.01.2014. Último ato judicial em 28.01.2021. À
secretaria para certificar eventual decurso de prazo.

0005496-73.2013.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Divórcio Litigioso ajuizado
em 12.07.2013. Parecer do Ministério Público em
29.06.2016. Após, sucessivas tentativas de designação
de audiência, sem êxito. Ao juiz para inclusão na pauta
de audiência. Processo com morosidade manifesta.

0000621-41.2005.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação ordinária ajuizada em
27.04.2005. Último ato judicial em 07.01.2021. À
secretaria para expedientes com urgência. Processo
antigo.

0007235-76.2016.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de Anulação ajuizada
em 01.04.2016. Último ato judicial em 12.06.2020. À
secretaria para expedientes.

0007280-80.2016.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de Cobrança ajuizada
em 15.04.2016. Último ato judicial em 21.01.2021. À
Secretaria para certificar eventual decurso de prazo,
retornando os autos conclusos ao juiz.

0004409-87.2010.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de desapropriação
ajuizada em 27.10.2010. Último ato judicial em
22.07.2020. À Secretaria para cumprimento integral do
despacho de fl. 112.

0008135-59.2016.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de repetição de
indébito ajuizada em 07.10.2016. Último ato do Juízo
em 26.09.2020. Processo concluso desde 30.09.2020.
Ao juiz para análise e impulso oficial.

0004714-32.2014.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de Interdição ajuizada
em 04.02.2014. Extinto o processo por abandono da
causa pelo autor em 15.02.2021. Após decurso de
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13
DO GERENCIAMENTO DA
(ELABORADO PELA UNIDADE)
Gestão de Processo de Trabalho
Como é feita a abertura de Malote Digital
Como é feita a abertura de e-mail institucional
Há uma rotina específica para a cobrança de cartas precatórias sem cumprimento?
Há uma rotina específica para cobrança
de mandados pendentes de cumprimento?
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0007294-30.2017.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de alimentos ajuizada
em 11.05.2017. Julgado procedente em parte o pedido
em 12.02.2021. Publicado julgamento em 22.03.2021.

0007100-30.2017.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de Alimentos ajuizada
em 03.04.2017. Extinto o processo por abandono da
causa pelo autor em 03.02.2021. Após decurso de
prazo, à secretaria para proceder a baixa processual.

2) META 04 – Recomenda-se a análise dos processos constantes na lista do SEI, sendo necessário
corrigir a autuação dos processos que não estão insertos, de fato, na Meta 04 do Conselho Nacional
de Justiça, de modo que o Sistema retrate a real situação da Unidade
0007090-83.2017.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação Civil de improbidade
administrativa ajuizada em 30.03.2017. Último ato
judicial em 07.05.2020, determinando a designação de
audiência de instrução. Audiência não foi designada.
Designação de data do ato com a urgência que o caso
requer. Processo inserto nas Metas 02 e 04 do
Conselho Nacional de Justiça.

3) META 06
0000986-41.2018.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação civil pública ajuizada
em 14.12.2018. Parecer do MP em 15.03.2021. Ao juiz
para decisão interlocutória. Urgente.

0000123-85.2018.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação civil pública ajuizada
em 23.07.2018. Último ato judicial em 05.03.2021.
Certidão de decurso de prazo para manifestação do
Membro ministerial em 18.03.2021. Faça-se conclusão
para impulso oficial.

0007089-64.2018.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação Civil Pública ajuizada
em 28.02.2018. Ofício encaminhado em 25.06.2020.
Despacho determinando vistas ao MP em 22.03.2021.

0005059-61.2015.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação Civil Pública ajuizada
em 19.06.2015. Juntada de requisição de perícia em
25.11.2020. Verifica-se que durante as atividades
inspecionais
realizada
na
Unidade
em
setembro/2020, servidora cedida do município
expediu ato ordinatório no seguinte sentido: Visto
em Inspeção Ordinária. Cumpra-se o determinado
em Ato Ordinatório de fls. 152.
Tal conduta não deu o devido andamento ao
processo, sendo razoável o efetivo cumprimento do
ato
ordinatório
e
não
“renovação
de
determinação”.

4) 10 (DEZ) PROCESSOS MAIS ANTIGOS - CONCLUSO PARA SENTENÇA – SEI 28.03.2021.
Referente ao caderno administrativo n.° 8500081-66.2020.8.06.0143
0000753-98.2005.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Embargos à Execução
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prazo, à secretaria para proceder a baixa processual.
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0000155-76.2007.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Embargos à execução
ajuizado em 29.05.2003. Processo ficou paralisado de
2011 a 2019. Último ato judicial em 31.03.2020.
Concluso desde 14.09.2020. Ao juiz para análise.
URGENTE.

0000178-51.2009.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de rescisão ajuizada
em 26.03.2009. Petição do requerido em 20.10.2020.
Concluso para sentença desde 23.10.2020. Ao juiz para
impulso.

0001037-67.2009.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação Penal. Roubo.
Recebida a denúncia em 06.07.2011. Processo pronto
para julgamento desde 08.10.2020. Ao juiz para
análise e impulso oficial. Processo com morosidade
manifesta.

0000205-97.2010.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação Penal. Roubo.
Recebida a denúncia em 11.04.2013. Processo
concluso para sentença desde 25.01.2021. Ao juiz para
impulso.

0003413-89.2010.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação Penal. Recebida a
denúncia em 28.06.2012. Processo concluso para
sentença desde 08.09.2020. Ao juiz para impulso.

0003490-98.2010.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação Penal. Roubo.
Recebida a denúncia em 18.07.2011. Processo
concluso para sentença desde 23.10.2020.

0003750-78.2010.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de Exoneração
ajuizada em 23.06.2010. Decisão de Saneamento em
05.10.2020. À secretaria para certificar eventual
decurso de prazo. Após, faça-se os autos conclusos ao
Juiz para impulso oficial.

0004404-65.2010.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de desapropriação
ajuizada em 27.10.2010. Parecer do MP em
29.07.2020. Autos conclusos para julgamento desde
31.08.2020. Ao juiz para impulso oficial.

5) IDOSO E OUTRAS PRIORIDADES
0030290-51.2019.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de indenização por
dano moral ajuizada em 28.11.2019. Petição do
requerido em atendimento à decisão proferida em
27.01.2021. Ao juiz para análise e impulso oficial.

0030304-35.2019.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de Indenização
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ajuizado em 23.05.2005. Processo ficou paralisado de
2005 ao ano de 2011, e de 2011 ao ano de 2020.
Impugnação aos embargos em 08.07.2020. Ao juiz
para análise. Urgente.
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0030310-42.2019.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de indenização por
dano moral ajuizada em 02.12.2019. Decisão proferida
em 14.03.2021, aguardando intimação das partes pela
Secretaria. À secretaria para expedientes.

0050005-45.2020.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de indenização por
dano material ajuizada em 07.01.2020. Decisão
proferida em 15.03.2021, aguardando intimação das
partes pela Secretaria. À secretaria para expedientes.

0050011-52.2020.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de indenização por
dano material ajuizada em 07.01.2020. Decisão
proferida em 15.03.2021, aguardando intimação das
partes pela Secretaria. À secretaria para expedientes.

6) PROCESSOS PARALISADOS HÁ MAIS DE 100 (CEM) dias
0000309-02.2004.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação Penal. Homicídio
culposo. À Secretaria para vistas ao MP em
cumprimento do despacho proferido em 22.10.2020.
Feito com possibilidade de prescrição.

0000666-74.2007.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação Penal. Receptação. À
Secretaria para vistas ao MP em cumprimento do
despacho proferido em 22.10.2020. Feito com
possibilidade de prescrição.

0005145-32.2015.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de inventário ajuizada
em 02.09.2015. À secretaria para integral cumprimento
do despacho proferido em 28.10.2020.

0000114-56.2000.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de Execução ajuizada
em 1993. À secretaria para integral cumprimento do
despacho proferido em 12.11.2020.

0000518-77.2018.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de União Estável
ajuizada em 24.09.2018. À secretaria para integral
cumprimento do despacho proferido em 19.11.2020.

0004908-37.2011.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de Execução fiscal
ajuizada em 22.07.2011. À secretaria para integral
cumprimento da decisão proferida em 14.05.2020.

0004669-96.2012.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de execução ajuizada
em 15.02.2012. À secretaria para integral cumprimento
da decisão proferida em 14.05.2020.

0004906-67.2011.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de execução fiscal
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ajuizada em 29.11.2019. Decisão em 12.02.2021.
Convertido julgamento em diligência em 24.03.2021.
À Secretaria para cumprimento do despacho,
retornando os autos conclusos para julgamento.
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0003958-62.2010.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação de Execução de Título
Extrajudicial ajuizada em 17.08.2010. À secretaria
para integral cumprimento da decisão proferida em
14.05.2020.

0008332-14.2016.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação Penal. Recebida a
denúncia em 09.11.2017. À Secretaria para cumprir
eventual despacho pendente de cumprimento,
retornando, após, os autos conclusos ao juiz para
análise.

0008188-40.2016.8.06.0143

Vistos em inspeção. Portaria n.° 16/2021/CGJCE,
publicada em 15.02.2021. Ação Penal. Furto. Recebida
a denúncia em 01.02.2017. Processo pendente de
designação de audiência. Ao juiz para designar
audiência. Urgente. Recomenda-se no corpo do
despacho designar a data do ato audiencial, prezando,
pois, pela celeridade processual.

14
AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS – DADOS ENCAMINHADOS E
CALCULADOS PELO SETOR COORDENADORIA DE CORREIÇÃO E MONITORAMENTO
DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS.
14.1 Taxa de Congestionamento (Meta para 2020: 68,4%)
Na última inspeção realizada pela CGJ/CE (14 de março de 2019)
82,05%
2021
71,95%
14.2 Índice de Atendimento à demanda – IAD (Meta para 2020: 138%)
2020
154,12%
2021
117,37%
14.3 Meta 1 (Meta para 2021 é maior que 100%)
2020
117,70%
2021
97,01%
14.4 Meta 2 (Meta para 2021 é 80%)
Total de Processos em Janeiro/2021
1270
Total de processos pendentes de julgamento
1270
Total de processos julgados
0
2021– Percentual de Atingimento
0%
Total de processos a serem julgados até dezembro para cumprir a meta 2021
1270
14.5 Meta 4 (Meta para 2021 é 70%)
Total de Processos em Janeiro/2021
10
Total de processos pendentes de julgamento (conforme listas anexas)
10
Total de processos julgados
0
2021 – Percentual de Atingimento
0%
Total de processos a serem julgados até dezembro para cumprir a meta 2021
10
14.6 Meta 6 (Meta para 2021 é 60%)
Total de Processos em Janeiro/2021
5
Total de processos pendentes de julgamento (conforme listas anexas)
5
Total de processos julgados
0
2021 – Percentual de Atingimento
0%
Total de processos a serem julgados até dezembro para cumprir a meta 2021
5
14.7 Conciliação – DADOS EXTRAÍDOS DO FICOVI (ELABORADO PELA UNIDADE)
Quantidade de Audiências de Conciliação realizadas em 2020

353

Quantidade de Audiências de Conciliação realizadas em 2021, até o mês
anterior em que a inspeção será realizada

55
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ajuizada em 22.07.2011. À secretaria para integral
cumprimento da decisão proferida em 14.05.2020.
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Possui estrutura (câmera e sistema) para realização da videoconferência:
( x ) Sim ( ) Não
Possui sala específica para a videoconferência?
( ) Sim ( x )Não
Cadastro no SIMAVI foi realizado:
( x ) Sim ( ) Não
Já realizou audiência por videoconferência:
( x ) Sim ( ) Não
16 NORMATIVOS
Institui o Código de Normas Judiciais no âmbito do
Estado do Ceará, em substituição aos provimentos
anteriores que versem sobre o tema, em especial os
artigos 1º ao 138 do Provimento nº 01/2007, datado de
19/01/2007, desta Corregedoria-Geral da Justiça.
Provimento n.° 02/2021/CGJ
DJe de 18.01.2021 (págs. 13.179).

O referido provimento reúne todos os normativos
expedidos e vigentes, constituindo-se como ato
normativo uniformizador dos procedimentos relativos
aos serviços judiciários de primeira instância do
Estado do Ceará e às Turmas Recursais.
17 RECLAMAÇÕES/CONSTATAÇÕES

18 RECOMENDAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS
18.1. Manter monitoramento e efetivação das Metas Nacionais do Judiciário para 2021, com
destaque para as Metas 1 (julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os
distribuídos no ano corrente), 2 (Identificar e julgar até 31/12/2021, pelo menos, 80% dos processos
distribuídos até 31/12/2017 no 1º grau, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2018 no 2º grau, e
90% dos processos distribuídos até 31/12/2018 nos Juizados Especiais e Turmas Recursais), 04
(Identificar e julgar até 31/12/2021, 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) e 06 (Identificar e julgar até
31/12/2021, 60% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 no 1º grau, e 80% das ações
coletivas distribuídas até 31/12/2019 no 2º grau.)
<<https://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/justica-estadual/#>>
18.2. Inserir a tarja referente a feitos prioritários nos processos assim considerados, para
facilitar a identificação e julgamento destes feitos;
18.3. Adoção das recomendações pontuadas nos processos inspecionados, principalmente
naqueles paralisados por tempo demasiado, providenciando o devido impulso oficial;
18.4. Instituir rotina de cobrança de processos com carga que tenham ultrapassado prazo
razoável;
18.5. Providenciar impulso oficial célere às Cartas Precatórias, analisando as 243 cartas precatórias
existentes no módulo judiciário quanto ao seu cumprimento;
18.6. Instituir rotina de cobrança de cartas precatórias, com o intuito de evitar que tais
procedimentos fiquem paralisados no juízo deprecado;
18.7. Providenciar que os feito prioritários recebam a devida atenção, fazendo-os tramitar em fluxo
distinto das demais demandas judiciais;
18.8. Promover agilidade ao abrir vistas dos autos à Defensoria Pública/Defesa e ao Ministério
Público, principalmente nos casos envolvendo réu preso;
18.9. Acompanhar os prazos prescricionais das ações penais, envidando esforços para que
audiências não sejam redesignadas (realizando, se possível, por meio da ferramenta da
videoconferência), e que os feitos não fiquem paralisados por tempo demasiado, possibilitando o
seu desate antes de consumada a extinção da punibilidade;
18.10. Os processos de réus presos deverão ser impulsionados com a máxima celeridade,
apreciando, ex officio, o excesso de prazo na formação da culpa, bem como proceder um controle
de apenados nessa situação;
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Conclusão
A Organização Mundial da Saúde declarou pandemia pelo Corona Virus (COVID19), no dia 11 de março de 2020, sendo instituído por este motivo, de modo excepcional, o regime
de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário Cearense (Portaria n° 497/2020), ante a necessidade
de conter a propagação de infecção e transmissão local e preservação da saúde de magistrados,
servidores e jurisdicionados em geral, motivo pelo qual não foi possível realizar a inspeção de
forma presencial.
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18.11. Realizar mutirões de audiências nos processos simples que possibilitam o julgamento em
lote na própria audiência, como nos crimes de furto e porte de arma, o que pode incrementar a
produtividade da unidade e abreviar a prestação jurisdicional.
18.12. Verificar os processos 10 (dez) feitos conclusos para sentença mais antigos em trâmite na
Unidade, os quais deverão ser devidamente analisados em ocasião da inspeção interna do corrente
ano, em obediência ao Ofício Circular n.° 40/2021/CGJCE, datado de 15.02.2021;
18.13. Realizar cobrança de todos os mandados aguardando cumprimento há mais de 45 dias, caso
a Unidade possua, com envio de ofício à COMAN, bem como instituir rotina de cobrança de
mandados sem devolução há bastante tempo;
18.14. Proceder a identificação e imediato impulso dos processos inseridos na Meta ENASP, de
modo a garantir que recebam tramitação prioritária;
18.15. Proceder a identificação e imediato impulso oficial dos processos inseridos na Meta 8 do
Conselho Nacional de Justiça (Identificar e julgar, até 31/12/2021, 50% dos casos de feminicídio
distribuídos até 31/12/2019 e 50% dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher
distribuídos até 31/12/2019), de modo a garantir que recebam tramitação prioritárias;
18.16. Expedir o atestado de pena a cumprir anualmente em todos os feitos, o que deve ocorrer até
o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, com sua respectiva entrega ao apenado, conforme
determina o art. 12, III, da Resolução nº 113 do CNJ;
18.17. Atualizar o cadastro de Histórico de Partes do SAJPG de todos os processos criminais com o
fim de verificar a existência de benefícios dos custodiados ou mesmo da consumação da prescrição,
especialmente dos processos que constam do relatório de réus presos que constam do referido
sistema.
18.18. A Secretaria de Vara deverá providenciar o saneamento do Sistema SEI, com o intuito de que
ele passe a refletir a real situação da unidade. É preciso sanear a fila “julgado e não baixado”, que
possui, em 30.03.2021, 459 processos. O saneamento possibilitará a redução da taxa de
congestionamento que está em 70,71% (em 30.03.2021);
18.19. A medida que forem decidindo os incidentes nos processos criminais (flagrante, pedido e
revogação de preventiva e temporária, restituição de bens apreendidos, liberdade provisória e
incidentes de sanidade), que as decisões sejam transladadas para processo principal, a fim de
facilitar o manuseio dos autos.
18.20. Evitar despachar no sentido de determinar à Secretaria que agende as audiências do módulo
judiciário, sendo interessante no corpo do despacho já ter a data do ato audiencial a ser realizado.
18.21. Procurar amenizar, até 19/12/2021, a taxa de congestionamento da Unidade, a qual,
atualmente, possui o valor de 70,71% (30.03.2021). Menciona-se, por oportuno, que com a efetiva
baixa dos processos JULGADOS E NÃO BAIXADOS, a taxa de congestionamento apresentará
alguma diminuição, ainda que sutil.
18.22 Estabelecer rotina de análise nos processos que constam como paralisados há mais de 100
dias, salvo os processos que a suspensão foi determinada, cujo valor extraído do SEI, pela
Coordenadoria de Correição e Monitoramento das Unidades Judiciárias é de 1448 ações nesta
situação (salvo suspensos por determinação), número elevado que chamou a atenção durante as
atividades.
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atividades presenciais, por força do Decreto Estadual n.° 33.936, motivo pelo qual a Presidente
deste Sodalício entendeu pela importância de seguir as determinações do novo ato Estadual,
anunciado após reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19, ocorrida no dia
03.03.2021, com a participação da Eminente Magistrada.
Contudo, o processo de digitalização do acervo processual (Pedra Branca: 99,68%
do acervo digitalizado, de acordo com o Banco de Informações Gerenciais) e a escorreita
utilização da ferramenta do Sistema de Estatísticas e Informações na confecção dos relatórios, a
qual traz à baila todos os dados estatísticos dos módulos deste e. Tribunal de Justiça, trouxe a
possibilidade desta Casa prosseguir, sem qualquer obstáculo, na avaliação das Unidades deste
Tribunal Alencarino, de forma remota.
Portanto, este Órgão possui os instrumentos necessários para a formação de um
diagnóstico acerca do desenvolvimento das atividades jurisdicionais.
É válido ressaltar que a Juíza Juliana Francini dos Reis Costa, então Titular da
Comarca, foi exonerada, a pedido, nos termos da Portaria nº189/2021 (DJe 02.02.2021).
Atualmente, o Juiz Adriano Ribeiro Furtado, Juiz de Direito do 2º Juizado Auxiliar
da 3ª Zona Judiciária, responde pela Unidade desde 04.02.2021, cumulando com a respondência da
Comarca Vinculada de Piquet Carneiro e a 2ª Vara Cível de Quixadá.
No início das atividades, o Juiz em respondência foi contatado por este Juiz
Corregedor Auxiliar, por telefone, para que apresentasse eventuais considerações acerca de sua
realidade no módulo judiciário. Assim sendo, esclareceu os seguintes pontos, ad litteram:
De início, ressalto que assumi a respondência pela Comarca de Pedra Branca em
fevereiro de 2021 (Portaria nº 190/2021, DJE de 03/02/2021), tempo insuficiente
para diagnosticar todos os problemas da unidade e os maiores entraves para sanálos, sobretudo porque o acervo é de quase 5 mil processos.
Destaco, desde logo, a carência de oficiais de justiça. Embora a lotação
paradigma indique a atuação de 03 (três) oficiais, esta Vara, no momento, conta
com apenas 1 (um) oficial de justiça, que, por ser do grupo de risco do
Coronavírus (70 anos de idade, cardíaco e diabético), cumpre as diligências via
aplicativo de mensagens Whatsapp, conforme Provimento nº 10/2020/CGJCE.
Quando assumi a unidade, deparei-me com mais de 700 processos aguardando a
realização de audiência. A carência de oficiais de justiça e a ausência de membro
titular do Ministério Público limitam a pauta de audiência de instrução e
julgamento a dois dias por semana, sobretudo porque a promotora de justiça que
respondia durante a vacância encontra-se de licença-maternidade. Para amenizar
a situação, massificamos as audiências de conciliação (atualmente, a conciliadora
preside sessões praticamente todos os dias da semana). Acredito que essa nova
formatação implicará a redução considerável de processos aguardando designação
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Com o retorno gradual das atividades presenciais, sobreveio nova suspensão das
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A ausência de defensor público, embora possa ser resolvida com a nomeação de
defensor dativo, atrasa um pouco a tramitação dos feitos, principalmente porque se
trata de uma cidade cuja população, majoritariamente, é composta de pessoas
pobres na forma da lei.
Por fim, a Comarca de Pedra Branca perderá, ainda este mês, seu único analista
judiciário, Alan Ferreira de Araújo (removido para Iguatu), responsável por,
aproximadamente, metade das minutas confeccionadas no gabinete e por boa parte
das minutas de casos complexos. Como não há previsão de nomeação de um novo
servidor para a unidade, teremos que recorrer à prefeitura local para minimizar
essa perda.

Pois bem.
Conforme alhures mencionado, a inspeção foi realizada (além da análise da
tramitação dos processos judiciais), utilizando como parâmetro os dados estatísticos constantes no
Sistema

de

Estatísticas

COORDENADORIA DE

e

Informações,

CORREIÇÃO

extraídos
E

no

dia

24.02.2021

MONITORAMENTO

DAS

pelo

setor

UNIDADES

JUDICIÁRIAS.
Analisando as Estatísticas da Vara Única da Comarca de Pedra Branca, constata-se
que o módulo possui uma regular taxa de congestionamento (71,95%), elevado número de
processos paralisados há mais de 100 (cem) dias (1448), e quantidade significativa de processos
pendentes de julgamento insertos nas Metas 02 (1270), 04 (10) e 06 (05).
Contudo, mencionada taxa encontra-se acima da média estipulada pelo Conselho
Nacional de Justiça para o ano de 2020, qual seja, 68,4%. Nesse ponto, destaco que ainda não foram
estabelecidos no Plano Estratégico o percentual de atendimento para o corrente ano.
Recomenda-se, portanto, ao magistrado para que empreenda os esforços a fim de
amenizar a referida taxa de congestionamento e o impulso constante dos processos insertos na Meta
02 do Conselho Nacional de Justiça até seu efetivo desfecho, sem olvidar dos feitos insertos nas
Metas 04 e 06, demandas bastante sensíveis aos olhos do Órgão Censor Nacional.
Nessa perspectiva, mister reiterar que, com o empenho da Secretaria, e a
consequente baixa da quantidade de processos julgados e não baixados (459, em 30.03.2021), o
acervo poderá sofrer decréscimo, e, consequentemente, haverá maior diminuição na taxa de
congestionamento, consoante acima mencionado.
Constata-se também o baixo percentual do índice de atendimento à demanda
(117,37%) no corrente ano e o não atingimento (97,01%) da Meta 01 do Conselho Nacional de
Justiça.
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atingimento da Meta 01 do Conselho Nacional de Justiça (30.03.2021 – 112,88%), levando a crer
que anteriormente tal percentual não foi atingido em virtude da extração dos dados antes do
fechamento do mês de fevereiro.
Ao realizar um comparativo dos dados estatísticos constantes no último relatório das
atividades correicionais realizadas na Vara Única da Comarca de Pedra Branca (caderno
administrativo n.° 8500600-38.2019.8.06.0026), verifica-se a diminuição de 587 (quinhentos e
oitenta e sete) processos em trâmite na Unidade.
Importante observar, por oportuno, a quantidade de procedimentos investigatórios
em tramitação na Vara, qual seja, 329, sendo recomendado ao magistrado que, periodicamente,
solicite informações ao Ministério Público e à Autoridade Policial sobre o andamento dos
procedimentos, a fim de evitar a prescrição e prevenir responsabilidade, ressaltando-se a tramitação
direta dos feitos entre o Órgão Ministerial e a Delegacia de Polícia Civil.
Quanto ao número de precatórias em trâmite na Comarca, a saber, 243, deve a
Secretaria envidar esforços no sentido de verificar o efetivo cumprimento das cartas precatórias
pendentes de cumprimento e, ainda, na outra linha, instituir uma rotina de cobrança com o fito de
que tais procedimentos não fiquem paralisados no juízo deprecado.
Imprescindível pontuar que constam em tramitação na Unidade quantidade
significativa de processos criminais pendentes de julgamento insertos na Meta 02 do Conselho
Nacional de Justiça (lista extraída do Sistema de Estatísticas e Informações – referente ao mês
01/2021), motivo pelo qual entende-se que o Juiz estabeleça rotina de análise e impulsionamento
dos processos constantes em tal lista.
Nessa perspectiva, frisa-se que a prescrição em matéria penal é uma questão
sensível, demandando atenção máxima de todos os magistrados, especialmente os atuantes no 1.°
grau de jurisdição, considerando os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e
publicação da sentença penal condenatória – CP, art. 117, incs. I e IV.
Assim, cabe ao Juiz estabelecer rotina de análise/impulsionamento de tais processos,
no intuito de evitar a extinção da punibilidade gerados por essa demora, que ocasiona danos à
sociedade.
Nesse ponto, observa-se que alguns processos em trâmite na Comarca de Pedra
Branca provavelmente foram atingidos pela prescrição, conforme depreende-se dos autos judiciais
n.° 0000309-02.2004.8.06.0143 e 0000666-74.2007.8.06.0143. Tal deve ser evitado com a adoção
das providências para impulso regular dos feitos.
É importante frisar que houve um procedimento administrativo (8500081-
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a Juíza Substituta Titular da Unidade dispôs quanto à inspeção interna realizada entre 16.09.2020 à
30.09.2020.
No caderno administrativo, foram ressaltados dois pontos informados pela
magistrada: (1) relação dos (10) dez processos mais antigos conclusos para sentença e (2) número
de processos paralisados há mais de 100 (cem) dias.
Quanto ao primeiro ponto, não foram relacionados os 10 (dez) processos mais
antigos na Unidade, haja vista as divergências encontradas pela Juíza entre o Sistema de Automação
de Justiça (SAJPG) e o Sistema de Estatísticas e Informações (SEI). Tais inconsistências estariam
sendo analisadas pela Supervisora da Unidade e corrigidas, de acordo com o relatado pela
Magistrada responsável no preenchimento do formulário eletrônico.
Portanto, recomenda-se ao Magistrado que, ao constatar indevida alocação de feito
no card “concluso para sentença”, deve despachar o processo usando o código de movimentação
11022, para que siga o fluxo consentâneo à deliberação e seja excluído da contabilidade de
processos conclusos para sentença no sistema SEI.
Durante as atividades, compulsando os 10 (dez) processos mais antigos conclusos
prontos para julgamento, verificou-se a paralisação das ações, há mais de 100 (cem) dias,
aguardando impulso oficial do Gabinete, como também elaboração de expedientes pela Secretaria,
sendo imprescindível a prioridade no julgamento de tais ações.
Em relação ao segundo aspecto que mereceu destaque, compulsando o Sistema de
Estatísticas e Informações (SEI), em 30.03.2021, constata-se que a Unidade possui 1363 (mil
trezentos e sessenta e três) processos paralisados há mais de 100 (cem) dias.
Na data do preenchimento do formulário da inspeção interna (16.09.2020), foi
informada a existência de 1.740 (mil setecentos e quarenta) processos naquela condição, o que
aponta uma diminuição de 377 (trezentos e setenta e sete) feitos paralisados há mais de 100 (cem)
dias.
Nesta senda, é de suma importância reiterar que existem feitos paralisados há mais
de 100 (cem) dias, segundo a análise por amostragem, que estão com grande possibilidade de
prescrição e carecem de parecer ministerial. Recomenda-se, nesse ponto, que a Secretaria, em
caráter de urgência, cumpra os despachos exarados e abra vistas ao membro ministerial.
Desse modo, cotejando os dados estatísticos da Unidade, percebe-se que as
irregularidades no módulo em comento devem ser alvo de recomendações e medidas específicas,
atendendo, assim, ao desiderato maior da atividade censorial desta Corregedoria, sobretudo (1)
movimentar os processos paralisados há mais de 100 (cem) dias; (2) impulsionar os processos
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06 do Conselho Nacional de Justiça até o seu efetivo julgamento, ocasião em que destaco,
novamente, a sensibilidade do assunto tratado neste parágrafo; e (4) a efetiva análise dos
processos julgados e não baixados, a fim de amenizar, ainda que de forma sutil, a alta taxa de
congestionamento.
No que concerne aos processos objeto de análise por esta Casa, estes foram extraídos
(por amostragem) das seguintes listas constantes no Sistema de Estatísticas e Informações:
Processos pendentes de julgamento – Meta 02
Processos pendentes de julgamento – Meta 04
Processos pendentes de julgamento – Meta 06
Concluso para sentença
Idoso e Outras Prioridades (Leito, Cirurgia, Doença Grave e Medicamentos / Portador de
Necessidade Especial)
Processos paralisados há mais de 100 (cem) dias
Constatou-se que os processos, verificados por amostragem, em tramitação na
Vara Única de Pedra Branca, possuem morosidade manifesta em sua tramitação, demandando
longa marcha processual. É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVII, prevê que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
O retardo processual na tramitação das ações em tramitação na Vara Única da
Comarca de Pedra Branca deve ser objeto de atenção máxima do Juiz em respondência e dos
respectivos servidores.
Nessa linha durante as atividades, constatou-se morosidade manifesta na
elaboração de expedientes pela Secretaria da Vara Única Comarca de Pedra Branca, sendo
indispensável a realização de mutirão no impulsionamento dos processos paralisados há mais
de 100 (cem) dias, aguardando impulso pela Secretaria.
Ademais, constatou-se que alguns processos estão aguardando serem colocados em
pauta de audiência, sendo importante recomendar, neste aspecto, que utilize com frequência, a
ferramenta da videoconferência, sobretudo no atual cenário em que os magistrados de 1.° e 2.° grau
estão exercendo suas atividades de forma remota.
A verdade é que reduzido número de servidores e precárias condições para
desenvolvimento dos trabalhos jurisdicionais, constituem obstáculos a serem superados no Poder
Judiciário, contudo, não se pode deixar que tais aspectos justifiquem, a priori, a mora excessiva na
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No que tange à atuação jurisdicional específica do Juiz Adriano Ribeiro Furtado
Barbosa, imprescindível mencionar que este entrou em exercício (em respondência) na Vara Única
da Comarca de Pedra Branca em fevereiro/2021, não sendo razoável, portanto, imputar ao
Magistrado responsabilidade direta e imediata no cenário verificado no módulo em comento,
pelo menos na presente quadra.
No presente caso, por óbvio, não foi constatada desídia do magistrado, em
respondência, na condução dos processos em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Branca. A
morosidade verificada no lapso temporal para desfecho das ações em trâmite no referido módulo
não possui relação com a atuação do Magistrado.
Nesta toada, deve-se chamar atenção para a alta produtividade geral do Juiz Auxiliar
em respondência pela Unidade, que foi objeto de avaliação durante as atividades correcionais,
porquanto, nos últimos 12 (doze) meses, julgou 1204 (mil duzentos e quatro) processos, um
número bastante significativo. A média mensal de sentenças foi de 100,33 casos julgados.
Além disso, é de ressaltar que, nos últimos 02 (dois) meses, foram exaradas 1831
(mil oitocentos e trinta e uma) decisões e 9219 (nove mil duzentos e dezenove) despachos.
Conforme alhures mencionado, apesar da diminuição de processos paralisados há
mais de 100 (cem) dias, ainda há um volume alto de feitos nessas condições, sendo assim é de suma
importância recomendar ao douto julgador responsável pelo módulo, que envide esforços para
melhorar os dados estatísticos da Comarca de Pedra Branca, realizando um trabalho junto à
Secretaria quanto ao impulsionamento dos processos paralisados há mais de 100 (cem) dias; a
constante movimentação dos feitos insertos nas Metas do Conselho Nacional de Justiça, até seu
efetivo julgamento; e no atendimento à Meta 01 do Órgão Censor Nacional, julgando, portanto,
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.
Outrossim, é importante frisar que a Comarca necessita em caráter de urgência da
atuação do Núcleo de Produtividade Remota, uma vez que mesmo com o empenho do Juiz Auxiliar,
ainda há muita dificuldade na prestação jurisdicional principalmente no que tange à celeridade
processual, tendo em vista que o magistrado responde por outras unidades, impossibilitando, assim,
a dedicação ao módulo judicial de cenário bastante crítico.
Os sistemas acima mencionados, de fato, são perfeitamente capazes de garantir o
cumprimento do princípio constitucional da celeridade, bem assim inicial construção de
planejamentos estratégicos referentes à administração da Unidade.
Concluídos os trabalhos inspecionais, sem esquecer as dificuldades trazidas,
atraindo, assim, morosidade, não se detectou falhas aptas a justificar o aprofundamento da matéria
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pendências da prestação jurisdicional (especialmente relacionadas aos processos paralisados há
mais de 100 (cem) dias), com a implementação das recomendações acima pormenorizadas,
dispensando-se o monitoramento da Unidade inspecionada, em razão de não atender os critérios do
Comunicado Interno n.º 03/2021/GABCGJCE, de 10 de março de 2021.
Por isso, sugere-se a Vossa Excelência, em primeiro plano, expedição de Ofício à
Presidência deste Sodalício, a fim de dar conhecimento da necessidade de atuação dos servidores e
estagiários do Núcleo de Produtividade Remota, com o objetivo de amenizar o grande acervo de
processos que estão paralisados há mais de 100 (cem) dias, sobretudo àqueles que estão aguardando
a elaboração de expedientes pela Secretaria.
Ato contínuo, opina-se que o magistrado seja cientificado dos termos deste relatório,
para fins de ciência/cumprimento das recomendações realizadas, com posterior encaminhamento
dos autos ao Conselho Superior da Magistratura, para análise e deliberação/julgamento, nos termos
do art. 7º, XVI, do RICSM.
É o relato, que ora se submete à apreciação de Vossa Excelência.
Fortaleza, 26 de abril de 2021.
JOSUÉ DE SOUSA LIMA JÚNIOR
JUIZ CORREGEDOR AUXILIAR
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