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1 DA IDENTIFICAÇÃO DA INSPEÇÃO
Processo 8500438-72.2021.8.06.0026
Unidade 17ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza
Entrância Final

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

Período da Inspeção 17 a 25/02/2021
Portaria 16/2021, DJe de 15/02/2021
2 DA JUÍZA –  DADOS  FUNCIONAIS  E  PESSOAIS (DADOS  DO  FORMULÁRIO 
ELETRÔNICO DE INSPEÇÃO JUDICIAL)

Nome: Dra. Vilma Freire Belmino Teixeira Matrícula: 200556

(X) Juíza de Direito (   ) Juíza Substituta

(X) Titular   (   ) Respondendo (   ) Auxiliando

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

Exercício cumulativo: 
(   ) Sim          (X) Não

Quais? 

Ingresso na Magistratura: 04/10/1993 Ingresso na Vara: 13/05/2005
 

A Juíza reside na Comarca?
(X) Sim   (   ) Não

A Juíza exerce a função de Diretora do 
Fórum?

(   ) Sim   (X) Não

A Juíza exerce outra função administrativa 
(CEJUSC, COMAN, Distribuição, Vice-
Diretor)?

(   ) Sim   (X) Não
Qual? 

A Juíza exerce a função de Juíza Eleitoral? (   ) Sim   (X) Não

A Juíza 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

Marcelo Rodrigues Pessoa 3785

3.2 JUÍZES LEIGOS TOTAL 0

3.3 OFICIAIS DE JUSTIÇA TOTAL 0

OBS.: Lotados na  Central de Cumprimento de Mandados Judiciais da 
Comarca de Fortaleza (CEMAN) 

3.4 TÉCNICOS JUDICIÁRIOS TOTAL 2

Gilvan Gondim Lima Viana 201480
Alexsandro Silva Cavalcante 1890

3.5 AUXILIARES JUDICIAIS TOTAL 0

2



3.6 ESTAGIÁRIOS DE PÓS-GRADUAÇÃO TOTAL 0

3.7 ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO TOTAL 1

Gabrielle Pereira Gurgel 44263

3.8 TERCEIRIZADOS TOTAL 0

3.9 CEDIDOS TOTAL 0

3.10 CARGOS EM COMISSÃO

Rayza Dealcanfreitas Supervisora de Unidade Judiciária 41047
Alexsandro Silva Cavalcante Assistente de Unidade Judiciária 1890
4 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA  (DADOS DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE 
INSPEÇÃO JUDICIAL)

Nome:
Dr. Eduardo Tsunoda

(   ) Titular (X) Respondendo

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

Quais? 

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

Nome:
Dra. Erika Maria Maia Rodrigues

(X) Titular (   ) Respondendo

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

Quais? 

6 DA COMPETÊNCIA DA UNIDADE JUDICIÁRIA 

Vara de Família

7 DO  ACERVO  PROCESSUAL  (DADOS  DO  RELATÓRIO  ESTATÍSTICO  DA 
UNIDADE JUDICIÁRIA DE FLS. 22/24 E ANEXOS)

Acervo atual (relatório gerado em 17/02/2021 – SEI) 1154

Acervo na última inspeção realizada pela CGJ/CE 911

Data da Inspeção: Maio de 2015 Nº CPA: 8501947-48.2015.8.06.0026

(   ) Diminuiu          (X) Aumentou Diferença: 243

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

8 DA PRODUTIVIDADE (DADOS DO RELATÓRIO ESTATÍSTICO DA UNIDADE 
JUDICIÁRIA DE FLS. 22/24 E ANEXOS)
8.1 Produtividade da magistrada nos últimos 12 meses – Fevereiro de 2020 a Janeiro de 
2021

Item Quantidade Total Média Mensal
Sentenças 605 60,5
Acordos 170 17
Decisões 996 99,6
Audiências 178 17,8



Despachos 3849 384,9
OBS.:  A magistrada Vilma Freire  Belmino Teixeira esteve em gozo de férias nos períodos de 
18/08/2020 a 06/09/2020 e 18/01/2021 a 25/01/2021, bem como afastada por motivo de luto de 
26/01/2021 a 02/02/2021, 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 17/02/2021)
Processos novos 117

Processos pendentes de julgamento 1048

Processos julgados 46

Processos pendentes de baixa 1154

Processos baixados 28

8.3 Gestão do acervo  (Mês: Fevereiro – Ano: 2021, Relatório SEI gerado em 17/02/2021)
Processos conclusos para Sentença 46

Processos julgados e não baixados 106

Processo Suspenso 7
Processos Reativados no mês 0

Processos Transitados no mês 23

Processos em grau de recurso no mês 0

Processos remetidos a outro foro no mês 0
Processos arquivados definitivamente no mês 17

Processos entrados no mês 49

Processos julgados no mês 18
8.4 Processos prioritários (Mês: Fevereiro – Ano: 2021, Relatório SEI gerado em 17/02/2021)

Idoso
Pendente de Julgamento 82
Pendente de Baixa 89

Menor
Pendente de Julgamento 2
Pendente de Baixa 3

Doença Grave
Pendente de Julgamento 1
Pendente de Baixa 1

8.5 Processos paralisados há mais de 100 dias (Mês: Fevereiro – Ano: 2021, Relatório SEI gerado 
em 17/02/2021)
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 101 e 180 dias 231
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 181 e 360 dias 106
Quantidade dos processos conclusos paralisados há mais de 360 dias 15
Total 352
8.6 Gestão  de  Tempo  e  Qualidade  (Mês:  Fevereiro –  Ano:  2021,  Relatório  SEI  gerado  em 
17/02/2021)
Índice de processos com assunto cadastrado 99,92%
Índica de conformidade de classe (CNJ) 100,00%

9 DOS  PROCESSOS  JUDICIAIS  (DADOS  DO  FORMULÁRIO  ELETRÔNICO  DE 
INSPEÇÃO JUDICIAL)
9.1 VISÃO GERAL
9.1.1 Processos Conclusos
Para Despacho 607
Para Decisão Interlocutória 120
9.1.1 Liminares Pendentes de Análise
Quantidade de Liminares Pendentes de Análise -
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?

(   ) Sim   (X)  Não

Como é feito esse controle?



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

(X) Sim   (   )  Não

Como é feito? Através da fila “Controle de Custas”
9.2 DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO NA UNIDADE
9.2.1 Processos Cíveis
Mandados de Segurança -
Ações Civis Públicas -
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 FLS. 22/24 E ANEXOS)
10.1 Processos administrativos contra serventias extrajudiciais

Competência da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua

10.2 Processos com Representação

NADA CONSTA.

11 DOS PROCEDIMENTOS  (DADOS DO RELATÓRIO ESTATÍSTICO DA UNIDADE 
JUDICIÁRIA DE FLS. 22/24 E ANEXOS)
11.1 Procedimentos (Mês: Fevereiro – Ano: 2021, Relatório SEI gerado em 17/02/2021)
Entrados no mês 11
Arquivados 17
11.2 Cartas Precatórias (Mês: Fevereiro – Ano: 2021, Relatório SEI gerado em 17/02/2021)
Pendentes       53
12 DAS AUDIÊNCIAS 
12.1 Produtividade  nos  últimos  12  meses  (DADOS  DO  RELATÓRIO  ESTATÍSTICO  DA 
UNIDADE JUDICIÁRIA DE FLS. 22/24 E ANEXOS)
Total de audiências agendadas 644
Total de audiências realizadas 187
Audiências não realizadas 27
Audiências canceladas/redesignadas 376
Data da audiência mais longínqua 24/03/2021
12.2 Situação geral (DADOS DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSPEÇÃO JUDICIAL)
Processos aguardando a designação de audiências 129
Processos aguardando a realização de audiência 76



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
Processos  em  andamento: 599 (Fluxo  de  Trabalho  –  Sistema  SAJPG,  acessado  em 
25/02/2021)

Processo Movimentação

0135841-58.2019.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  substituição  de  curador 
ajuizada  em  24/05/2019 e  julgada  em  28/06/2019. 
Processo desarquivado em 20/05/2020, após pedido de 
levantamento  do saldo financeiro  depositado na  conta 
do curatelado, com expedição de alvará em 12/06/2020. 
Processo concluso para despacho desde 28/06/2020. À 
Juíza da Vara, para impulso oficial.

0164822-34.2018.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  alimentos ajuizada  em 
20/09/2018.  Alimentos  provisórios  fixados  em 
19/12/2018.  Feito  contestado  em  07/03/2019,  não 
havendo acordo na audiência conciliatória realizada em 
12/03/2019.  Réplica  à  contestação em  04/04/2019, 
seguida  de  Parecer  ministerial  declinando  da  sua 
atuação  no  processo (partes  maiores  e  capazes). 
Processo  decidido em  07/06/2020,  quando  foi 
determinada a intimação do autor,  atualmente maior e 
estudante universitário, para esclarecimento sobre a sua 
real pretensão no processo, bem como para apresentação 
de  comprovante  atualizado  de  matrícula  em 
estabelecimento  de  ensino  superior.  Manifestação  do 
requerente às fls. 97 e 101/103, encontrando-se o feito 
concluso para despacho desde 28/06/2020.  À Juíza da 
Vara, para impulso oficial.

0165227-36.2019.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  interdição ajuizada  em 
22/08/2019 e julgada em 03/12/2019. Edital de curatela 
publicado por três vezes no DJe, não sendo o mandado 
de registro de sentença expedido, à falta de certidão de 
casamento  do  curatelado.  Feito despachado em 
28/06/2020,  durante a Inspeção Judicial Anual, quando 
foi determinada a intimação da autora,  para trazer aos 
autos  a  cópia  da  mencionada  certidão  de  casamento, 
com juntada do documento faltante à fl. 119.  Processo 
concluso para despacho desde 03/07/2020. À Juíza da 
Vara, para impulso oficial.



0117165-96.2018.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de regulamentação de visitas 
ajuizada  em  15/03/2018.  Audiência  de  conciliação 
realizada  em 17/05/2018,  sem acordo  entre  as  partes. 
Feito  contestado  em  06/06/2018  e  replicado  em 
04/07/2018.  O feito  permaneceu  paralisado  por  longo 
período  a  espera  de  estudo  social,  apresentado  em 
06/11/2019.  Processo despachado em 05/12/2019 para 
manifestação das partes acerca do laudo social de fls. 
65/75,  com  renovação  do  ato  no  dia  03/03/2020. 
Manifestação do autor às  fls.  86/87,  encontrando-se o 
feito concluso para despacho desde 05/08/2020. À Juíza 
da Vara, para impulso oficial.

0245190-59.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Pedido de  alvará judicial ajuizado 
em  13/08/2020.  Processo  despachado  em  25/09/2020, 
após  parecer  ministerial  ofertado  no  dia  22/09/2020, 
quando foi determinada a intimação da parte autora para 
atender  ao  que  foi  solicitado  pelo  parquet. 
Manifestações  da  requerente  às  fls.  31/32  e  33/34, 
encontrando-se  o  feito  aguardando  análise desde 
outubro de 2020. À Juíza da Vara, para impulso oficial.

14.2 PROCESSOS CONCLUSOS PARA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Processos  em  andamento: 117 (Fluxo  de  Trabalho  –  Sistema  SAJPG,  acessado  em 
25/02/2021)

Processo Movimentação

0137690-07.2015.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  execução  de  alimentos 
ajuizada  em  11/05/2015  e  julgada  em  24/09/2015,  com 
decretação  da  prisão  civil  do  executado.  Renovação  do 
mandado  prisional  em  05/06/2018,  ante  a  ausência  do 
cumprimento  da  ordem  judicial  pela  autoridade  policial, 
que à época ainda não havia sido incluída no BNMP. Feito 
despachado em  22/06/2020,  durante  a  Inspeção  Judicial 
Anual, quando foi determinada a  abertura de vista ao MP 
para  manifestação  sobre  petição  e  documentos  de  fls. 
114/131,  os  quais  noticiam  que  as  partes  entraram  em 
composição  amigável,  havendo  pedido  de  extinção  do 
mandado de prisão em aberto.  Parecer  ministerial  às  fls. 
135/136,  encontrando-se  o  feito  concluso  para  decisão 
interlocutória  desde  25/06/2020.  À  Juíza  da  Vara,  para 
impulso oficial.

0228897-14.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de  guarda avoenga ajuizada em 
19/05/2020.  Audiência  de  conciliação  realizada  em 
21/09/2020,  prejudicada  em  virtude  da  ausência  dos 
requeridos. Feito contestado em 09/10/2020 e replicado em 
23/11/2020.  Processo  concluso para decisão interlocutória 
desde então. À Juíza da Vara, para impulso oficial.



0177714-09.2017.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de divórcio litigioso ajuizada em 
17/10/2017, com transformação para divórcio consensual e 
homologação  do  acordo  em  audiência  conciliatória, 
realizada em  18/12/2017.  Cumprimento  de  sentença 
incidental  em  relação  a  obrigação  de  prestar  alimentos 
apresentado  em  08/10/2018,  com  posterior  suspensão 
processual  até  o  decurso  do  prazo  estabelecido  para  o 
pagamento  das  parcelas  (acordo  de  fls.  55/58).  Acordo 
parcialmente cumprido, com retorno da marcha processual 
executória  em  05/12/2019,  havendo  nos  autos  parecer 
ministerial  pelo deferimento  do  pedido  de  prisão  civil 
apresentado  no  dia 21/02/2020  (fls.  126/129).  Processo 
concluso para decisão interlocutória desde  então. À Juíza 
da Vara, para impulso oficial.

0005094-25.2019.8.06.0064

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  modificação  de  guarda 
ajuizada  em  09/01/2019  perante  a  1ª  Vara  de  Família  e 
Sucessões da Comarca de Caucaia. Audiência conciliatória 
realizada em 10/07/2019, sem acordo entre as partes, com 
posterior deferimento da guarda da menor ao autor no dia 
14/07/2019,  que  passaram a  residir  em  Fortaleza, 
ocasionando  a  declinação  de  competência  para  esta 
Comarca  às fls. 91/92. Distribuídos os autos à 7ª Vara de 
Família,  houve  nova  declinação  de  competência  no  dia 
07/08/2020 em favor do Juízo inspecionado, uma vez que a 
guarda e o regime de visitas foram objeto de ação perante a 
Unidade  (processo  nº  0174215-56.2013.8.06.0001), 
encontrando-se o feito concluso para decisão interlocutória 
desde 17/08/2020. À Juíza da Vara, para impulso oficial.

0252983-49.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção. Pedido de alvará judicial ajuizado em 
21/09/2020.  Despacho  inicial em  28/09/2020,  com 
determinação  de  retificação  do  valor  da  causa  e 
complemento  do  pagamento  das  custas  processuais. 
Emenda a inicial ofertada no dia 05/11/2020, encontrando-
se o feito aguardando análise desde então. À Juíza da Vara, 
para impulso oficial.

14.3 PROCESSOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA
Processos em andamento: 70 (Gestão de acervo – Sistema SEI, acessado em 25/02/2021)

Processo Movimentação

0171554-02.2016.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação  de  investigação de paternidade 
post  mortem  ajuizada em 28/09/2016.  Parecer ministerial 
de  mérito  ofertado  em  10/11/2020,  encontrando-se  o 
processo concluso para sentença desde 13/11/2020. À Juíza 
da Vara, para julgamento do feito.

0176375-78.2018.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de reconhecimento e dissolução 
de  união  estável  com  partilha  de  bens  cumulada  com 
alimentos ajuizada  em  06/11/2018.  Alegações  finais 
apresentadas  em  agosto  de  2019,  encontrando-se  o 
processo concluso para sentença desde 02/09/2019. À Juíza 
da Vara, para julgamento do feito.



0163362-75.2019.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  conversão  de  separação 
judicial  em divórcio  ajuizada em  16/08/2019. Decretação 
da  revelia  da  ré  em  30/11/2020,  com  manifestação  da 
curadoria especial no dia 01/12/2020 (fls. 59/61), sem fazer 
objeção a decretação do divórcio, cujo pedido do autor se 
restringe  a  dissolução  do  casamento.  Processo  concluso 
para  sentença  desde  então.  À  Juíza  da  Vara,  para 
julgamento do feito.

0153519-23.2018.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  interdição  ajuizada  em 
07/08/2018.  O  processo  aguardou  por  longo  período  a 
realização  de  estudo  social,  prejudicado  em  virtude  do 
falecimento do curatelado no dia 09/09/2018, com juntada 
da  certidão  de  óbito  em  11/02/2021.  Processo  concluso 
para  sentença  desde  18/02/2021.  À  Juíza  da  Vara,  para 
julgamento do feito.

0256037-23.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  modificação  de  guarda e 
regulamentação  de  visitas  ajuizada  em  02/10/2020. 
Decretação  da  revelia  da  parte  ré em  18/02/2021,  com 
manifestação  ministerial no  dia  subsequente  (fls.  58/61), 
pelo deferimento do pedido autoral, com fixação da guarda 
compartilhada do menor entre os genitores, mantendo-se o 
domicílio  paterno,  e,  no  tocante  a  convivência  materna, 
observando-se  os  pontos  citados  no  mencionado parecer. 
Processo concluso para sentença desde 20/02/2021. À Juíza 
da Vara, para julgamento do feito.

14.4 PROCESSOS CONCLUSOS URGENTE
Processos em andamento: 106 (Fluxo de Trabalho – Sistema SAJPG, acessado em 25/02/2021)

Processo Movimentação

0227948-87.2020.8.06.0001
Vistos  em  inspeção.  Ação  de  exoneração  de  alimentos 
ajuizada  em  14/05/2020  e  concluso  para  sentença  desde 
13/01/2021. À Juíza da Vara, para julgamento do feito.

0200460-60.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação revisional de alimentos ajuizada 
em  05/01/2020.  Feito  contestado  em  18/09/2020, 
encontrando-se  aguardando  realização  de  sessão  de 
mediação  designada  para  o  dia  16/03/2021,  por 
videoconferência.

0205568-70.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  regulamentação  de  visitas 
avoengas  ajuizada em  24/01/2020.  Parecer ministerial  de 
mérito  ofertado  em  11/02/2021,  com  pedido  de 
homologação de acordo formulado no dia 09/02/2021. À 
Juíza da Vara, para impulso oficial.

0221315-60.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação revisional de alimentos ajuizada 
em  31/03/2020.  Feito  contestado  em  01/10/2020  e 
replicado em 16/12/2020, encontrando-se paralisado desde 
então. À Juíza da Vara, para impulso oficial.

0154865-09.2018.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de reconhecimento e dissolução 
de união estável cumulado com partilha de bens ajuizada 
em  12/08/2018  e  julgado  em  17/07/2019.  Recurso  de 
apelação parcialmente provido, com retorno do processo à 
origem  em  29/10/2020.  À  Juíza  da  Vara,  para  impulso 
oficial.

14.5 PROCESSOS INSERIDOS NA METAS 2, DO CNJ
Processos em andamento:  47 (Acompanhamento de Metas em Janeiro de 2021 – Sistema 
SEI)



Processo Movimentação

0182701-88.2017.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação revisional de alimentos ajuizada 
em 03/11/2017 e ainda não julgada. Processo impulsionado 
em 19/02/2021. À Juíza da Vara, para imprimir celeridade 
no  encerramento  da  presente  demanda,  visando  o 
cumprimento da Meta 2, do CNJ.

0134835-84.2017.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação  de investigação de paternidade 
post mortem ajuizada em 16/05/2017 e ainda não julgada. 
Processo impulsionado em 15/06/2020, durante a Inspeção 
Judicial Anual. À Juíza da Vara, para imprimir celeridade 
no  encerramento  da  presente  demanda,  visando  o 
cumprimento da Meta 2, do CNJ.

0162528-43.2017.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  alimentos ajuizada  em 
21/08/2017 e ainda não julgada. Processo impulsionado em 
17/08/2020. À Juíza da Vara, para imprimir celeridade no 
encerramento  da  presente  demanda,  visando  o 
cumprimento da Meta 2, do CNJ.

0183025-15.2016.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  alimentos ajuizada  em 
16/11/2016 e ainda não julgada. Processo impulsionado em 
24/09/2020,  por  ato  ordinatório. À  Juíza  da  Vara,  para 
imprimir celeridade no encerramento da presente demanda, 
visando o cumprimento da Meta 2, do CNJ.

0152143-36.2017.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de reconhecimento e dissolução 
de União Estável  post mortem ajuizada em  12/07/2017 e 
ainda não julgada.  Processo impulsionado em 16/02/2021, 
por  ato  ordinatório. À  Juíza  da  Vara,  para  imprimir 
celeridade no encerramento da presente demanda, visando 
o cumprimento da Meta 2, do CNJ.

14.6 PROCESSOS AGUARDANDO DESIGNAÇÃO/REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Processos em andamento: 209 (Fluxo de Trabalho – Sistema SAJPG, acessado em 25/02/2021)

Processo Movimentação

0240820-37.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  exoneração  de  alimentos 
ajuizada em  24/07/2020. Processo  aguardando  designação 
de audiência de  conciliação,  por videoconferência, desde 
setembro de 2020. À Juíza da Vara, para impulso oficial.

0256892-02.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação revisional de alimentos ajuizada 
em  07/10/2020.  Processo  aguardando  redesignação de 
audiência  de  conciliação,  por  videoconferência, desde 
dezembro de 2020. À Juíza da Vara, para impulso oficial.

0263787-76.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de divórcio litigioso ajuizada em 
09/11/2020.  Processo  aguardando  redesignação de 
audiência  de  conciliação,  por  videoconferência, desde 
dezembro de 2020. À Juíza da Vara, para impulso oficial.

0206651-87.2021.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  guarda ajuizada  em 
02/02/2021. Processo  aguardando  realização  de audiência 
de conciliação, por videoconferência, designada para o dia 
30/03/2021.

0216879-58.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  alimentos ajuizada  em 
10/03/2020.  Feito  contestado  e  replicado. Processo 
aguardando  realização  de  audiência  de  conciliação,  por 
videoconferência, designada para o dia 30/03/2021.

14.7 PROCESSOS ATINENTES AO ESTATUTO DO IDOSO
Processos em andamento: 89 (Gestão de acervo – Sistema SEI, acessado em 25/02/2021)

Processo Movimentação



0188093-38.2019.8.06.0001

Vistos em inspeção. Pedido de alvará judicial ajuizado em 
01/11/2019.  Processo despachado em  27/07/2020, quando 
foi concedido dilação de prazo à requerente, para juntada 
aos autos de documentação, com novo pedido de dilação 
formulado  às  fls.  102/103. Processo  concluso  para 
despacho desde 15/10/2020. À Juíza da Vara, para impulso 
oficial.

0175392-45.2019.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  interdição  ajuizada  em 
24/09/2019.  Curatela  provisória  deferida  em  audiência 
realizada em 21/01/2021, por videoconferência. Nomeada a 
curadoria  especial  para  defender  os  interesses  do 
curatelado,  nos  termos  do  art.  752,  §  2º,  do  CPC, 
encontrando-se o feito em fase de decurso de prazo.

0214547-21.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  interdição  ajuizada  em 
02/03/2020.  Curatela  provisória  deferida  em  audiência 
realizada em 21/01/2021, por videoconferência. Nomeada a 
curadoria  especial  para  defender  os  interesses  do 
curatelado,  nos  termos  do  art.  752,  §  2º,  do  CPC, 
encontrando-se o feito em fase de decurso de prazo.

0242443-39.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  interdição  ajuizada  em 
31/07/2020  perante  a  28ª  Vara  Cível  da  Comarca  de 
Fortaleza,  com  declinação  de  competência  e  posterior 
redistribuição  ao  juízo  inspecionado.  Audiência  de 
entrevista  do  curatelado  realizada  em  26/01/2021,  por 
videoconferência, com posterior deferimento da curatela no 
dia  29/01/2021. Nomeada  a  curadoria  especial  para 
defender  os  interesses  do  curatelado,  nos  termos  do  art. 
752,  §  2º,  do  CPC,  encontrando-se  o  feito  em  fase  de 
decurso de prazo.

0148601-39.2019.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  anulatória ajuizada  em 
04/07/2019.  Feito  contestado  e  replicado,  encontrando-se 
paralisado  desde  o  ano  de  2019.  À  Juíza  da  Vara,  para 
impulso oficial.

14.8 CARTAS PRECATÓRIAS
Processos em andamento: 51 (Gestão de acervo – Sistema SEI, acessado em 25/02/2021)

Processo Movimentação

0010224-54.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Carta precatória  cível  distribuída em 
04/02/2020,  tendo  por  finalidade  a  citação  da  parte 
requerida  para contestar a ação. Ordenado o cumprimento 
do  ato  deprecado  em  11/02/2020.  Expediente  citatório 
confeccionado  em  12/02/2020  e  entregue  ao  Oficial  de 
Justiça,  com certidão  do  meirinho  juntada  aos  autos  em 
04/02/2021 (ato negativo), encontrando-se o feito concluso 
para  despacho  desde  26/02/2021. À Juíza  da  Vara,  para 
impulso oficial.



0027672-40.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Carta precatória  cível  distribuída em 
31/07/2020,  tendo  por  finalidade  a  intimação  do 
promovente para demonstrar interesse no prosseguimento 
do feito. Ordenado o cumprimento do ato deprecado em 
03/08/2020.  Expediente  intimatório confeccionado  em 
04/08/2020 e entregue ao Oficial de Justiça, com certidão 
do  meirinho  juntada  aos  autos  em  21/01/2021  (ato 
negativo) e  expedição  de  novo mandado  judicial  no  dia 
28/01/2021.  Processo  concluso  para  despacho  desde 
18/02/2021. À Juíza da Vara, para impulso oficial.

0036743-66.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Carta precatória  cível  distribuída em 
12/11/2020,  tendo  por  finalidade  a  citação  da  parte 
requerida  para  comparecer  à  sessão  de  conciliação 
designada para o  dia  17/11/2020.  Processo impulsionado 
em  13/11/2020,  quando  foi  determinada  a  expedição  de 
ofício  ao  deprecante  para  informar  nova  data  para 
realização  da  audiência  conciliatória,  como  condição 
necessária  para  o  devido  cumprimento  da  precatória. 
Processo  concluso  para  despacho  desde  15/02/2021. À 
Juíza da Vara, para impulso oficial.

0019572-96.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Carta precatória  cível  distribuída em 
05/08/2020, tendo por finalidade a intimação do requerido 
para  tomar  ciência  da  sentença.  Expediente  intimatório 
confeccionado  em  07/05/2020  e  entregue  ao  Oficial  de 
Justiça,  com certidão  do  meirinho  juntada  aos  autos  em 
02/11/2020 (ato negativo) e expedição de novo mandado 
judicial no dia 09/11/2020, com certidão meirinhal juntada 
aos  autos  10/02/2021  (ato  negativo).  Processo  concluso 
para  despacho  desde  11/02/2021. À  Juíza  da  Vara,  para 
impulso oficial.

0013851-32.2021.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Carta precatória  cível  distribuída em 
26/02/2021,  tendo  por  finalidade  a  citação  da  parte 
requerida  para  contestar  a  ação.  À  Juíza  da  Vara,  para 
despacho inicial.

14.9 PROCESSOS AGUARDANDO ENCERRAMENTO DE ATO
Processos  em  andamento: 520 (Fluxo  de  Trabalho  –  Sistema  SAJPG,  acessado  em 
25/02/2021)

Processo Movimentação

0214212-75.2015.8.06.0001
Vistos  em  inspeção. Ação  de  execução  de  alimentos 
ajuizada em 11/12/2015 e julgada em 22/02/2021. Processo 
em fase de intimação de sentença.

0165878-73.2016.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  alimentos  ajuizada  em 
06/09/2016 e julgada em 21/08/2018. Processo aguardando 
manifestação da parte autora, intimada para manifestar-se 
nos autos acerca da falta de êxito da carta  precatória  de 
intimação do alimentante. À Juíza da Vara,  para impulso 
oficial.

0127711-84.2016.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  guarda ajuizada  em 
15/04/2016.  Processo  aguardando  redesignação  de 
audiência de instrução, por videoconferência, desde agosto 
de  2020,  anteriormente  designada  na  modalidade 
presencial. À Juíza da Vara, para impulso oficial.



0134677-58.2019.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de  levantamento de interdição 
ajuizada  em  21/05/2019.  Processo  aguardando 
redesignação  de  audiência  de  conciliação,  por 
videoconferência, desde  agosto  de  2020,  anteriormente 
designada na modalidade presencial. À Juíza da Vara, para 
impulso oficial.

0139316-22.2019.8.06.0001

Vistos em inspeção. Pedido de alvará judicial ajuizado em 
05/06/2019.  Processo despachado em  18/06/2020,  durante 
a Inspeção Judicial Anual,  quando foi determinado que se 
aguardasse até o final do mês de julho em curso para o 
cumprimento e devolução aos autos do mandado de fl. 57, 
com  diligência  cumprida  recentemente,  em  26/02/2021. 
Processo em fase de decurso de prazo.

14.10 PROCESSOS SEM MOVIMENTAÇÃO HÁ MAIS DE 100 DIAS
Processos em andamento: 358 (Gestão de acervo – Sistema SEI, acessado em 25/02/2021)

Processo Movimentação

0043279-79.2009.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de  investigação de paternidade 
cumulada com alimentos ajuizada em 20/05/2009 e julgada 
em 29/10/2010.  Cumprimento  de  sentença  incidental  em 
relação a obrigação de prestar  alimentos apresentado em 
20/02/2019,  encontrando-se  paralisado  desde  o  ano  de 
2019,  aguardando  apuração  da  dívida  alimentícia  pelo 
Setor de Contadoria do Fórum Clóvis Beviláqua.  À Juíza 
da Vara, para impulso oficial.

0122196-97.2018.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de divórcio litigioso ajuizada em 
05/04/2018, com julgamento antecipado parcial do mérito 
em  10/04/2019  (divórcio  e  guarda  da  filha  do  casal), 
subsistindo o feito quanto a questão controvertida (partilha 
de bens). Processo paralisado desde 26/06/2019, quando da 
realização da audiência de instrução. À Juíza da Vara, para 
impulso oficial.

0188196-50.2016.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de reconhecimento e dissolução 
de  união  estável  post  mortem ajuizada em  06/12/2016. 
Processo  com  litisconsórcio  passivo  multitudinário  (19 
réus) ainda em fase de citação. Processo paralisado desde o 
ano de 2019, com petições não apreciadas pela magistrada, 
inclusive contestação (fls. 322/329). À Juíza da Vara, para 
impulso oficial.

0131459-03.2011.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de  sobrepartilha cumulada com 
alimentos ajuizada em  31/01/2011 e  ainda  não  julgada 
(sentença de fl. 415 tornada sem efeito pela decisão de fl. 
430,  por  sua  vez  exarada  em  29/03/2017).  Processo 
paralisado  desde  o  ano  de  2019,  com  contestação não 
apreciada pela magistrada  (fls.  510/530). À Juíza da Vara, 
para impulso oficial.



0178156-72.2017.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de  investigação de paternidade 
ajuizada em 18/10/2017, com réu residente em Rondon do 
Pará/PA.  Processo  paralisado  desde  o  ano  de  2019, 
havendo nos autos ofício-resposta ainda não apreciado pela 
magistrada, oriundo do Laboratório Peritos Lab no sentido 
de  que  inexiste  laboratório  conveniado  na  mencionada 
Comarca,  informando  que,  quando  existem  coletas  de 
material  genético fora do Estado do Ceará,  geralmente o 
são  via  precatória,  com  realização  pelo  laboratório 
responsável pelos exames de DNA do estado em questão. À 
Juíza da Vara, para impulso oficial.

15 AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS 
15.1 Taxa de Congestionamento (Meta para 2020: 68,40%)

Na última inspeção realizada pela CGJ/CE
Não informado 
em Relatório.

2020 63,22%
2021 66,78%
15.2 Índice de Atendimento à demanda – IAD (Meta 2020: 138%)
2020 84,42%
2021 23,93%
15.3 Meta 1 (Meta 2021 > 100%)
2020 89,43%
2021 39,32%
15.4 Meta 2 (Meta 2021: 80%)
Total de Processos em Janeiro/2021 47
Total  de  Processos  a  serem julgados  até  Dezembro/2021 para  cumprir  a 
Meta 2, do CNJ

38

15.5 Meta 4 (Meta 2021:70%)
Total de Processos em Janeiro/2021 -
Total  de  Processos  a  serem julgados  até  Dezembro/2021 para  cumprir  a 
Meta 4, do CNJ -

15.6 Meta 6 (Meta 2021: 60%) 
Total de Processos em Janeiro/2021 -
Total  de  Processos  a  serem julgados  até  Dezembro/2021 para  cumprir  a 
Meta 6, do CNJ -

15.7 Conciliação
Quantidade de Audiências de Conciliação realizadas em 2020 150
Quantidade de Audiências de Conciliação realizadas em 2021 7
16 DA VIDEOCONFERÊNCIA
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: (   ) 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  39,32% (Relatório 
gerado em 17/02/2021 – SEI), uma vez que a Unidade não atendeu mencionado índice no 
último ano (2020: 89,43%), devendo a Juíza estabelecer meta de produtividade a ser 



cumprida pelo Assistente e demais servidores.
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 
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  38 
feitos até dezembro do ano corrente.
III) 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 17ª Vara de Família 
de  Fortaleza em  percentual  de  66,78  %   (Relatório  gerado  em  17/02/2021  –  SEI). 
Observou-se que a Unidade atendeu a Meta de 2020, que era de 68,40%, porquanto ao 
final do ano apresentou o percentual de 63,22  %  .
IV) 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 17ª 
Vara de Família de Fortaleza em percentual de  23,93  %   (Relatório gerado em 17/02/2021 – 
SEI).  Observou-se  que  a  Unidade  não atendeu  a  Meta  de  2020,  que  era  de  138%, 
porquanto ao final do ano apresentou o percentual de 84,42  %  .
V)  Providenciar a baixa dos  processos  julgados e  não baixados,  já que,  conforme os 
dados obtidos do sistema SEI (relatório gerado em 17/02/2021), existem 106 processos em 
tal situação em fevereiro de 2021.
VI)  Procurar  a  magistrada  movimentar todos  os  processos  atualmente  conclusos,  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.
VII)  Dispensar atenção nas causas  vinculadas ao Estatuto do Idoso,  as  quais possuem 
prioridade legal na tramitação processual.  Observou-se  que tramitam na Unidade  8  9   
ações  dessa  natureza  em  andamento  na  Unidade,  conforme  sistema  SEI  –  relatório 
gerado em 17/02/2021.
VIII) Designar as audiências nos processos que aguardam o (re)aprazamento dos atos, 
porquanto,  conforme  informações  do  Formulário  Eletrônico  de  Inspeção Judicial 
apresentado  pela  Unidade,  existem  129   feitos   aguardando  marcação  de  audiência, 
constatando-se, ainda, do planilhamento supra, processos em tal situação.
IX) Procurar a Unidade melhorar a produtividade em relação a realização de audiências por meio 
de videoconferência (sistema Webex-Cisco).
X) Imprimir atenção e celeridade no andamento das cartas precatórias. Observou-se 
que tramitam na Unidade 5  3   procedimentos dessa natureza em andamento na Unidade, 
conforme sistema SEI – relatório gerado em 17/02/2021.
XI) Realizar rotina, a critério da Juíza da Vara, para controle em processos onde há 
postergação da análise do pedido liminar para depois do contraditório, uma vez que, 
conforme informações do Formulário Eletrônico de Inspeção Judicial apresentado pela 
Unidade, inexiste rotina a esse respeito.
XII) 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.

A inspeção realizada na 17ª Vara de Família de Fortaleza revelou a existência 

de acervo processual controlado (1.154 feitos pendentes de baixa, dos quais 1.  048   pendentes 



de julgamento – dados extraídos do Sistema SEI no dia  17/02/2021),  com regular  prestação 

jurisdicional  (conclusão/movimentação recente  em boa parte das ações analisadas, inclusive 

aquelas com prioridade  legal),  apesar  do  aumento de  243 processos,  em comparação  aos 

números da última inspeção (911), realizada pela Corregedoria Geral da Justiça em maio de 

2015 (processo nº 8501947-48.2015.8.06.0026), sendo certo,  contudo, que pode  existir uma 

inconsistência  dos parâmetros estatísticos no particular  atrelada à posterior  implantação do 

sistema SEI, que,  por sua vez, evidencia redução de acervo nos últimos anos  (de 2017 para 

2021: 1.177 para 1.154).

O  serviço  judiciário  na  Unidade,  de reduzida  taxa  de  congestionamento 

(66,78%),  abaixo da meta estabelecida pelo TJCE para o ano de 2020 (68,40%), continua a 

ser desempenhado pela Dra. Vilma Freire Belmino Teixeira (exercício em 13  /0  5  /200  5  ), que 

atua na Unidade atualmente em regime de exclusividade, sem cumular respondências.

A magistrada apresentou uma  satisfatória produtividade de  fevereiro/2020 a 

janeiro/2021 (10 meses trabalhados),  emitindo no período  605 sentenças (média mensal de 

60,5), 996 decisões interlocutórias (média mensal de 99,6) e 3.849 despachos (média mensal 

de 384,9), realizando, ainda,  178 audiências (média mensal de  17,8),  havendo necessidade, 

entretanto,  de  melhora  na  prolação  de  sentenças  (e  baixas  processuais),  bem  como na 

realização de audiências como se verá a seguir.

Isso porque a Meta 1 de 2021, do CNJ, que não foi cumprida no ano passado 

(89,43%),  encontrava-se  no  baixo  percentual  de  39,32  %   (Relatório  SEI  gerado  em 

17/02/2021),  verificando-se,  ainda,  129 processos aguardando a designação de audiências, 

alguns dos quais inspecionados nesta oportunidade (vide planilhamento supra), sendo de bom 

tom destacar o  Índice de  Atendimento a  Demanda,  indicador que verifica se o número de 

processos baixados equivale ao quantitativo de casos novos, de apenas de 23,93%     (Relatório 

SEI  gerado  em 17/02/2021),  devendo a  magistrada  dispensar  também maior  atenção  em 

relação aos processos paralisados há mais de 100 dias.

Importante, ainda, 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 376/2021, DJe de 26/02/2021).



 Concluídos os trabalhos inspecionais,  sem esquecer as dificuldades trazidas, 

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

de mandados e realização de audiências, atraindo, assim,  certa morosidade, não se detectou 

falhas  aptas  a  justificar  o  aprofundamento  da  matéria  no  aspecto  disciplinar,  devendo  a 

magistrada corrigir algumas pendências da prestação jurisdicional, com a implementação das 

recomendações  acima  pormenorizadas,  dispensando-se  o monitoramento  da  Unidade 

inspecionada, em razão da regular prestação jurisdicional, no geral, do acervo controlado e da 

baixa taxa de congestionamento.

Por isso,  sugere-se a Vossa Excelência  que a magistrada seja cientificada 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/CE, data registrada no sistema.

FERNANDO TELES DE PAULA LIMA
Juiz Corregedor Auxiliar


