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1 DA IDENTIFICAÇÃO DA INSPEÇÃO
Processo PJe COR 0000120-45.2021.2.00.0806

Unidade 29ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza

Entrância Final

Endereço
Avenida  Desembargador  Floriano  Benevides,  nº  220,
Água Fria – Fórum Clóvis Beviláqua

Período da Inspeção Junho de 2021

Portaria 16/2021, DJe de 15/02/2021
2 DO  JUIZ –  DADOS  FUNCIONAIS  E  PESSOAIS (DADOS  DO  FORMULÁRIO
ELETRÔNICO DE INSPEÇÃO JUDICIAL)
Nome: 
Dr. Roberto Ferreira Facundo

Matrícula: 94184

(X) Juiz de Direito    (   ) Juiz Substituto
(X) Titular   (   ) Respondendo (   ) Auxiliando

Se o Juiz estiver respondendo ou auxiliando:
Portaria designatória: Portaria nº ____/____

Exercício cumulativo: 
(   ) Sim          (X) Não

Quais? 

Ingresso na Magistratura: 29/10/1993 Ingresso na Vara: 25/02/2015
 

O Juiz reside na Comarca?
(X) Sim   (   ) Não

O Juiz exerce a função de Diretor do Fórum? (   ) Sim   (X) Não

O  Juiz exerce  outra  função  administrativa
(CEJUSC,  COMAN,  Distribuição,  Vice-
Diretor)?

(   ) Sim   (X) Não
Qual? 

O Juiz exerce a função de Juiz Eleitoral? (   ) Sim   (X) Não

O Juiz exerce a função de magistério?
(   ) Sim   (X) Não
Se sim, em qual instituição?
Qual a frequência? 

3 DO  QUADRO  DE  PESSOAL (DADOS  DO  FORMULÁRIO  ELETRÔNICO  DE
INSPEÇÃO JUDICIAL)

3.1 ANALISTAS JUDICIÁRIOS TOTAL 1

Luiz Eneas Murta Gurgel 3224

3.2 JUÍZES LEIGOS TOTAL 0

3.3 OFICIAIS DE JUSTIÇA TOTAL 0

3.4 TÉCNICOS JUDICIÁRIOS TOTAL 1

Fátima Antônia Siqueira 5

3.5 AUXILIARES JUDICIAIS TOTAL 0

3.6 ESTAGIÁRIOS DE PÓS-GRADUAÇÃO TOTAL 0

2
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3.7 ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO TOTAL 3

Greyce Leite da Silva 42441

Caio Vitor Farias dos Santos 42838

Leonardo Queiroz Bastos 43833

3.8 TERCEIRIZADOS TOTAL 0

3.9 CEDIDOS TOTAL 0

3.10CARGOS EM COMISSÃO

Tainah Soares dos Santos Supervisora de Unidade Judiciária 23647
Fátima Antônia Siqueira Assistente de Unidade Judiciária 5
4 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA  (DADOS DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE
INSPEÇÃO JUDICIAL)

Nome: 

Dr. Alexandre de Oliveira Alcântara
(   ) Titular (X) Respondendo

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

Quais? 17ª Vara Cível (Titular)
e  Promotoria  de  Justiça
Auxiliar do CAOCidadania

5 DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  (DADOS  DO  FORMULÁRIO  ELETRÔNICO  DE
INSPEÇÃO JUDICIAL)

Nome: 

Dr. Cláudio Plutarco Nogueira Júnior
(X) Titular (   ) Respondendo

Responde por outras Unidades? 
(   ) Sim          (X) Não Quais?

6 DA COMPETÊNCIA DA UNIDADE JUDICIÁRIA (DADOS DO RELATÓRIO
ESTATÍSTICO DA UNIDADE JUDICIÁRIA DE ID 497900 E ANEXOS)

(X) Vara Cível Comum (Competência Residual) – Resolução TJCE nº 06/2017
(   ) Vara Cível Especializada nas Demandas em Massa

7 DO  ACERVO  PROCESSUAL  (DADOS  DO  RELATÓRIO  ESTATÍSTICO  DA
UNIDADE JUDICIÁRIA DE ID 497900 E ANEXOS)

Acervo atual (relatório gerado em 26/05/2021 – SEI) 2919

Acervo na última inspeção realizada pela CGJ/CE 6396

Data da Inspeção: Agosto de 2017 Nº CPA: 8502709-93.2017.8.06.0026

(X) Diminuiu          (   ) Aumentou Diferença: 3477

Tramitação Processual:       (   ) Físico            (X) Digital              (   ) Físico/Digital

8 DA PRODUTIVIDADE (DADOS DO RELATÓRIO ESTATÍSTICO DA UNIDADE 
JUDICIÁRIA DE ID 497900 E ANEXOS)
8.1 Produtividade do magistrado nos últimos 12 meses – Maio de 2020 a Abril de 2021

Item Quantidade Total Média Mensal
Sentenças 823 82,3
Acordos 110 11
Decisões 2626 262,6
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Audiências 9 0,9
Despachos 3520 352
OBS.:  o magistrado Roberto Ferreira Facundo esteve em gozo de férias nos períodos de  14/08/2020 a
02/09/2020 e 07/01/2021 a 26/01/2021, motivo pelo qual foi computada a média de 10 meses trabalhados.
DADOS DA UNIDADE
8.2 Gestão de desempenho (Ano: 2021, Relatório SEI gerado em 26/05/2021)
Processos novos 302
Processos pendentes de julgamento 2643
Processos julgados 401
Processos pendentes de baixa 2919
Processos baixados 324
8.3 Gestão do acervo  (Mês: Maio – Ano: 2021, Relatório SEI gerado em 26/05/2021)
Processos conclusos para Sentença 131
Processos julgados e não baixados 276
Processo Suspenso 203
Processos Reativados no mês 1
Processos Transitados no mês 97
Processos em grau de recurso no mês 11
Processos remetidos a outro foro no mês 1
Processos arquivados definitivamente no mês 99
Processos entrados no mês 60
Processos julgados no mês 70
8.4 Processos prioritários (Mês: Maio – Ano: 2021, Relatório SEI gerado em 26/05/2021)

Idoso
Pendente de Julgamento 284
Pendente de Baixa 325

Doença Grave
Pendente de Julgamento 36
Pendente de Baixa 37

Cirurgia,  Leito  Hospitalar  e
Medicamentos

Pendente de Julgamento 5
Pendente de Baixa 6

8.5 Processos paralisados há mais de 100 dias (Mês: Maio – Ano: 2021, Relatório SEI gerado em
26/05/2021)
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 101 e 180 dias 263
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 181 e 360 dias 539
Quantidade dos processos conclusos paralisados há mais de 360 dias 210
Total 1012
8.6 Gestão de Tempo e Qualidade (Mês: Maio – Ano: 2021, Relatório SEI gerado em 26/05/2021)
Índice de processos com assunto cadastrado 54,06%
Índica de conformidade de classe (CNJ) 99,72%

9 DOS  PROCESSOS  JUDICIAIS  (DADOS  DO  FORMULÁRIO  ELETRÔNICO  DE
INSPEÇÃO JUDICIAL)
9.1 VISÃO GERAL
9.1.1 Processos Conclusos
Para Despacho 35
Para Decisão Interlocutória 387
9.1.1 Liminares Pendentes de Análise
Quantidade de Liminares Pendentes de Análise 0
É feito algum controle em processos em que é postergada a apreciação
de pedido liminar para período após a apresentação de manifestação pela
parte requerida?

(X) Sim   (   )  Não
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Como é feito esse controle?  Os processos que estão pendentes de apreciação da tutela são colocados
para  a  fila  concluso  decisão  interlocutória  e  analisados  pelos  servidores  do  gabinete.  Esta
movimentação  prende-se  ao  fato  de  que  a  análise  da  fila  de  juntada  de  petição  é  realizada
diariamente, possibilitando controlar quando há o protocolamento da peça contestatória, analisando
no mesmo ato quais serviços encontram-se aguardando apreciação da tutela, desta forma, o processo
será encaminhado para fila e analisado pelos servidores em ordem cronológica.
9.1.2 Custas Finais
Há controle da cobrança das custas finais?
(inclusive em processos arquivados)

(X) Sim   (   )  Não

Como é feito? Quando a sentença é proferida condenando as partes ao pagamento de custas finais, a
supervisora de unidade emite um ato ordinatório, após a emissão das guias judiciais nos autos, nos
termos do comando sentencial, intimando a(s) parte(s) para efetuar(em) o pagamento em cinco dias,
sob pena de inscrição na dívida ativa. Atualmente a análise também foi encaminhada aos estagiários,
sob a supervisão da supervisora de unidade, em razão da grande demanda.
9.2 DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO NA UNIDADE
9.2.1 Processos Cíveis
Mandados de Segurança 1
Ações Civis Públicas 6
Ações de Improbidade Administrativa -
9.2.2 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 -
9.2.3 Execução Penal ou Condições Estabelecidas no Juizado Especial Criminal
Cumprimento em Regime Fechado -
Cumprimento em Regime Semiaberto -

Cumprimento em Regime Aberto -

9.2.4 Infância e Juventude
Total de processos relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente -
Total de processos de apuração de Ato Infracional -
Total de processos de execução de medida socioeducativa -
10 DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (DADOS DO RELATÓRIO ESTATÍSTICO
DA UNIDADE JUDICIÁRIA DE ID 497900 E ANEXOS)
10.1 Processos administrativos contra serventias extrajudiciais

Competência da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua

10.2 Processos com Representação

1.  Representação  por  Excesso  de  Prazo  nº  8504274-05.2019.8.06.0000  (CNJ  nº  0007552-
79.2019.2.00.0000 – arquivada em 14/10/2019) – Ações de cobrança de indenização securitária com
pedido  de  antecipação  parcial  da  tutela  nºs  0208529-57.2015.8.06.0001  e  0208198-
75.2015.8.06.0001

11 DOS PROCEDIMENTOS (DADOS DO RELATÓRIO ESTATÍSTICO DA UNIDADE
JUDICIÁRIA DE ID 497900 E ANEXOS)
11.1 Procedimentos (Mês: Maio – Ano: 2021, Relatório SEI gerado em 26/05/2021)
Entrados no mês 8
Arquivados 6
11.2 Cartas Precatórias (Mês: Maio – Ano: 2021, Relatório SEI gerado em 26/05/2021)
Pendentes       45
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12 DAS AUDIÊNCIAS (DADOS DO RELATÓRIO ESTATÍSTICO DA UNIDADE JUDICIÁRIA
DE ID 497900  E  ANEXOS,  BEM COMO DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSPEÇÃO
JUDICIAL)
12.1Produtividade nos últimos 12 meses
Total de audiências agendadas 88
Total de audiências realizadas 8

Audiências não realizadas 1

Audiências canceladas/redesignadas 4

Data da audiência mais longínqua 18/08/2021

12.2Situação geral
Processos aguardando a designação de audiências 14
Processos aguardando a realização de audiência 17
13 DO  GERENCIAMENTO  DA  UNIDADE  (DADOS  DO  FORMULÁRIO
ELETRÔNICO DE INSPEÇÃO JUDICIAL)
Gestão de Processo de Trabalho
Como é feita a abertura de Malote Di-
gital

(X) servidor específico
(   ) revezamento

Como é feita a abertura de e-mail ins-
titucional

(X) servidor específico
(   ) revezamento

Há uma rotina  específica  para  a  co-
brança de cartas precatórias sem cum-
primento?

(X) sim 
(   ) não 

Há uma rotina específica para cobran-
ça de mandados pendentes de cumpri-
mento?

(X) sim 
(   ) não

14 PROCESSOS INSPECIONADOS
14.1 PROCESSOS CONCLUSOS PARA DESPACHO

Processo Movimentação

0159309-85.2018.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação declaratória c/c indenizatória
ajuizada  em  29/08/2018.  Processo contestado  e
replicado, com último impulso judicial em 07/10/2020,
encontrando-se  concluso  para  despacho  desde
19/10/2020.  Ao Juiz da Vara, para  prosseguimento do
feito.

0159613-55.2016.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de obrigação de fazer ajuizada
em 12/08/2016. Processo contestado e  replicado,  com
último impulso judicial em 25/03/2020, encontrando-se
concluso para despacho desde 04/03/2021. Ao Juiz da
Vara, para prosseguimento do feito.

0017446-59.2009.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  usucapião  ajuizada  em
18/02/2009 e julgada em 06/10/2010, com retorno dos
autos à origem em 05/03/2021 (sentença anulada pelo
TJCE).  Processo  concluso  para  despacho  desde
11/03/2021.  Ao Juiz da Vara,  para prosseguimento do
feito.

0173372-28.2012.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  cobrança  ajuizada  em
27/07/2012.  Processo  contestado  e  replicado,
encontrando-se  concluso  para  despacho  desde
04/03/2021.  Ao Juiz da Vara, para prosseguimento do
feito.
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0100623-03.2018.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  indenizatória  ajuizada  em
05/01/2018.  Processo  contestado  e  replicado,  com
último impulso judicial em 29/11/2018, encontrando-se
concluso  para  despacho  desde  20/05/2021,  após
renovação  de  conclusão.  Ao  Juiz  da  Vara,  para
prosseguimento do feito.

14.2 PROCESSOS CONCLUSOS PARA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Processo Movimentação

0114923-38.2016.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  cobrança  ajuizada  em
25/02/2016. Processo contestado e replicado, com último
impulso judicial em 09/11/2020, encontrando-se concluso
para decisão interlocutória desde 19/02/2021. Ao Juiz da
Vara, para prosseguimento do feito.

0110629-06.2017.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  redibitória  c/c  indenizatória
ajuizada em 20/02/2017. Processo contestado e replicado,
com último impulso judicial em 15/09/2020, encontrando-
se concluso para decisão interlocutória desde 07/04/2021,
com  renovação  de  conclusão.  Ao  Juiz  da  Vara,  para
prosseguimento do feito.

0195436-27.2015.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de imissão na posse ajuizada em
30/09/2015. Processo contestado e replicado, com último
impulso judicial em 16/10/2018, encontrando-se concluso
para  decisão  interlocutória  desde  12/04/2021,  após
sucessivas renovações de conclusão. Ao Juiz da Vara, para
prosseguimento do feito.

0125050-35.2016.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  indenizatória  ajuizada  em
05/04/2016. Processo contestado e replicado, com último
impulso judicial em 17/09/2020, encontrando-se concluso
para decisão interlocutória desde 12/04/2021. Ao Juiz da
Vara, para prosseguimento do feito.

0202416-14.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  cobrança  ajuizada  em
21/01/2020. Processo contestado e replicado, com último
impulso judicial em 12/01/2021, encontrando-se concluso
para decisão interlocutória desde 18/04/2021. Ao Juiz da
Vara, para prosseguimento do feito.

14.3 PROCESSOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA
Processo Movimentação

0143375-58.2016.8.06.0001
Vistos  em  inspeção.  Ação  de  exigir  contas  ajuizada  em
14/06/2016 e conclusa para sentença desde 30/05/2021. Ao
Juiz da Vara, para julgamento do feito.

0521736-89.2011.8.06.0001
Vistos  em  inspeção.  Ação  anulatória  c/c  indenizatória
ajuizada  em  13/09/2011  e  conclusa  para  sentença  desde
07/06/2021. Ao Juiz da Vara, para julgamento do feito.

0157702-47.2012.8.06.0001
Vistos  em  inspeção.  Ação  anulatória  ajuizada  em
06/07/2012 e conclusa para sentença desde 11/06/2021. Ao
Juiz da Vara, para julgamento do feito.

0139478-27.2013.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação cautelar  de busca e apreensão
ajuizada  em 14/02/2013  e  conclusa  para  sentença  desde
06/04/2021, após renovação de conclusão. Ao Juiz da Vara,
para julgamento do feito.

0101160-62.2019.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação indenizatória c/c obrigação de
fazer  ajuizada  em  09/01/2019  e  conclusa  para  sentença
desde  30/05/2021.  Ao  Juiz  da  Vara,  para  julgamento  do
feito.
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14.4 PROCESSOS CONCLUSOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Processo Movimentação

0026401-79.2009.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  despejo  c/c  cobrança  de
aluguéis e acessórios de locação ajuizada em 24/03/2009 e
julgada  em  15/03/2018.  Cumprimento  definitivo  de
sentença  iniciado  em  29/05/2018,  com  último  impulso
judicial  em  16/03/2020.  Processo  paralisado  desde
setembro de 2020, havendo nos autos pedidos das partes
não apreciados, bem como resposta de ordem judicial de
bloqueio de valores via SISBAJUD. Ao Juiz da Vara, para
prosseguimento do feito.

0855903-54.2014.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  obrigação  de  fazer  c/c
indenizatória  ajuizada  em  07/05/2014  e  julgada  em
20/11/2019. Cumprimento definitivo de sentença iniciado
em  16/01/2020,  com  último  impulso  judicial  em
14/09/2020. Ao Juiz da Vara, para prosseguimento do feito.

0143599-59.2017.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  dissolução  de  sociedade
ajuizada  em  14/06/2017  e  julgada  em  13/05/2019.
Cumprimento  definitivo  de  sentença  iniciado  em
17/06/2019, com último impulso judicial em 27/10/2020.
Ao Juiz da Vara, para prosseguimento do feito.

0147417-87.2015.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  despejo  c/c  cobrança  de
valores em aberto  ajuizada em 13/04/2015 e julgada em
13/06/2017, com acolhimento dos embargos de declaração
opostos para o fim de sanar a contradição na sentença no
dia  30/01/2018.  Cumprimento  definitivo  de  sentença
iniciado em 16/05/2018, com último impulso judicial em
17/03/2021.  Processo  concluso  desde  22/03/2021,  com
duas petições pendentes de apreciação.  Ao Juiz da Vara,
para prosseguimento do feito.

0163694-76.2018.8.06.0001

Vistos  em inspeção.  Ação  de  ressarcimento  ajuizada  em
17/09/2018  e  julgada  em  21/06/2019,  com  retorno  dos
autos  à  origem em 14/11/2019  (sentença  de  procedência
mantida pelo TJCE). Cumprimento de sentença iniciado em
10/12/2019, com último impulso judicial em 05/03/2021.
Processo concluso desde 26/03/2021. Ao Juiz da Vara, para
prosseguimento do feito.

14.5 PROCESSOS AGUARDANDO DESIGNAÇÃO/REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Processo Movimentação

0157245-68.2019.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de execução de título judicial
ajuizada  em  06/08/2019.  Último  impulso  judicial  em
09/11/2020,  encontrando-se  o  processo  aguardando
designação  de  audiência  de  conciliação  desde  então.  Ao
Juiz da Vara, para prosseguimento do feito.

0195939-09.2019.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de obrigação de fazer ajuizada
em  29/11/2019.  Processo  contestado  e  replicado,  com
último  impulso  judicial  em  09/11/2020,  encontrando-se
aguardando designação de audiência de conciliação desde
então. Ao Juiz da Vara, para prosseguimento do feito.

0101732-52.2018.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  obrigação  de  fazer  c/c
indenizatória ajuizada em 11/01/2018. Processo contestado
e replicado, com último impulso judicial em 14/05/2021,
encontrando-se  aguardando  realização  de  audiência  de
instrução designada para o dia 27/07/2021.
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0209770-90.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  indenizatória  ajuizada  em
08/02/2020. Processo contestado e replicado, com último
impulso judicial em 12/07/2021,  quando da redesignação
do  dia  22/07/2021  para  audiência  de  instrução.  Feito
aguardando a realização do mencionado ato audiencial.

0168308-90.2019.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  obrigação  de  fazer  c/c
indenizatória ajuizada em 09/09/2019. Processo contestado
e replicado, com último impulso judicial em 07/06/2021,
encontrando-se  aguardando  realização  de  audiência  de
conciliação designada para o dia 01/09/2021.

14.6 PROCESSOS AGUARDANDO ANÁLISE DE SECRETARIA
Processo Movimentação

0904337-74.2014.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  reintegração  de  posse
ajuizada em 30/10/2014. Processo contestado e replicado,
com último impulso judicial  em 17/09/2020.  Ao Juiz da
Vara, para prosseguimento do feito.

0489097-18.2011.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  indenizatória  ajuizada  em
08/07/2011.  Processo contestado e replicado, com último
impulso  judicial  em  07/10/2020.  Ao  Juiz  da  Vara,  para
prosseguimento do feito.

0191278-55.2017.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  ordinária  c/c  indenizatória
ajuizada em 05/12/2017. Processo contestado e replicado,
com último impulso judicial em 10/10/2019, encontrando-
se paralisado desde outubro de 2020. Ao Juiz da Vara, para
prosseguimento do feito.

0132336-93.2018.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  anulatória  c/c  repetição  de
indébito e indenização ajuizada em 16/05/2018. Processo
contestado  e  replicado,  com último  impulso  judicial  em
29/05/2021. Ao Juiz da Vara, para prosseguimento do feito.

0192681-30.2015.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  indenizatória  ajuizada  em
22/09/2015. Processo contestado e replicado, com último
impulso  judicial  em  06/06/2019.  Ao  Juiz  da  Vara,  para
prosseguimento do feito.

14.7 PROCESSOS VINCULADOS AO ESTATUTO DO IDOSO
Processo Movimentação

0139928-57.2019.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  declaratória  c/c  indenizatória
ajuizada em 10/06/2019. Processo contestado, com último
impulso  judicial  em  25/08/2020.  Ao  Juiz  da  Vara,  para
prosseguimento do feito.

0176503-69.2016.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação revisional c/c obrigação de fazer
ajuizada em 17/10/2016. Processo contestado, com último
impulso  judicial  em  13/03/2019.  Ao  Juiz  da  Vara,  para
prosseguimento do feito.

0112003-23.2018.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  usucapião  ajuizada  em
23/02/2018. Último impulso judicial em 19/09/2019, com
conclusão  em  19/02/2020.  Ao  Juiz  da  Vara,  para
prosseguimento do feito.

0166249-71.2015.8.06.0001
Vistos  em  inspeção.  Ação  anulatória  ajuizada  em
19/06/2015.  Último  impulso  judicial  em 15/04/2020.  Ao
Juiz da Vara, para prosseguimento do feito.

0157596-46.2016.8.06.0001
Vistos  em  inspeção.  Ação  de  cobrança  ajuizada  em
05/08/2016.  Último  impulso  judicial  em 08/07/2020.  Ao
Juiz da Vara, para prosseguimento do feito.

14.8 CARTAS PRECATÓRIAS
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Processo Movimentação

0025815-56.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Carta  precatória  cível  distribuída  em
09/07/2020,  tendo  por  finalidade  a  citação  de  quatro
requeridos.  Ordenado o  cumprimento  do  ato deprecado em
11/07/2020.  Expediente  confeccionado  em  15/07/2021  e
aguardando cumprimento de Oficial de Justiça em relação a
dois  dos  mandados,  outros  dois  com  ato  negativo  (não
localizados). Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0034245-94.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Carta  precatória  cível  distribuída  em
15/10/2020, tendo por finalidade a citação do requerido e a
sua intimação para comparecer à audiência de justificação do
dia 17/12/2020. Ordenado o cumprimento do ato deprecado
em 28/10/2020. Expediente confeccionado na mesma data e
ainda  aguardando cumprimento  pelo  Oficial  de  Justiça.  Ao
Juiz da Vara, para impulso oficial.

0035060-91.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Carta  precatória  cível  distribuída  em
26/10/2020,  tendo  por  finalidade  a  intimação  pessoal  do
procurador  da  parte  autora  para  manifestação.  Ordenado  o
cumprimento  do  ato  deprecado,  por  ato  ordinatório,  em
28/10/2020. Expediente confeccionado na mesma data e ainda
aguardando cumprimento pelo Oficial de Justiça. Ao Juiz da
Vara, para impulso oficial.

0011771-95.2021.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Carta  precatória  cível  distribuída  em
02/02/2021,  tendo  por  finalidade  a  citação/intimação  do
requerido. Ordenado o cumprimento do ato deprecado, por ato
ordinatório,  em  03/02/2021.  Expediente  confeccionado  na
mesma data e ainda aguardando cumprimento pelo Oficial de
Justiça. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0039771-42.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Carta  precatória  cível  distribuída  em
12/01/2021,  tendo  por  finalidade  a  citação  da  requerida.
Ordenado o cumprimento do ato deprecado na mesma data.
Expediente confeccionado em 13/01/2021 e ainda aguardando
cumprimento pelo Oficial de Justiça. Ao Juiz da Vara, para
impulso oficial.

14.9 PROCESSOS INSERIDOS NA META 2, DO CNJ
Processo Movimentação

0847171-84.2014.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  usucapião  ajuizada  em
24/03/2014 e ainda não julgada.  Último impulso judicial
em 09/09/2020. Ao Juiz da Vara, para imprimir celeridade
no  encerramento  da  presente  demanda,  visando  o
cumprimento da Meta 2, do CNJ.

0178648-06.2013.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  monitória  ajuizada  em
18/07/2013 e ainda não julgada.  Último impulso judicial
em 16/06/2021. Ao Juiz da Vara, para imprimir celeridade
no  encerramento  da  presente  demanda,  visando  o
cumprimento da Meta 2, do CNJ.

0152375-82.2016.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  declaratória  c/c  indenizatória
ajuizada  em  20/07/2016  e  ainda  não  julgada.  Último
impulso  judicial  em  29/05/2021.  Ao  Juiz  da  Vara,  para
imprimir celeridade no encerramento da presente demanda,
visando o cumprimento da Meta 2, do CNJ.

0891956-34.2014.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  indenizatória  ajuizada  em
23/09/2014 e ainda não julgada.  Último impulso judicial
em 24/01/2020. Ao Juiz da Vara, para imprimir celeridade
no  encerramento  da  presente  demanda,  visando  o
cumprimento da Meta 2, do CNJ.
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0195202-45.2015.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  indenizatória  ajuizada  em
30/09/2015 e ainda não julgada.  Último impulso judicial
em 24/04/2020. Ao Juiz da Vara, para imprimir celeridade
no  encerramento  da  presente  demanda,  visando  o
cumprimento da Meta 2, do CNJ.

14.10 PROCESSOS INSERIDOS NA META 6, DO CNJ
Processo Movimentação

0199955-45.2015.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  civil  pública  ajuizada  em
20/10/2015 e ainda não julgada.  Último impulso judicial
em 26/05/2021. Ao Juiz da Vara, para imprimir celeridade
no  encerramento  da  presente  demanda,  visando  o
cumprimento da Meta 6, do CNJ.

0018101-31.2009.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  civil  pública  ajuizada  em
26/02/2009 e ainda não julgada.  Último impulso judicial
em 10/07/2020. Ao Juiz da Vara, para imprimir celeridade
no  encerramento  da  presente  demanda,  visando  o
cumprimento da Meta 6, do CNJ.

14.11 PROCESSOS SEM MOVIMENTAÇÃO HÁ MAIS DE 100 DIAS
Processo Movimentação

0045509-31.2008.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de execução de título executivo
judicial ajuizada em 04/09/2008. Último impulso judicial
em  13/01/2020,  encontrando-se  o  processo  paralisado
desde  março  de  2020.  Ao  Juiz  da  Vara,  para
prosseguimento do feito.

0431005-81.2010.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  usucapião  ajuizada  em
16/08/2010.  Último  impulso  judicial  em  19/05/2020,
encontrando-se o processo paralisado desde julho de 2020.
Ao Juiz da Vara, para prosseguimento do feito.

0113725-58.2019.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  indenizatória  ajuizada  em
28/02/2019.  Último  impulso  judicial  em  04/03/2020,
encontrando-se  o  processo  concluso  para  sentença  desde
15/06/2020. Ao Juiz da Vara, para julgamento do feito.

0917693-39.2014.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  despejo  ajuizada  em
17/12/2014.  Último  impulso  judicial  em  15/05/2020,
encontrando-se o processo paralisado desde junho de 2020.
Ao Juiz da Vara, para prosseguimento do feito.

0552017-91.2012.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  monitória  ajuizada  em
21/03/2012.  Último  impulso  judicial  em  27/03/2020,
encontrando-se o processo paralisado desde junho de 2020.
Ao Juiz da Vara, para prosseguimento do feito.

14.12 PROCESSOS OBJETO DE REPRESENTAÇÃO
Processo Movimentação

0208529-57.2015.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  cobrança  de  indenização
securitária  com  pedido  de  antecipação  parcial  da  tutela
ajuizada  em  23/11/2015  e  julgada  em  05/11/2018.  Em
processamento recurso de apelação.

0208198-75.2015.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  cobrança  de  indenização
securitária  com  pedido  de  antecipação  parcial  da  tutela
ajuizada  em  23/11/2015  e  julgada  em  25/02/2019.  Em
processamento recurso de apelação.

15 AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS (DADOS DO RELATÓRIO ESTATÍSTICO
DA UNIDADE  JUDICIÁRIA DE  ID  497900  E  ANEXOS  RETIFICADOS,  BEM  COMO  DO
FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSPEÇÃO JUDICIAL)
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15.1 Taxa de Congestionamento (Meta para 2020: 68,40%)

Na última inspeção realizada pela CGJ/CE (Agosto de 2017)
Não informado em

relatório
2021 74,24%
15.2 Índice de Atendimento à demanda – IAD (Meta 2020: 138%)
2020 154,22%
2021 107,28%
15.3 Meta 1 (Meta 2021 > 100%)
2020 133,33%
2021 132,78%
15.4 Meta 2 (Meta 2021: 80%)
Total de Processos em Janeiro/2021 1199
Total de processos pendentes de julgamento em Abril/2021 1108
Total de processos julgados 91
2021 – Percentual de Atingimento 7,59%
Total  de  Processos  a  serem julgados  até  Dezembro/2021 para  cumprir  a
Meta 2, do CNJ

869

15.5 Meta 4 (Meta 2021:70%)
Total de Processos em Janeiro/2021 1
Total de processos pendentes de julgamento em Abril/2021 1
Total de processos julgados 0
2021 – Percentual de Atingimento 0,00%
Total  de  Processos  a  serem julgados  até  Dezembro/2021 para  cumprir  a
Meta 4, do CNJ

1

Trata-se de processo físico sob o nº 0300900-65.2000.8.06.0001, ajuizado em 09/08/1996 e já julgado
nos  idos  de  1999  (situação  processual:  arquivado  definitivamente),  entregue  com  carga/vista  ao
advogado José Olavo de Norões Ramos Filho (OAB/CE nº 17.851) em 06/03/2013 sendo essa a última
movimentação.  Recomenda-se ao magistrado que adote as  providências  devidas em relação ao
feito.
15.6 Meta 6 (Meta 2021: 60%) 
Total de Processos em Janeiro/2021 2
Total de processos pendentes de julgamento em Abril/2021 2
Total de processos julgados 0
2021 – Percentual de Atingimento 0,00%
Total  de  Processos  a  serem julgados  até  Dezembro/2021 para  cumprir  a
Meta 6, do CNJ

2

15.7 Conciliação 
Quantidade de Audiências de Conciliação realizadas em 2020 20
Quantidade de Audiências de Conciliação realizadas em 2021 0
16 DA VIDEOCONFERÊNCIA (DADOS DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSPEÇÃO 
JUDICIAL)
Possui estrutura (câmera e sistema) para realização da videoconferência: (X) Sim   (   ) Não
Possui sala específica para a videoconferência? (X) Sim   (   ) Não
Cadastro no SIMAVI foi realizado: (   ) Sim   (X) Não
Já realizou audiência por videoconferência: (X) Sim   (   ) Não

17 RECLAMAÇÕES/CONSTATAÇÕES

SEM RECLAMAÇÕES.

18 RECOMENDAÇÕES
I)  Cumprir a Meta 1, do CNJ, no ano de 2021 (julgar quantidade maior de processos de
conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no
ano corrente), que se encontrava no percentual de 132,78% (Relatório gerado em 26/05/2021
– SEI). A Unidade cumpriu a Meta no último ano (2020: 133,33  %  ).
II)  Cumprir a Meta 2,  do CNJ,  no ano de 2021 (identificar e julgar até  31/12/2021,  pelo
menos,  80%  dos  processos  distribuídos  até  31/12/2017  no  1º  grau,  80%  dos  processos
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distribuídos até 31/12/2018 no 2º grau, e 90% dos processos distribuídos até 31/12/2018 nos
Juizados Especiais e Turmas Recursais), sentenciando no mínimo 869 feitos até dezembro do
ano corrente.
III) Cumprir a Meta 6, do CNJ, no ano de 2021 (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), sentenciando no mínimo 2 feitos até dezembro do ano corrente.
IV)  Cumprir  a  Meta  estabelecida  pelo  TJCE  para  o  ano  de  2021 em  relação  à  Taxa  de
Congestionamento (vide plano estratégico 2021-2030),  que se  encontrava na  29ª Vara Cível de
Fortaleza em percentual de 74,24% (Relatório gerado em 26/05/2021 – SEI).
V)  Cumprir  a  Meta  estabelecida  pelo  TJCE  para  o  ano  de  2021 em  relação  ao  Índice  de
Atendimento à Demanda – IAD  (vide plano estratégico 2021-2030),  que se  encontrava na  29ª
Vara Cível de Fortaleza em percentual de 107,28% (Relatório gerado em 26/05/2021 – SEI).  A
Unidade atendeu a Meta de 2020, que era de  138%, porquanto ao final do ano apresentou o
percentual de 154,22  %  .
VI) Providenciar a baixa dos processos julgados e  não baixados,  já  que,  conforme os dados
obtidos do sistema SEI (relatório gerado em 26/05/2021), existem 276 processos em tal situação
em Maio de 2021.
VII) Procurar  o magistrado  movimentar todos os processos  atualmente conclusos,  mormente
aqueles  aptos  a sentenciar,  bem assim os paralisados há mais  de 100 dias,  devendo utilizar,
ainda, as ferramentas institucionais de gestão da Vara, disponibilizados pelo TJCE, para efetivo
controle dos processos com prazo excedido, priorizando-se o Sistema SEI, o qual possui dados
parametrizados com o Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
VIII) Cadastrar 100% do acervo quanto a classe e o assunto dos processos, utilizando o painel
gestão de tempo e qualidade do sistema SEI,  uma vez que a Unidade apresenta o índice de
54,06% de processos com assunto cadastrado e  99,72% de conformidade de classe de acordo
com os parâmetros do CNJ (relatório gerado em 26/05/2021), visando a extração fidedigna dos
dados relativos à produtividade.
IX) Recomendar aos  servidores  do Gabinete que  não sejam mais  realizadas  conclusões  sem
motivo aparente, bem como as renovações sucessivas sem qualquer justificativa, de modo a não
se encobrir os prazos processuais.
X) Adoção de medidas para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença com mais rapidez,
uma vez que verificou-se atraso no particular, conforme planilhamento supra.
XI) Designar as audiências nos processos que aguardam o aprazamento dos atos, uma vez que,
conforme  informações  do  Formulário  Eletrônico  de  Inspeção  Ordinária  apresentado  pela
Unidade, existem 1  4   feitos aguardando a mencionada designação.
XII) Melhorar o magistrado a produtividade  na realização de audiências, uma vez que das  88
audiências designadas nos últimos 12 meses, apenas 8 foram efetivamente realizadas no Juízo.
XIII)  Dispensar  atenção  nas  causas  vinculadas  ao  Estatuto  do  Idoso,  as  quais  possuem
prioridade legal  na tramitação processual.  Observou-se que tramitam na Unidade  325 ações
dessa  natureza  em  andamento  na  Unidade,  conforme  sistema  SEI  –  relatório  gerado  em
26/05/2021.
XIV) Procurar o magistrado controlar mais efetivamente os prazos para cumprimento dos atos
ordenados por parte dos Oficiais de Justiça, uma vez que se constatou atraso no particular.
XV)  Imprimir  atenção  e  celeridade  no  andamento  das  cartas  precatórias  em  razão  da
morosidade  constatada  no  particular,  conforme  planilhamento  supra.  Observou-se  que
tramitavam na Unidade 45 procedimentos dessa natureza em andamento na Unidade, conforme
sistema SEI (relatório gerado em 26/05/2021).
XVI) Cumprir as recomendações pontuadas nos processos inspecionados. 

19 CONCLUSÃO

Os  trabalhos  inspecionais  e  os  dados  estatísticos  permitiram  o  exame  do

módulo fiscalizado,  o  que  foi  bastante  para  a  formação  de  um  diagnóstico  acerca  do

desenvolvimento das atividades jurisdicionais, com algum atraso na prestação jurisdicional.
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A inspeção realizada na 29ª Vara Cível de Fortaleza revelou a existência de

acervo processual controlado (2.919 feitos pendentes de baixa, dos quais 2.643 pendentes de

julgamento – dados extraídos do Sistema SEI no dia 26/05/2021), com diminuição de 3.477

processos,  em  comparação  aos  números  da  última  inspeção  (6.396),  realizada  pela

Corregedoria Geral da Justiça em agosto de 2017 (processo nº 8502709-93.2017.8.06.0026).

Com efeito, a Unidade inspecionada, que já vinha reduzindo o seu acervo e não

foi especializada nas demandas em massa, passou a ter competência residual para os demais

procedimentos afetos às Varas Cíveis, na forma do art. 3º, da Resolução Tribunal Pleno nº

06/2017 (DJe de 10/08/2017), implementada a partir do mês de outubro daquele ano, quando

se deu a redistribuição de processos que culminou na redução ainda mais significativa de

feitos  em  tramitação  na  29ª  Vara  Cível  de  Fortaleza  (setembro/17:  acervo  de  6.257;

outubro/17: acervo de 3.802).

O serviço judiciário  na Unidade,  quando do Relatório da Coordenadoria  de

Correição  e  Monitoramento  das  Unidades  Judiciárias  (CCMUJ)  com  taxa  de

congestionamento não alarmante de 74,24% (hoje em 72,18%), continua a ser desempenhado

pelo  Dr.  Roberto  Ferreira  Facundo (exercício  em  25/02/2015),  que  atua  na  Unidade

atualmente em regime de exclusividade, sem cumular respondências.

O  magistrado  apresentou,  no  geral,  uma  satisfatória  produtividade  de

Maio/2020 a Abril/2021 (10 meses trabalhados), emitindo no período 823 sentenças (média

mensal de 82,3),  2.626 decisões interlocutórias (média mensal de 262,6) e  3.520 despachos

(média  mensal  de  352),  homologando  110 acordos  (média  mensal  de  11)  e  realizando  9

audiências  no  período  (média  mensal  de  0,9),  havendo,  como  visto,  necessidade  de

incremento em relação ao último quesito (inclusive em relação as audiências conciliatórias).

No que se refere a Meta 1 de 2021, do CNJ, atendida no ano passado pelo

Judicante (133,33%), encontrava-se no bom percentual de  132,78% (Relatório SEI gerado

em  26/05/2021),  hoje  em  133,95%,  destacando-se,  entretanto,  que  havia  131 processos

conclusos  para  sentença,  alguns  dos  quais  inspecionados  neste  ato  e  com  prazo  para

julgamento excedido (art. 226, III, CPC).
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No concernente ao Índice de Atendimento a Demanda, indicador que verifica

se o número de processos baixados equivale ao quantitativo de casos novos, encontrava-se a

ordem de 107,28% (Relatório SEI gerado em 26/05/2021 – hoje em 125,40%), sendo de bom

tom acrescentar, ainda, que a Meta estabelecida pelo TJCE de 138% para o ano de 2020 foi

atendida (154,22%).

Em relação aos processos paralisados há mais de 100 dias,  1.012 à época da

aferição pela CCMUJ, atualmente encontra-se em 3  63   (12,85% do acervo de 2.823 feitos no

corrente dia), ressalvando-se, contudo, que se constatou nos processos inspecionados a prática

de  renovação  de  conclusão  sem  motivo  aparente,  podendo  ter  influído  em  mencionada

redução.

Por  outro lado,  deve  o magistrado dispensar  maior  atenção em relação  aos

feitos inseridos em Meta 2, do CNJ, que tramitam em grande número na Unidade (1.108 –

quase 37,95% do acervo),  e aos processos vinculados ao estatuto do idoso (325)  e cartas

precatórias (45), conforme dados do Relatório da CCMUJ.

Importante consignar que não foi possível realizar a inspeção  in loco, dada a

prorrogação  da  suspensão  das  atividades  presenciais  nas  unidades  do  Poder  Judiciário

cearense, isto em decorrência do recrudescimento da pandemia relacionada com a COVID-19

(Portaria nº 694/2021 e ss.).

Concluídos os trabalhos inspecionais, sem esquecer as dificuldades trazidas,

desde o ano passado, pelo regime de teletrabalho obrigatório, notadamente no cumprimento

de mandados, atraindo, assim, certa morosidade, não se detectou falhas aptas a justificar o

aprofundamento  da  matéria  no  aspecto  disciplinar,  devendo  o  magistrado,  no  entanto,

solucionar  as  pendências  da  prestação  jurisdicional  apontadas,  com a  implementação  das

recomendações  acima  pormenorizadas,  dispensando-se  no  momento  o  monitoramento  da

Unidade inspecionada (decisão esta que poderá ser revista no caso de descumprimento das

recomendações retro), porquanto a 29ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza tem percentual de

cumprimento da Meta 1 de 2021 do CNJ bem acima de 100%, taxa de congestionamento

abaixo de 80% e baixa quantidade recente de processos paralisados há mais de 100 dias.

É  o  relato,  que  ora  se  submete  à  apreciação  de  Vossa  Excelência,
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tempestivamente  (art.  40,  §  1º,  do  Provimento  nº  02/2021/CGJCE –  Código  de  Normas

Judiciais).

Fortaleza/CE, 22 de julho de 2021.

FERNANDO TELES DE PAULA LIMA
Juiz Corregedor Auxiliar
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