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           SECRETARIA DA 1ª VARA

JUIZ DE DIREITOJUIZ DE DIREITO

O Doutor  Cláudio Ibiapina é o Juiz Titular  da 1ª  Vara  da Comarca  de
Pacatuba, tendo assumido suas funções em 26.11.2006.

PROMOTORIA DE JUSTIÇA PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

O  Ministério  Público  na  Comarca  de  Pacatuba  tem  como  membro
representante titular o Promotor de Justiça Danielle Leal Bezerra Magalhães Porto.

DEFENSORIA PÚBLICADEFENSORIA PÚBLICA

A  Doutora  Marcela  Tenise  Lopes  Carrilho  Machado  é  a  Defensora
Pública com atuação na 1ª Vara da Comarca de Pacatuba-CE.

SECRETARIA DE VARA SECRETARIA DE VARA 

A Secretaria de 1ª Vara da Comarca de Pacatuba-CE é administrada pelo
Diretor de Secretaria – Sr. Francisco Antônio da Silva -, sendo composta, ainda, por
funcionários pertencentes ao quadro do Tribunal de Justiça e da Prefeitura Municipal. 

PROCESSOSPROCESSOS
  

Atualmente, tramitam na Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Pacatuba-
CE, cerca de 1.526 (hum mil quinhentas e vinte seis) ações, entre cíveis, criminais e
cartas precatórias, conforme o Fórmulário de Inspeção – Correição – Visita (FICOVI) ,
atualizado até o mês de setembro do ano em curso. 

Foi  examinado  um  percentual  do  acervo  processual,  proporcionando
constatar que as ações cíveis e criminais tramitam com alguma morosidade, inclusive as
prioritárias.  Com referência  às  cartas  precatórias,  as  mesmas  apresentam tramitação
regular.

 A unidade detém a competência para o processo e julgamento das causas
de competência do Tribunal  do Júri,  bem como para a execução penal.  No que diz
respeito  a  esta,  pontua-se  que  não  se  verificou,  na  inspeção,  homologação  judicial
quanto ao cálculo das sanções penais aplicadas aos agentes. Constatou-se que nas guias
de recolhimento, não se registrou a expedição do atestado de pena a cumprir em favor
do reeducando, conforme determina a lei. Não se deflagrou, outrossim, o procedimento
administrativo relacionado com a análise da concessão ou não do indulto e comutação
da pena privativa de liberdade, tendo em vista o Decreto nº 7.648 de 21 de dezembro de
2011.   O Juiz Titular informou que o Conselho da Comunidade se encontra instalado
em perfeito funcionamento. Quanto às ações penais em curso na Unidade inspecionada,
não se constataram irregularidades em relação à prisão provisória de pessoa. As ações
tramitam  regularmente,  destacando-se  aquelas  relacionadas  aos  presos  provisórios.
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Verificou-se, todavia, que alguns dos mandados de prisão expedidos pela unidade não
indicam prazo de validade com base na causa extintiva  da punibilidade, contrariando
expressa recomendação do CNJ. 

Quanto aos feitos relativos à infância e juventude tem tramitação regular,
embora  não  seja  observado  a  prioridade  absoluta  que  lhes  destinou  a  Constituição
Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Arts. 4º e 152, parágrafo
único), sendo que, neste aspecto, houve o comprometimento em observar fielmente o
referido  meta-princípio  da absoluta prioridade  na  tramitação  dos aludidos feitos  por
parte do Magistrado e servidores.

RECOMENDAÇÃO: o  magistrado  deverá  homologar  formalmente  a
liquidação  das  penas  privativas  irrogadas  aos  agentes,  nos  termos  da  LEP.  Deverá
expedir,  ainda,  o  atestado  de  pena  a  cumprir,  mormente  porque a  omissão  acarreta
severas penalidades ao agente. Deverá ter rígido controle quanto à omissão da análise
dos benefícios do indulto e da comutação da pena privativa de liberdade. Quanto aos
mandados  de  prisão,  sugere-se  a  correção  da  omissão  com referência  ao  prazo  de
validade do mandado de prisão, o douto magistrado, também deverá examinar, de forma
individualizada, eventual ordem de prisão expedida, constando formalmente o prazo de
validade no instrumento.  Foram, outrossim, ministradas recomendações diversas,  em
especial  quanto à  observância  e  cumprimento das  Metas  e  Resoluções  do Conselho
Nacional  de  Justiça,  mais  uma  vez,  quanto  às  recomendações  acima,  houve  o  fiel
comprometimento por parte do magistrado e dos servidores da Unidade em regularizá-
los.

DEMAIS  MATÉRIAS:  i) bens,  armas,  munições  e  substâncias
entorpecentes  apreendidas: especial  atenção  foi  dispensada no que diz  respeito ao
tema em tablado, ocasião em que a equipe ficou cientificada da existência das regras
que  regem  a  matéria,  mormente  quanto  ao  regular  encaminhamento  das  armas  e
munições  apreendidas  ao  Exército,  na  forma  prevista  em  Resolução  do  CNJ.
Cientificou-se a respeito da existência do Manual de Bens Apreendidos elaborado pelo
CNJ; ii) Com referência  às  Metas  Nacionais  do  Judiciário,  cumpre  pontuar  o
seguinte:  i)  a  unidade  encontra-se  interligada  ao  TJCE  e  à  rede  mundial  de
computadores (META 3 de 2009); ii) o juiz titular da comarca está cadastrado apenas
no sistema Bacenjud,  está sendo providenciado o cadastro dos demais (META 8 de
2009); iii);  o sistema de registro audiovisual de audiências, ainda não foi implantado na
Unidade (META 2 de 2011); iv) Existem 28 processos submetidos à Meta 2 de 2009 e
05 à Meta 2 de 2010.

LIVROSLIVROS

Dentre os livros atinentes às atividades da Secretaria de Vara,  consoante
exigência  prevista  no  art.  391  e  seus  incisos  do  Código  de  Divisão  e  Organização
Judiciária do Estado do Ceará, e outros mais, foram examinados os Livros existentes na
Secretaria de 1ª Vara da Comarca de Pacatuba, sendo eles: registro de sentenças cíveis;
registro de sentenças criminais; termos de audiências criminais; termos de audiências
cíveis; a carga aos advogados é feita de forma eletrônica, por meio do sistema SPROC.
Detectou-se considerável quantidade de processos em poder de advogados com prazo
excedidos, devendo, por isso, serem os mesmos intimados para a devida devolução, na
forma da lei;  não há livro de protocolo na vara,  uma vez que todas as petições  são
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protocoladas no setor de protocolo-geral que as repassa à vara.

Em geral,  observou-se a boa  ordem e formatação  dos livros,  não sendo
detectadas rasuras, entrelinhas ou o uso de substância corretiva. 

SECRETARIA DA 2ª VARA

JUIZJUIZ

A  Doutora  Solange Menezes  Holanda é  a  Juíza Titular  da 2ª  Vara  da
Comarca de Pacatuba, com assunção de suas funções em 29.07.2009.

PROMOTORIA DE JUSTIÇA PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

A  Segunda  Promotoria  da  Comarca  de  Pacatuba  tem  como  membro
representante  titular  o  Promotor de  Justiça  Antônio Roberto  Figueirêdo Serravale
Júnior, que assumiu suas funções em 31 de março de 2011.

DEFENSORIA PÚBLICADEFENSORIA PÚBLICA

O Doutor  Fernando Antônio Nogueira de Arruda  é o Defensor Público
com atuação na 2ª Vara de Pacatuba-CE, tendo assumido suas funções no dia 02 de
agosto de 2011.

SECRETARIA DE VARASECRETARIA DE VARA  

A  Secretaria  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Pacatuba-CE  funciona  sob  a
administração do Diretor de Secretaria,  Antônio Erimar de Souza Malveira, o qual
assumiu o cargo no dia 17 de setembro de 2009, conforme ato normativo em 15 de
setembro de 2009.

A unidade está constituída, ainda, por funcionários pertencentes ao quadro
do Tribunal e servidores requisitados de outros órgãos, nos seguintes termos:

Servidores:
- Rodrigo Reis Ribeiro;
- Halaine Diogo Ursulino;
- Francisco Claudiomar Ferreira;
- João Paulo Souza Filho.

Servidores requisitados:
- Lívia de Fátima Lima Patrício;
- Sabrina Lima Ramos;
- Márcio Lima da Silva;
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                      M E T O D O L O G I A

Os trabalhos ocorreram, na Sala de Audiências, no período das 9h às 13h
nos dias anteriormente especificados. Após o recebimento e a conferência dos dados do
Ficovi, priorizou-se a análise das cartas precatórias cíveis e criminais, dos mandados de
segurança, das ações envolvendo réus presos provisoriamente e sentenciados, das ações
civis  públicas  e  das  vinculadas  a  atos  de  improbidade  em  andamento  no  módulo
jurisdicional. 

Por amostragem, foram apreciadas, ainda, as ações com prazos excedidos
para sentença;  as submetidas  às Metas 2 de 2009 e 2 de 2010; as vinculadas à Lei
nº11.340/06, os Termos Circunstanciados de Ocorrência, e, por fim, aquelas que, por
expressa  previsão  legal,  exijam  tramitação  prioritária,  inclusive,  as  submetidas  ao
Estatuto  do  Idoso  e  as  que  figuram  como  parte(s)  ou  interessado(s)  crianças  e
adolescentes,  na forma preconizada na Resolução nº1/2011 do Órgão  Especial  deste
Sodalício.

PROCESSOSPROCESSOS
  

Conforme  informação  colacionada  no  Ficovi,  tramitam,  atualmente,  na
Secretaria na 2ª Vara da Comarca de Pacatuba-CE, 2.264 (dois mil duzentos e sessenta e
quatro) ações, além de 33 cartas precatórias. 

No tocante à abordagem feita pela Corregedoria-Geral de Justiça, impende
consignar o seguinte:

i) Foram consultados 377 feitos (incluídas todas as cartas precatórias),  o
que corresponde a 9,54% do total do acervo físico em tramitação (3.948);

ii) verifica-se que os processos apresentam boa conservação, sendo digno
de nota o fato de a secretaria adotar o sistema cartesiano, facilitando a localização dos
mesmos; 

iii) Constata-se, pela abordagem processual e do exame dos livros, notável
produtividade  da  magistrada,  porquanto  é  marcante  o  expressivo  quantitativo  de
audiências realizadas e de lançamento de despachos, decisões e sentenças nos autos em
tramitação,  notadamente  no  período  que  antecedeu  o  início  do  processo  eleitoral
vinculado às eleições municipais do fluente ano;

 
iv) As certidões emitidas pela secretaria da vara e pelo cartório eleitoral da

57ª Zona revelam que a juíza exerce a função eleitoral em relação aos municípios de
Pacatuba, Itaitinga e Guaiuba.

Com referência aos feitos criminais, importa consignar o seguinte:

i) as  ações  envolvendo  réus  presos  provisoriamente  estão  sendo
regularmente  movimentadas,  não  se  registrando  irregularidade  em  sua  tramitação.
Sugeriu-se agilizar as seguintes causas não-prioritárias, merecendo especial atenção a
tramitação no tocante aos feitos nºs.478-75.2002.8.06.0137/0, 598-21.2001.8.06.0137/0
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e 714-85.2006.8.06.0137/0, tendo em vista a gravidade dos delitos e em razão de os
mesmos estarem submetidos à metas 2 de 2009 e meta 2 de 2010;

ii) Recomendou-se, ainda, aprimorar o acompanhamento do cumprimento
das cartas precatórias criminais em curso na unidade, especialmente as seguintes: 8104-
96.2012.8.06.0137/0,  8081-53.2012,  5087-92.2012,  7840-79.2012,  7878-91.2012,
7879-76.2012,  7958-55.2012,  7760-18.2012,  7282-10.2012  e  7703-
97.2012.8.06.0137/0;

iii) No processos criminais vinculados à meta 2 de 2010, constam inúmeros
despachos  e  decisões  pendentes  de  cumprimento  pela  secretaria,  razão  pela  qual  a
irregularidade deverá ser celeremente corrigida, a fim de não agravar a tramitação das
mencionadas causas;

iv) Com referência ao cumprimento da Resolução nº112/CNJ, não consta o
controle  dos  prazos  de  prescrição  nas  ações  e  TCO's,  o  que  deverá  ser  sanado.  A
secretaria, no entanto, já cadastrou todos os mandados de prisão no Banco Nacional de
Mandados de Prisão-BNMP, inclusive com aposição do seu prazo de validade, na forma
preconizada em ato normativo editado pelo CNJ, o que se mostra louvável.

No tocante às ações cíveis: 

i)  Não  se  constata,  na  prática,  o  efetivo  controle  sobre  a  tramitação
prioritária das submetidas ao Estatuto do Idoso, e aquelas que, por expressa previsão
legal, reclamem tal prioridade. Em razão disso, deve a secretaria aperfeiçoar o fluxo
procedimental, de forma a cumprir a norma legal;

ii) O juízo deverá observar fielmente as disposições do Manual de Rotinas
editado  pelo  TJ/CE,  quanto  à  elaboração  dos  expedientes  e  adoção  das  práticas
definidas no reportado Manual, no âmbito da esfera cível;

iii)  O  atraso  verificado  na  tramitação  de  algumas  causas  está
intrinsecamente  vinculado  à  precariedade  da  estrutura  do  juízo,  que  não  se  mostra
compatível com a crescente demanda processual, bem como em função da necessidade
de se priorizar o processo e julgamento das ações e demais procedimentos em curso na
esfera eleitoral;

D E M A I S  M A T É R I A S

Especial atenção foi dispensada no que diz respeito ao tema em tablado,
ocasião em que a equipe ficou cientificada da existência das regras que regem a matéria,
mormente quanto ao regular cumprimento do Manual de Bens Apreendidos elaborado
pelo CNJ; 

a) Com referência às Metas Nacionais do Judiciário, cumpre pontuar o
seguinte: 

i)  a  unidade  encontra-se  interligada  ao  TJCE  e  à  rede  mundial  de
computadores (META 3 de 2009); 
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ii)  a juíza titular da unidade está cadastrada nos sistemas Bacenjud, Infoseg
e  Renajud  (META  8  de  2009),  porém  não  concluiu,  ainda,  a  capacitação  em
Administração Judiciária (pendência quanto à META 8 de 2010); 

iii) Encontra-se implantado, na unidade, o sistema de registro audiovisual
de audiências (META 2 de 2011); 

iv) Existem 81 processos submetidos à Meta 2 de 2009 e 78 à Meta 2 de
2010; 

v) A unidade já utiliza amplamente o MALOTE DIGITAL; 

vi)  Em  2012,  o  percentual  de  julgamento  está  sendo  inferior  ao  de
distribuição dos feitos (pendência quanto ao cumprimento da Meta 1 de 2012).

b) GERÊNCIA ADMINISTRATIVA: nada consta.

c) BOAS PRÁTICAS:  sem registro.

L I V R O S

Dentre os livros atinentes às atividades da Secretaria de Vara, consoante
exigência  prevista  no  art.  391  e  seus  incisos  do  Código  de  Divisão  e  Organização
Judiciária do Estado do Ceará, foram examinados os seguintes:  

i)  protocolo; 
ii) carga a advogados; 
iii) carga a juiz; 
iv) carga ao representante do Ministério Público; 
v)  carga ao Defensor Público; 
vi) termo de audiências cíveis (L-2); 
vii) termo de audiências criminais (L-3); 
viii) registro de sentenças criminais (L-5); 
ix) registro de sentenças cíveis (L-4); 
x) registro de armas apreendidas.

Pela análise procedida, constata-se que os livros estão dentro dos padrões
recomendados pelo artigo 391 e seguintes da Lei Estadual nº 12.342/94, não havendo
rasuras nos registros lançados. Há o encerramento diário nos livros de protocolo e nos
de carga ao MP, Defensor Público e Advogados.
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CONCLUSÃO CONCLUSÃO 

A Comarca de Pacatuba-CE apresenta boa assistência pelos magistrados.

Não se constatam falhas graves no gerenciamento das unidades, quer pelos
juízes,  quer  pela  direção  das  secretarias.  Ao  contrário,  ambos  demonstraram  pleno
controle do funcionamento da unidade, o que se mostra louvável. 

Apesar da precariedade da estrutura funcional, que não se mostra compatível
para atender à intensa demanda processual, vê-se o esforço dos juízes e de suas equipes
para  ofertarem  a  prestação  jurisdicional  em  prazo  razoável,  dentro  dos  padrões
constitucionais e processuais recomendáveis. O aumento da produtividade, no semestre
em curso, é uma das demonstrações mais evidentes sobre o que se pontua neste tópico.

Esse é o relato que se submete à douta apreciação deste Conselho.

É oportuno, ressaltar que o atraso na apresentação deste relatório se deve ao
acentuado aumento das atribuições da Corregedoria e ao crescente fluxo das demandas
administrativas.

Fortaleza, 21 de dezembro de 2012.

DESEMBARGADORA EDITE BRINGEL OLINDA ALENCAR

CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA

Francisco Jaime Medeiros Neto
Juiz Corregedor Auxiliar

Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
Juiz Corregedor Auxiliar


