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INSPEÇÃO REALIZADA NA COMARCA DE MARACANAÚ - CE

RELATÓRIO

Excelentíssimo  Desembargador  Presidente  do  Conselho  da Magistratura: Conforme Portarias nsº 53/2012 e 66/2012, de 27 de setembro de 2012 e 04 de outubro de 2012, respectivamente, desta Corregedoria passo às mãos  de  Vossa  Excelência  o  RELATÓRIO,  mapas  e  demais  papéis  alusivos  à 
INSPEÇÃO realizada na Comarca de MARACANAÚ – CE nos dias 17, 18 e 22 de outubro do corrente  ano,  pelos  Juízes  Corregedores  Auxiliares  Antônio  Pádua Silva e José Tarcílio Souza da Silva, sob a supervisão da signatária.

ESPECIFICAÇÕESComarca de Entrância Final.Com a criação da 5ª, 6ª e 7ª Varas da Comarca de Maracanaú, nos termos da Lei Estadual 14.407, de 15 de julho de 2009, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, através da Resolução nº 05, de 16 de junho de 2011, fixou a competência das 07 (sete) Varas que passaram a compor a reportada Comarca, com a seguinte definição:-  a  1ª,  5ª  e  6ª  Varas  passaram  a  atuar  por  distribuição,  nas ações e medidas afetas à jurisdição criminal,  figurando como 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais; -  a  3ª,  4ª  e  2ª  Varas  passaram a atuar,  por distribuição,  nas ações afetas à jurisdição cível, figurando como 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis;-  a  7ª  Vara  passou  a  figurar  como  Vara  Única  de  Família  e Sucessões.
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   Corregedoria-Geral da Justiça   Corregedoria-Geral da Justiça  Além  das  07  (sete)  Varas,  a  Comarca  conta  com  01  (uma) Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal. As 03 (três) Varas Criminas, as 03 (três) Cíveis, a Vara Única de Família  e  Sucessões  e  os  demais  setores  atinentes  às  atividades  forenses funcionam  no  Fórum  Judiciário  local. O  prédio  já  apresenta  estrutura incompatível com as atividades ali desenvolvidas, vez que existe a necessidade da instalação  de  uma  Vara  especializada  para  atender  a  demanda  da  Infância  e Juventude. O Juizado Especial Cível e Criminal dispõe de sede própria, com instalações adequadas à especialidade.Constatou-se, também, que os equipamentos (computadores e impressoras)  existentes  nas  Secretarias  não  são  suficientes  para  o  regular andamento dos feitos judiciais em tramitação. 

JUÍZES DA COMARCAÀ frente da 1ª Vara Cível está a Dra. Andréa Pimenta Freitas 
Pinto, empossada em 31 de outubro de 2011. Na titularidade da 2ª Vara Cível está o Dr. Augusto Cézar de 
Luna Cordeiro Silva, empossado em 29 de junho de 2012.A  3ª Vara Cível tem como Juíza titular a  Dra. Carla Susiany 
Alves de Moura, em efetivo exercício desde 17 de outubro de 2011.À  frente  da  1ª  Vara  Criminal está  o  Dr.  Antônio  Jurandy 
Porto Rosa Júnior, empossado em 17 de junho de 2011.Na titularidade da 2ª Vara Criminal está a  Dra. Flávia Maria 
Aires Freire Allemão, em efetivo exercício desde 04 de julho de 2012.À frente da 3ª Vara Criminal está a Dra. Janayna Marques de 
Oliveira e Silva, empossada em 12 de agosto de 2011. Na titularidade da Vara Única de Família e Sucessões está a 
Dra. Raquel Otoch Silva, em efetivo exercício desde 06 de novembro de 2011.
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   Corregedoria-Geral da Justiça   Corregedoria-Geral da Justiça  À frente do Juizado Especial Cível e Criminal está o Dr. Victor 

Nunes Barroso, empossado em 29 de fevereiro de 2012.
METODOLOGIAO exame inspecional  foi  formalmente  instalado no dia  17 de outubro de 2012, às 08 horas, encerrando-se às 17 h 30 do dia 22 de outubro de  2012. Em  cada  uma  das  frações  judiciárias,  após  conferência  dos dados inseridos no Formulário de Inspeção,  Correição e Visita -  FICOVI,  foram examinadas  ações  judiciais  em  curso,  dando-se  ênfase  às  Cartas  Precatórias, processos inclusos nas  Metas  2  de 2009 e Meta 2 de 2010 do CNJ,  processos conclusos há mais de cem dias e as causas que, por expressa disposição legal, exijam prioridade de processamento. Nas Varas Criminais foram examinados ainda os processos dos acusados presos e aqueles em fase de execução penal. Nas Varas Cíveis analisou-se também os mandados de segurança e as ações civis públicas. Verificou-se ainda a rotina de trabalho das referidas Unidades, livros e demais papéis. Registre-se que em cada unidade a inspeção processual se deu por amostragem, tal metodologia justifica-se em razão da exiguidade do tempo, a saber, três dias para proceder a inspeção em 7 (sete) Varas, cada uma contando com grande acervo processual.

PROCESSOSLevando em consideração o elevado volume de processos em cada uma das unidades, notadamente decorrente da especialização estabelecida e a  insuficiência  de  servidores,  pode-se  adiantar  que,  em  geral,  a  prestação jurisdicional vem sendo desenvolvida dentro da razoabilidade.Doravante,  será  mostrada  a  estrutura  funcional  e  tramitação processual em curso perante cada uma das Unidades, bem como cumprimento das  metas,  resoluções  e  recomendações  emanadas  do  CNJ  e  da  Corregedoria-Geral da Justiça, e, finalmente, os livros que foram examinados.
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   Corregedoria-Geral da Justiça   Corregedoria-Geral da Justiça  Aqui é oportuno anotar  que,  com a especialização,  cada vara recebeu, por distribuição, para composição do acervo de acordo com a respectiva competência, processos das antigas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas.

1ª VARA CÍVELJuíza titular: Andréa Pimenta Freitas Pinto, empossada em 31 de outubro de 2011.A  Secretaria  é  administrada  pela  Diretora Márcia  Maria 
Pimenta Paz, contando efetivamente  com 02 (dois) servidores pertencentes 
ao quadro do Tribunal de Justiça, e com o auxílio de 02 (dois) servidores e 03 (três) estagiários cedidos pela Prefeitura Municipal local.  No FICOVI, em anexo, consta a relação nominal completa dos servidores.  

PROCESSOSAcervo:  2.579 (dois  mil  quinhentos  e  setenta  e  nove) processos. Além das ações e medidas afetas a jurisdição cível,  a 1ª Vara Cível possui competência privativa concernente as ações e medidas relativas aos registros públicos e aos conflitos fundiários.Foi  encontrado  apenas  um  processo  concluso  para 
julgamento há mais de cem dias, conforme atestado pela Diretora de Secretaria, em exercício, através da certidão a este anexada.Quanto  aos  processos  inclusos  nas Metas  de Nivelamento 
impostas pelo CNJ, resta considerável número (317 da nº 02/2009 e 75 da nº 02/2010),  conforme  dados  extraídos  do  FICOVI,  destes  foram  examinados  70 (setenta) ações. Foram  examinados  ainda  03  (três)  procedimentos administrativos  disciplinares;  13  (treze)  processos  prioritários  (Estatuto  do Idoso) e 23 (vinte e três) Cartas Precatórias.

Cartas Precatórias: 23 (vinte e três) em curso, com tramitação regular.
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DEMAIS MATÉRIASEm  relação  ao  PROJETO  PAI  PRESENTE instituído  pela Corregedoria Nacional de Justiça através do Provimento nº 12/2010, está sendo desenvolvido.  A  Certidão  fornecida  pela  Diretora  de  Secretaria  (em  anexo) apresenta as atividades que já foram postas em prática e os procedimentos que estão sendo adotados para a efetivação do projeto em tela.
LIVROSNa  Secretaria  da  1ª  Vara  Cível  verificou-se  a  existência  dos livros atinentes às suas atividades, conforme elencados no Art. 391 e incisos, do Código  de  Organização  Judiciária  do  Estado  do  Ceará  e  outros  mais,  em consonância  com  exigência  legal.  Os  livros  examinados  estão  relacionados  na tabela  em  anexo,  com  as  observações  pertinentes.  Foram  detectadas  algumas rasuras e uso de substância corretiva no livro de Tombo nº02.

2ª VARA CÍVELJuiz  titular:  Augusto  Cézar  de  Luna  Cordeiro  Silva, empossado em 29 de junho de 2012.A Secretaria é administrada pela Diretora Gerdenia Monteiro 
Farias, contanto  efetivamente  com 02  (dois)  servidores  pertencentes  ao 
quadro do Tribunal de Justiça, sendo auxiliada por 03 (três) servidores e 07 (sete)  estagiários  cedidos  de  outros  órgãos  públicos,  conforme  detalhado  no FICOVI.

PROCESSOSCompete ao Juízo da 2ª Vara Cível, privativamente, as ações e medidas relativas à Infância e Juventude, em conformidade com o disposto no art. 148, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990.Acervo  em  tramitação:  3.808 (três  mil  oitocentos  e  oito) processos.
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   Corregedoria-Geral da Justiça   Corregedoria-Geral da Justiça  Em  relação  às  Metas  de  Nivelamento impostas  pelo  CNJ, remanescem  atualmente  180  processos  inseridos  na  meta  02/2009  e  71 inseridos  na Meta 02/2010.Quanto aos  Mandados de Segurança,  em sua maioria,  estão em ordem, registrando-se apenas demora em sua tramitação devido ao acúmulo verificado na unidade.No que se refere às  Ações de Improbidade Administrativa, identificou-se  que  o  quantitativo  das  ações  constantes  na  estatística  não corresponde à realidade, em virtude de deficiência no cadastramento, que não faz a devida distinção das ações civis públicas.    Pertinente  aos  processos  prioritários,  verificou-se  que  os mesmos não estavam devidamente identificados com as etiquetas pertinentes.A unidade detém um acervo de 110 (cento e dez)  processos 

com prazo excedido para sentença, contudo esse número será muito maior se considerado os conclusos para despacho e as falhas do sistema em virtude da não alimentação. Registre-se  que  o  Magistrado  titular  assumiu  a  Unidade  em junho de 2012, antes, a Vara padecia com a ausência de Juiz titular, por quase um ano, condição que veio a agravar a situação processual da unidade, considerada como insatisfatória. Outrossim, o juiz titular apresenta-se ciente da condição da unidade  que  assumiu,  estando  determinado  a  mudar  tal  quadro.  A  grande demanda verificada, ainda contribui para dificultar a regular tramitação do feito.A  Vara  detém  a  competência  da  infância  e  juventude  com elevado  número  de  feitos,  aproximadamente  1400  (mil  e  quatrocentos) processos, sendo que quase 700 (setecentos), ou seja, a metade tratam de atos infracionais, alguns deles envolvendo menores internados - 11 internos.Os  processos  relativos  aos  menores  internados 
provisoriamente que foram vistoriados estão tramitando de forma regular, não tendo sido detectadas irregularidades que dispensasse registro.De  acordo  com  a  certidão,  anexa,  é  volumosa  a  demanda referente  à  ações  e  medidas  relativas  à  Infância  e  Juventude.  Diante  dessa situação,  o Juiz titular e do Promotor de Justiça atuante na Unidade Judiciária inspecionada,  conjuntamente,  encaminharam  expediente  (Ofício  1220/2012  - 
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   Corregedoria-Geral da Justiça   Corregedoria-Geral da Justiça  cópia anexa), ao Excelentíssimo Senhor Presidente do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, mostrando a premente necessidade de instalação de uma Vara especializada para atender a demanda da Infância e Juventude na Comarca de Maracanaú.

LIVROSNa  Secretaria  da  2ª  Vara  Cível  verificou-se  a  existência  dos livros atinentes às suas atividades, conforme elencados no Art. 391 e incisos, do Código  de  Organização  Judiciária  do  Estado  do  Ceará  e  outros  mais,  em consonância com a exigência legal. Foram examinados os livros relacionados na tabela anexada a este relatório, tendo sido observada a organização dos livros de registro de sentenças. É  oportuno  registrar  que  não  foram  detectadas  rasuras, entrelinhas ou o uso de substância corretiva.
3ª VARA CÍVELJuíza titular: Carla Susiany Alves de Moura, empossada em 17 de outubro de 2011.A  Secretaria  é  administrada  pela  Diretora  Fernanda  Nunes 

Brandão, contando apenas 02 (dois) servidores pertencentes ao quadro do 
Tribunal  de  Justiça,  sendo  auxiliada  por  07  (sete)  estagiários,  conforme detalhado no FICOVI.Na Certidão anexada a este relatório,  a Diretora certifica que 
até 24/09/2012 a Secretaria contava com apenas um servidor ocupante de 
cargo efetivo do Tribunal de Justiça. 

PROCESSOSAlém das ações e medidas afetas a jurisdição cível, compete ao Juízo da 3ª Vara Cível, privativamente, o processamento das execuções fiscais.Conforme certidão, em anexo, o total do acervo em tramitação chega a 15.539 (quinze mil quinhentos e trinta e nove) processos, sendo 11.975 (onze  mil  novecentos  e  setenta  e  cinco)  execuções  fiscais  e  3.564 (três  mil quinhentos e sessenta e quatro) ações cíveis diversas. De todo acervo, 8.482 (oito 
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   Corregedoria-Geral da Justiça   Corregedoria-Geral da Justiça  mil  quatrocentos  e  oitenta  e  dois)  feitos  estavam  aguardando  a  confecção  de expedientes e 2.209 (dois mil duzentos e nove) estavam conclusos, aguardando impulso oficial.  Além disso, por ocasião da inspeção, existiam na Secretaria um total de 2.287 (duas mil duzentas e oitenta e sete) iniciais de ações de execuções fiscais, ainda não recebidas e não autuadas, devido a carência de servidores.Em  relação  às  Metas  de  Nivelamento impostas  pelo  CNJ, remanescem atualmente  620 (seiscentos e vinte) processos inseridos na meta 02/2009 e  158 (cento e cinquenta e oito) inseridos na Meta 02/2010. Destes, foram analisados 30 (trinta) processos, dentre os quais foram encontrados feitos paralisados (aguardando impulso oficial e cumprimento de expedientes) desde os anos de  1997,  1998,  1999,  2000,  2001,  2003,  2007,  2008,  2009,  2010,  2011, oriundos das antigas Varas, os quais foram redistribuídos para a 3ª Vara Cível, a partir de julho de 2011. Foram  analisadas,  ainda,  as  46  (quarenta  e  seis)  Cartas Precatórias, em tramitação, constando-se a seguinte situação:

Quantidade Situação

18 Aguardando realização de expediente.

4 Aguardando designação de data para leilão.

4 Aguardando remessa de mandado para a COMAN.

10 Aguardando devolução de mandado.

10 Cumpridas, prontas para devolução.

Verificou-se  que  a  estrutura  funcional  da  unidade  (três 
servidores,  incluindo  a  Diretora  de  Secretaria)  é absolutamente 
incompatível com a demanda processual, o que ocasiona congestionamento de expedientes a serem cumpridos.

1ª VARA CRIMINAL1ª VARA CRIMINALJuiz  titular:  Dr.  Antônio  Jurandy  Porto  Rosa  Júnior, empossado em 17 de junho de 2011.
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   Corregedoria-Geral da Justiça   Corregedoria-Geral da Justiça  A  Secretaria  é  administrada  pelo  Diretor  Francisco  Gilvan 

Soares de Lima, contando, efetivamente,  com 03 (três) servidores (incluindo 
um  Oficial  de  Justiça  Avaliador)  pertencentes  ao  quadro  do Tribunal  de 
Justiça, e com o auxílio com 02 (dois) estagiários e 10 (dez) servidores cedidos pela Prefeitura Municipal,  conforme Formulário de Inspeção Correição e Visita Inspecional – FICOVI, em anexo. 

PROCESSOSAo Juiz da 1ª Vara Criminal compete privativamente as ações e medidas relativas ao Júri.Acervo  Processual  em  curso  na  unidade:  1.323 (um  mil trezentos e vinte e três) processos do juízo singular e 798 (setecentos e noventa e oito) da competência do Júri,  totalizando  2.121 (dois mil  cento e vinte e um) feitos, conforme consta do FICOVI (em anexo).Processos  referentes  aos  Presos  Provisórios:  foram examinados 75 (setenta e cinco), em sua maioria, com tramitação regular, sem consideráveis excessos de prazo. Concernente às Metas 2/2009 e 2/2010 do CNJ, a estatística, informada no FICOVI, apresenta o quantitativo de 339 (trezentas e trinta e nove) no total, porém a Unidade não tem controle sobre a real situação dos processos incluídos nas referidas metas. Quanto  às  Cartas  Precatórias,  constavam  em  tramitação  na Unidade o total de 63 (sessenta e três), dentre estas, 29 (vinte e nove) estão com audiências  designadas,  entretanto,  pendentes  de  elaboração  dos  respectivos expedientes. Observou-se, em algumas precatórias, o cumprimento das condições impostas  pela  transação  penal,  implicando,  desta  forma,  na  tramitação  dos procedimentos até sua efetivação.   
LIVROSVerificou-se a existência dos livros atinentes às atividades da Secretaria, conforme elencados no Art. 391 e incisos, do Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará e outros mais, em consonância com exigência legal. Não foram detectados rasuras, entrelinhas ou o uso de substância corretiva.

9



  
Estado do CearáEstado do Ceará

  Poder Judiciário   Poder Judiciário 
   Corregedoria-Geral da Justiça   Corregedoria-Geral da Justiça  No  anexo  que  acompanha  o  presente  relatório  estão relacionados todos os livros fiscalizados com as observações pertinentes.

2ª VARA CRIMINALJuíza  titular: Dra.  Flávia  Maria  Aires  Freire  Allemão, empossada em 04 de julho de 2012.A Secretaria é administrada pelo Diretor  José Edisoneudson 
Guerra Aires e composta, efetivamente, por (01) um servidor pertencente ao 
quadro do Tribunal de Justiça, contando ainda com 01 servidor municipal, 02 (dois)  estagiários  de  nível  médio,  04  (quatro)  estagiários  de  nível  superior cedidos  pela  Prefeitura  Municipal  e  01  (um)  estagiário  de  nível  superior  do TJ/CE, todos relacionados no FICOVI (em anexo).

PROCESSOSAo  Juiz  da  2ª  Vara  Criminal  compete  privativamente  as execuções penais e corregedoria de presídios.Acervo  processual  em  curso  na  unidade:  1.807 (um  mil oitocentos e sete) conforme consta do FICOVI (em anexo).Constam  na  Unidade  90  (noventa)  processos  relativos  aos 
Presos Provisórios. Todos foram analisados,  constatando-se tramitação lenta, conforme planilha detalhada em anexo.Quantos aos Processos inclusos nas Metas 2/2009 e 2/2010 
do CNJ  restaram pendências, quais sejam: 212 (duzentos e doze) da primeira e 101 (cento e um) da segunda. Além dos processos acima mencionados procedeu-se ao exame das 128 (cento e vinte e oito)  cartas precatórias  que  estavam em tramitação, constatando-se  diversas  precatórias  com  excessivo  tempo  para  cumprimento, dentre as quais, várias aguardando a designação de nova data para a realização de audiência.  A Unidade permaneceu sem juiz titular por longo período, fato que agravou a já deficitária tramitação processual. Prova disso é a quantidade de 
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  Poder Judiciário   Poder Judiciário 
   Corregedoria-Geral da Justiça   Corregedoria-Geral da Justiça  cartas precatórias aguardando cumprimento. O acúmulo de processos na unidade decorre  também  de  outros  fatores,  como  a  carência  de  servidores  e equipamentos. A  juíza  titular,  recentemente  à  frente  da  Vara  deverá empreender planejamento de trabalho visando minimizar e reverter os efeitos da quase paralisação do acervo processual, registrando não recair sobre a mesma, neste momento, responsabilidade sobre a atual situação.      

DEMAIS MATÉRIASAs  inspeções  nos  estabelecimentos  penitenciários estão sendo realizadas mensalmente, com encaminhamento dos respectivos relatórios ao Conselho Nacional de Justiça. O  Conselho da Comunidade ainda não havia sido instalado, nos termos do art. 80 e seguintes da Lei 7.210/84, bem como pelo estabelecido na Resolução  nº  10  do  Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e  Penitenciária (CNPCP). Entretanto, a Magistrada recentemente empossada na titularidade da unidade, já adotou providências iniciais  objetivando a compor e instalar referido órgão da execução penal, o que pode ser comprovado através da Ata da Reunião, realizada no dia 10 de outubro de 2012, conforme cópia anexa.
LIVROSDentre os livros atinentes às atividades da Secretaria de Vara, consoante exigência  prevista no Art.  391 e incisos,  do Código  de  Organização Judiciária do Estado do Ceará,  e outros mais, foram examinados os Livros que constam na tabela anexada a este Relatório (ANEXO), na qual estão relacionados todos os livros inspecionados. Não foram detectadas rasuras, entrelinhas ou o uso de substância corretiva.

3ª VARA CRIMINALJuíza  titular:  Dra.  Janayna  Marques  de  Oliveira  e  Silva, empossada em 12 de agosto de 2011. A Secretaria é administrada pela Diretora Seomara Gonçalves 
de Oliveira Abreu, contando com um  único servidor ocupante de cargo efetivo 
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  Poder Judiciário   Poder Judiciário 
   Corregedoria-Geral da Justiça   Corregedoria-Geral da Justiça  do Poder Judiciário  do Estado do Ceará,  e  com o auxílio  de 01 (um) servidor municipal,  01 (um) terceirizado e 05 (cinco) estagiários,  conforme FICOVI,  em anexo. 

PROCESSOSAo Juiz da 3ª Vara Criminal compete privativamente as ações e medidas relativas aos delitos de trânsito e as causas decorrentes da prática de violência  doméstica  e  familiar  contra a  mulher,  nos  termos do art.  33 da Lei. 11.340/06. Acervo  processual  em  curso  na  unidade:  2.922 (dois  mil novecentos e vinte e dois) conforme consta do FICOVI (em anexo).Os Processos relativos aos  presos provisórios  tramitam com extrema  celeridade.  A  título  de  exemplo  pode-se  citar  presos  autuados  em flagrante  entre  os  meses  de  junho  e  julho  do  corrente  ano,  os  quais  já  se encontravam julgados.Examinou-se também as 32 (trinta e duas) cartas precatórias, recentemente  protocoladas,  demonstrando  tramitação  célere,  conforme demonstrativo abaixo: 
ANO DE 

PROTOCOLO Quantidade Situação

2012 32

21 - Aguardando devolução de mandado.

07 - Com audiência desinada para novembro/2012

04 - Ag. informaçãom complementar do deprecante

Quanto aos processos remanescentes das Metas 2 de 2009 e 2 
de  2010  do  CNJ, considerando  informação  do  FICOVI,  restam  179  (cento  e setenta e nove) processos da primeira e 87 (oitenta e sete) da segunda, dentre os quais,  muitos  estão  aguardando  designação  de  audiências,  observando-se dezenas de feitos, vindos das antigas Varas, parados ao longo dos anos de 2004, 2005,  2006,  2007,  2008,  2009.  Em  relação  a  este  ponto,  foi  recomendado  à Magistrada  designar  pauta  de  audiências  especificamente  para  os  processos inclusos nas referidas Metas do CNJ. A ausência diuturna de um representante do Ministério Público na Vara,  é o fator que tem obstado a marcação de audiências  nas dezenas de 
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Estado do CearáEstado do Ceará

  Poder Judiciário   Poder Judiciário 
   Corregedoria-Geral da Justiça   Corregedoria-Geral da Justiça  processos  que  não envolvem  acusados  privados  da  liberdade.  O  Promotor  de Justiça, em respondência, porque titular de outra Promotoria de Justiça, não tem disponibilidade  de  tempo  para  prestar  assistência  diária  à  unidade  judiciária inspecionada.   Com vistas a atender a recomendação dos Juízes Corregedores, a Magistrada protocolou requerimento nesta Casa Censora,  sob o n° 8519709-63.2012.8.06.0000, no qual apresentou a pauta de audiências agendadas para o período de novembro/2012 a junho/2013, requerendo gestão desta Corregedoria junto à Procuradoria-Geral de Justiça, visando garantir a designação de Promotor de Justiça para a efetivação das audiências designadas, cuja pauta encontra-se a este anexada. Não  obstante  essa  situação,  os  processos,  em  geral,  estão regularmente movimentados no que se refere a atuação da Juíza e da Secretaria. Em que pese o reduzidíssimo número de servidores, a tramitação processual é por demais célere. Não foram encontrados processos conclusos para despachos, decisões ou sentenças. Em relação aos expedientes a cargo da secretaria de vara, nenhuma pendência foi constatada.

LIVROSNa Secretaria da 3ª Vara Criminal verificou-se a existência dos livros atinentes às suas atividades, conforme elencados no Art. 391 e incisos, do Código  de  Organização  Judiciária  do  Estado  do  Ceará  e  outros  mais,  em consonância  com exigência  legal.  Foram examinados  os livros relacionados na tabela  em  anexo.  Não  foram  detectadas  rasuras,  entrelinhas  ou  o  uso  de substância  corretiva,  ao  contrário,  todos  devidamente  formatados  com  visível organização e asseio em todos os aspectos.
VARA ÚNICA DE FAMÍLIA E SUCESSÕESJuíza titular:  Dra. Raquel Otoch Silva,  empossado em 12 de agosto de 2011. A  Secretaria  é  administrada  pela  Diretora  Rosa  Maria  de 

Oliveira,  dispondo de  apenas 02 (dois) servidores pertencentes ao quadro 
do Tribunal de Justiça, com 01 (uma) servidora cedida pela Prefeitura Municipal e 05 (cinco) estagiários, conforme detalhado no FICOVI (em anexo). A Vara conta ainda com 02 (dois) Oficiais de Justiça Ad Hoc, para cumprimento dos mandados de urgência, especialmente os relativos às cartas precatórias.  
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Estado do CearáEstado do Ceará

  Poder Judiciário   Poder Judiciário 
   Corregedoria-Geral da Justiça   Corregedoria-Geral da Justiça  

PROCESSOSAcervo:  5.579  (cinco  mil  quinhentos  e  setenta  e  nove) processos, conforme consta do FICOVI.É  oportuno  registrar  que  a  vara,  quando  instalada  com  a especialização às ações e medidas da relativa ao direito de família e sucessões, recebeu todo o acervo correlato que tramitava entre as extintas quatro varas, somando-se  às  novas  demandas  que  foram  sendo  ajuizadas  diariamente, decorrendo daí  o volume processual ainda existente,  a despeito do extremado empenho funcional da Magistrada titular.Quanto aos processos remanescentes das Metas 2 de 2009 e 
2 de 2010 do CNJ, considerando informação do FICOVI, restam 532 (quinhentos e trinta e dois) processos da primeira e 202 (duzentos e dois) da segunda.Examinou-se também os autos  das 153 (cento e  cinquenta e três) cartas precatórias que estavam em tramitação.Com  relação  aos  processos  prioritários,  a  estatística  não condiz com a realidade, vez que os feitos oriundos das antigas Varas não estavam identificados  com  tarjas,  e  muito  menos  habilitados  como  tais  no  Sistema Processual-  SPROC.  A partir da instalação da vara, a medida em que os processos foram  sendo  movimentados,  estão  sendo,  gradativamente,  identificado fisicamente e no sistema.De acordo com a Certidão lavrada pela Diretora de Secretaria, existem  na  Vara  uma  estimativa  de  4.280  (quatro  mil  duzentos  e  oitenta) processos  aguardando  a  realização  de  expedientes,  dos  quais  muitos  estão paralisados  há  mais  de  um  ano,  consequência  da  insuficiência  de  servidores lotados na Vara.

LIVROSNa Secretaria de Vara Única de Família e Sucessões verificou-se a existência dos livros atinentes às suas atividades, conforme elencados no Art. 391 e incisos, do Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará e outros mais,  em  consonância  com  exigência  legal.  Não  foram  detectadas  rasuras, entrelinhas ou o uso de substância corretiva.
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Estado do CearáEstado do Ceará

  Poder Judiciário   Poder Judiciário 
   Corregedoria-Geral da Justiça   Corregedoria-Geral da Justiça  Na  tabela  que  acompanha  o  presente  relatório  estão relacionados todos os livros fiscalizados com as observações pertinentes.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINALJuiz titular: o  Dr. Victor Nunes Barroso, com posse e efetivo exercício na titularidade no dia 29 de fevereiro de 2012.A Secretaria é administrada pelo Diretor Ilka Pedreira Camilo, e  composta,  efetivamente,  por  mais  04  (quatro)  servidores  pertencentes  ao quadro do Tribunal de Justiça, 02 (dois) Oficiais de Justiça, contando ainda com 02 (dois) estagiários, conforme detalhado no FICOVI (em anexo). 
PROCESSOSO acervo é  superior  a  2.000 (dois mil)  processos,  sendo que parte deles  tramita pelo sistema PROJUDI e outra ainda por meio físico,  neste caso, os feitos criminais.Foram  encontrados  muitos  processos  conclusos  para despachos, decisões e sentenças.

LIVROSNa Secretaria do Juizado Especial Cível e Criminal verificou-se a existência dos livros atinentes às suas atividades, conforme elencados no Art. 391 e incisos, do Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará e outros mais,  em consonância com exigência legal. Foram examinados os livros relacionados na tabela anexada a este relatório. Não foram detectadas rasuras, entrelinhas ou o uso de substância corretiva.
CONCLUSÃOAtualmente,  de  acordo  com  as  estatística  fornecidas  pelas Secretarias de Vara, a Comarca possui um acervo em torno de 36.000 (trinta e seis mil) processos.Conforme  o  relatório,  planilhas  e  documentos  que  o acompanham, observando-se o quantitativo de processos existente em cada uma das Unidades inspecionadas, e fazendo uma análise da tramitação, notadamente 
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Estado do CearáEstado do Ceará

  Poder Judiciário   Poder Judiciário 
   Corregedoria-Geral da Justiça   Corregedoria-Geral da Justiça  decorrente da especialização estabelecida e insuficiência de servidores, seja em relação ao impulso  oficial  a  cargo dos magistrados,  seja  no que pertinente ao cumprimento de expedientes a cargo das respectivas secretarias de vara, de um modo  geral  fica  demonstrado  que  a  prestação  jurisdicional  vem  sendo desenvolvida dentro da razoabilidade. Durante os trabalhos todos os Juízes insistiram na justificativa de que a carência de servidores é o ponto crucial denotador da deficiência dos serviços judiciários, uma vez que todas as Varas contam com número reduzido de funcionários do quadro, aspecto que restou indubitavelmente constatado.Outro aspecto de relevância que não pode ser olvidado é que são  apenas  6  (seis)  Oficiais  de  Justiça  responsáveis  pelo  cumprimento  de mandados expedidos pelos juízo das três Varas Cíveis, da 2ª e 3ª Varas Criminais e da Vara Única de Família e Sucessões. De acordo com a certidão fornecida pela Diretoria  do  Foro,  encontravam-se  em  mãos  dos  Oficiais  de  Justiça  404 (quatrocentos e quatro) mandados para cumprimento.Diante da situação fática constatada na 2ª Vara Cível, a saber, o elevado número de feitos concernentes à matéria da Infância e Juventude, tem-se que  o  pleito  do  Juiz  titular,  bem  como  do  Promotor  de  Justiça  atuantes  na supramencionada Unidade merece especial atenção, vez que verificou-se a real necessidade  da  instalação  de  uma  Vara  especializada  para  atender  a  referida demanda. É oportuno lembrar que a população de Maracanaú, de acordo com o senso realizado pelo IBGE em 2010, era de 209.057 (duzentos e nove mil cinquenta e sete) habitantes.No tocante ao assunto que atualmente muito aflige a todos que labutam no judiciário em decorrência das frequentes  invasões dos Fóruns das comarcas  do  interior  por  indivíduos  em buscas  de  drogas,  armas  e  munições apreendidas, foi alvo de especial orientação e recomendação durante a inspeção. Foram colhidas, especialmente das varas com competência criminal, documentos que  revelam  a  preocupação  dos  magistrados  pela  imediata  entrega  daqueles produtos à corporação militar responsável pelo recolhimento.Por fim, além dos registros constantes dos itens "PROCESSOS" deste relatório, do quanto posto no TERMO DE INSPEÇÃO e dos dados inseridos 
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Estado do CearáEstado do Ceará

  Poder Judiciário   Poder Judiciário 
   Corregedoria-Geral da Justiça   Corregedoria-Geral da Justiça  no  FICOVI  apresentado por cada unidade inspecionada, no curso dos trabalhos foram ministradas orientações e recomendações aos Juízes e Juízas, Diretores e Diretoras de Secretaria e aos servidores em geral,  acerca do cumprimento das metas  estabelecidas  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça,  observância  dos  atos normativos  por  este  expedidas,  bem  assim  das  emanadas  da  Corregedoria Nacional de Justiça e desta Casa Correcional.É  relevante  registrar  o  profícuo  trabalho  desenvolvido  pelas Juízas e Juízes, no âmbito de suas respectivas competências jurisdicionais no seio daquela  unidade  judiciária,  considerando-se,  repita-se,  todas  as  adversidade enfrentadas, principalmente a insuficiência de servidores e de equipamentos de informática. Assim, considerando as situações ora relatadas,  e a necessidade da  adoção  de  medidas  de  urgência,  recomenda-se  a  expedição  de  ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça solicitando providência: i) para a instalação de uma Vara especializada a fim de atender, com absoluta prioridade ordenada pelo ECA,  a  demanda  da  Infância  e  Juventude  na  Comarca  de  Maracanaú, com  a necessária estrutura física e de pessoal;  ii) empreender medidas no tocante ao suprimento  da  carência  de  servidores  em  todas  as  Varas  daquela  Unidade Judiciária, notadamente quanto a insuficiência de Oficiais de Justiça.Este é o relato que se submete à douta apreciação do Conselho Superior da Magistratura.Fortaleza, 17 de dezembro de 2012. Desembargador Edite Bringel Olinda AlencarCorregedora-Geral da Justiça                   Antônio Pádua Silva               Juiz Corregedor Auxiliar               José Tarcílio Souza da Silva                Juiz Corregedor Auxiliar
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