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1 DA IDENTIFICAÇÃO DA INSPEÇÃO
Processo CPA 8500498-45.2021.8.06.0026

Unidade 1ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza

Entrância Final

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

Período da Inspeção Março 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. Antônio Cristiano de Carvalho Magalhães

Matrícula: 6095

(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: 01/02/2006 Ingresso na Vara: 15/06/2015
 

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 0

3.2 JUÍZES LEIGOS TOTAL 0

3.3 OFICIAIS DE JUSTIÇA TOTAL 0

3.4 TÉCNICOS JUDICIÁRIOS TOTAL

Andreza Pereira Bonfim 5020
Clarice Acioli Menezes Perucchi Carneiro 5159

3.5 AUXILIARES JUDICIAIS TOTAL 0

3.6 ESTAGIÁRIOS DE PÓS-GRADUAÇÃO TOTAL 0
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3.7 ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO TOTAL 1

Vivian Gonçalves de Aquino 42268

3.8 TERCEIRIZADOS TOTAL 0

3.9 CEDIDOS TOTAL 0

3.10CARGOS EM COMISSÃO

Andreza Pereira Bonfim Supervisora de Unidade Judiciária 5020
Ana Cecília Chagas de Oliveira Assistente de Unidade Judiciária 42349
4 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA  (DADOS DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE
INSPEÇÃO JUDICIAL)

Nome: 

Dra. Maria Irismar Farias Santiago
(X) Titular (   ) Respondendo

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

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

Nome: 

Dra. Luciana Rocha de Barros
(X) Titular (   ) Respondendo

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

6 DA COMPETÊNCIA DA UNIDADE JUDICIÁRIA 

(   ) Vara Cível Comum (Competência Residual) – Resolução TJCE nº 06/2017
(X)  Vara  Cível  Especializada  nas  Demandas  em  Massa  (ações  e  incidentes  sobre  revisão  de
contratos bancários e busca e apreensão em alienação fiduciária)

7 DO  ACERVO  PROCESSUAL  (DADOS  DO  RELATÓRIO  ESTATÍSTICO  DA
UNIDADE JUDICIÁRIA DE FLS. 29/31 E ANEXOS)

Acervo atual (relatório gerado em 22/02/2021 – SEI) 1699

Acervo na última inspeção realizada pela CGJ/CE 5216

Data da Inspeção: Setembro de 2016 Nº CPA: 8503836-03.2016.8.06.0026

(X) Diminuiu          (   ) Aumentou Diferença: 3517

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

8 DA PRODUTIVIDADE (DADOS DO RELATÓRIO ESTATÍSTICO DA UNIDADE 
JUDICIÁRIA DE FLS. 29/31 E ANEXOS)
8.1 Produtividade do magistrado nos últimos 12 meses – Fevereiro de 2020 a Janeiro de 2021

Item Quantidade Total Média Mensal
Sentenças 5217 521,7
Acordos 230 23
Decisões 5780 578
Audiências 0 0
Despachos 7431 743,1



OBS.: O magistrado Antônio Cristiano de Carvalho Magalhães esteve em gozo de férias nos períodos de
13/07/2020 a 01/08/2020 e 08/09/2020 a 27/09/2020, 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 22/02/2021)
Processos novos 229
Processos pendentes de julgamento 1378
Processos julgados 192
Processos pendentes de baixa 1699
Processos baixados 232
8.3 Gestão do acervo  (Mês: Fevereiro – Ano: 2021, Relatório SEI gerado em 22/02/2021)
Processos conclusos para Sentença 22
Processos julgados e não baixados 321
Processo Suspenso 193
Processos Reativados no mês 18
Processos Transitados no mês 191
Processos em grau de recurso no mês 11
Processos remetidos a outro foro no mês 5
Processos arquivados definitivamente no mês 228
Processos entrados no mês 110
Processos julgados no mês 66
8.4 Processos prioritários (Mês: Fevereiro – Ano: 2021, Relatório SEI gerado em 22/02/2021)

Idoso
Pendente de Julgamento 13
Pendente de Baixa 15

8.5 Processos paralisados há mais de 100 dias (Mês: Fevereiro – Ano: 2021, Relatório SEI gerado
em 22/02/2021)
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 101 e 180 dias 93
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 181 e 360 dias 65
Quantidade dos processos conclusos paralisados há mais de 360 dias 0
Total 158
8.6 Gestão  de  Tempo  e  Qualidade  (Mês:  Fevereiro –  Ano:  2021,  Relatório  SEI  gerado  em
22/02/2021)
Índice de processos com assunto cadastrado 99,84%
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 711
Para Decisão Interlocutória 155
9.1.1 Liminares Pendentes de Análise
Quantidade de Liminares Pendentes de Análise 26
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

Como  é  feito  esse  controle?  Processos  são  alocados  para  fila  de  trabalho  específica,  onde  há
acompanhamento pelos servidores do Gabinete da Vara
9.1.2 Custas Finais
Há controle da cobrança das custas finais?
(inclusive em processos arquivados)

(X) Sim   (   )  Não

Como é feito?  É feita triagem nos processos, onde seu arquivamento somente ocorre após
verificado  o  recolhimento  das  custas  finais.  Caso  o  processo  esteja  arquivado,  é  dado
despacho determinando a intimação da parte responsável pelo recolhimento, bem como sua
inscrição na dívida ativa, caso não junte as custas finais no prazo estabelecido



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. 29/31 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. 29/31 E ANEXOS)
11.1 Procedimentos (Mês: Fevereiro – Ano: 2021, Relatório SEI gerado em 22/02/2021)
Entrados no mês 3
Arquivados 1
11.2 Cartas Precatórias (Mês: Fevereiro – Ano: 2021, Relatório SEI gerado em 22/02/2021)
Pendentes       7
12 DAS AUDIÊNCIAS 
12.1Produtividade  nos  últimos  12  meses  (DADOS  DO  RELATÓRIO  ESTATÍSTICO  DA
UNIDADE JUDICIÁRIA DE FLS. 29/31 E ANEXOS)
Total de audiências agendadas 0
Total de audiências realizadas 0

Audiências não realizadas 0

Audiências canceladas/redesignadas 0

Data da audiência mais longínqua 26/04/2021

12.2Situação geral (DADOS DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSPEÇÃO JUDICIAL)
Processos aguardando a designação de audiências 0
Processos aguardando a realização de audiência 0
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 URGENTE

Processo Movimentação

0166343-77.2019.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de busca e apreensão ajuizada
em  02/09/2019  e  paralisada  desde  outubro  de  2020,
quando  da  juntada  aos  autos  do  comprovante  de
remoção  de  restrição  eletrônica  de  veículo  via
RENAJUD. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0120151-86.2019.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de busca e apreensão ajuizada
em  27/03/2019  e  paralisada  desde  março  de  2020,
quando da apresentação de réplica a contestação, com
duas  manifestações  a  ela  subsequentes  também  não
apreciadas. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0221344-13.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de busca e apreensão ajuizada
em  31/03/2020  e  paralisada  desde  agosto  de  2020,
quando  da  juntada  aos  autos  do  comprovante  de
remoção  de  restrição  eletrônica  de  veículo  via
RENAJUD. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0234904-22.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de busca e apreensão ajuizada
em 25/06/2020 e paralisada desde dezembro de 2020,
quando  da  juntada  aos  autos  do  comprovante  de
remoção  de  restrição  eletrônica  de  veículo  via
RENAJUD. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0248821-11.2021.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de busca e apreensão ajuizada
em  31/08/2020.  Veículo  apreendido  pelo  Oficial  de
Justiça  em 15/09/2020,  que foi  informado  na  ocasião
acerca  do  falecimento  da  parte  requerida  no  ano  de
2019, frustrando-se o ato citatório por este motivo. Há
nos autos pedido de consulta no sistema SISOBNET ou
expedição de ofício ao INSS, para prosseguimento do
feito, apresentado em 17/03/2021 (fls. 85/86). Ao Juiz
da Vara, para impulso oficial.

14.2 PROCESSOS CONCLUSOS RECURSOS
Processo Movimentação

0153623-15.2018.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de busca e apreensão ajuizada
em  07/08/2018  e  julgada  em  06/10/2020.  Embargos
declaratórios  opostos  em  21/10/2020,  encontrando-se  o
feito paralisado desde então. Ao Juiz da Vara, para impulso
oficial.

0248318-87.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de busca e apreensão ajuizada
em  28/08/2020  e  julgada  em  15/10/2020.  Embargos
declaratórios  opostos  em  26/10/2020,  encontrando-se  o
feito paralisado desde então. Ao Juiz da Vara, para impulso
oficial.



0114748-39.2019.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de busca e apreensão ajuizada
em  28/02/2019  e  julgada  em  09/12/2020.  Embargos
declaratórios  opostos  em  05/01/2021,  encontrando-se  o
feito  paralisado desde então,  também havendo nos autos
pedido de retirada de restrição eletrônica de veículo junto à
plataforma  RENAJUD,  apresentado  em  19/01/2021  (fls.
139/140). Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0514628-09.2011.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de busca e apreensão ajuizada
em  04/11/2011  e  julgada  em  13/08/2020.  Petição  de
chamamento do feito à ordem apresentada em 01/09/2020,
encontrando-se o feito paralisado desde então. Ao Juiz da
Vara, para impulso oficial.

0124451-33.2015.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
21/01/2015  e  julgada  em  18/01/2021.  Embargos
declaratórios opostos em 27/01/2021, seguidos de recurso
de apelação (fls. 472/480), apresentado no dia 03/02/2021,
encontrando-se o feito paralisado desde então. Ao Juiz da
Vara, para impulso oficial.

14.3 PROCESSOS CONCLUSOS EXTINÇÃO / DESISTÊNCIA
Processo Movimentação

0104108-45.2017.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de busca e apreensão ajuizada
em  20/01/2017.  Processo  impulsionado  em  09/12/2020,
com  manifestação  da  parte  autora  em  04/01/2021,
encontrando-se  concluso  desde  11/01/2021.  Ao  Juiz  da
Vara, para impulso oficial.

0244402-45.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Mandado de segurança impetrado em
10/08/2020  perante  a  32ª  Vara  Cível  de  Fortaleza,  com
redistribuição  à  Unidade  inspecionada  em  25/08/2020.
Último  impulso  judicial  em  03/09/2020,  encontrando-se
concluso  desde 21/09/2020,  após  certidão  de  decurso  de
prazo (fl. 27). Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0184067-94.2019.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de busca e apreensão ajuizada
em  21/10/2019.  Processo  impulsionado  em  29/03/2020,
quando  determinada  a  suspensão  da  ação  pelo  prazo  do
parcelamento  por  convenção  das  partes,  encontrando-se
concluso desde 10/02/2021. Ao Juiz da Vara, para impulso
oficial.

0173866-78.2018.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de busca e apreensão ajuizada
em  26/10/2018.  Processo  impulsionado  em  18/01/2021,
encontrando-se  concluso  desde  03/03/2021.  Ao  Juiz  da
Vara, para impulso oficial.

0258538-47.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de busca e apreensão ajuizada
em  15/10/2020.  Processo  impulsionado  em  11/02/2021,
encontrando-se  concluso  desde  25/03/2021.  Ao  Juiz  da
Vara, para impulso oficial.

14.4 PROCESSOS CONCLUSOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Processo Movimentação



9572187-07.2000.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  declaratória  de  nulidade  de
cláusulas contratuais ajuizada em 29/10/2001 e julgada em
22/03/2004,  com  retorno  dos  autos  à  origem  em
08/07/2013  e  pedido  de  liquidação  da  sentença  de
24/09/2013  ainda  não  apreciado  (fl.  207).  Processo
redistribuído  para  a  1ª  Vara  Cível  de  Fortaleza  no  dia
29/11/2017,  encontrando-se  paralisado  desde  então.  Ao
Juiz da Vara, para impulso oficial.

0875773-85.2014.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
28/07/2014  e  julgada  em  07/07/2015,  com  retorno  dos
autos à origem em 11/06/2016 e liquidação da sentença da
Contadoria do Foro de 29/09/2017 ainda não apreciada (fls.
221/223).  Processo redistribuído para  a 1ª  Vara  Cível  de
Fortaleza  no  dia  27/11/2017,  encontrando-se  paralisado
desde então. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0078227-86.2005.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  restituição  do  indébito
ajuizada  em  06/12/2005  e  julgada  em  13/02/2009,  com
retorno  dos  autos  à  origem  em  25/01/2015.  Processo
redistribuído  para  a  1ª  Vara  Cível  de  Fortaleza  no  dia
23/01/2018, com último impulso judicial em 16/02/2018,
quando  foi  determinada  a  intimação  do  exequente  para
manifestação sobre o integral cumprimento da execução, o
qual deixou transcorrer o prazo in albis (fl. 256). Ao Juiz da
Vara, para impulso oficial.

0031545-34.2009.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
08/04/2009  e  julgada  em  30/04/2012,  com  retorno  dos
autos à origem em 25/10/2013. Cumprimento de sentença
iniciado  em  10/03/2015,  com  último  judicial  em
02/03/2018, quando foi determinada a intimação do credor
para falar sobre a petição de fls. 335/337, que, por sua vez,
se manifestou  em 25/05/2018.  Processo paralisado desde
então. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0155028-96.2012.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
14/06/2012  e  julgada  em  19/01/2016,  com  certidão  de
decurso  de  prazo  à  fl.  165,  em  31/08/2016.  Processo
redistribuído  para  a  1ª  Vara  Cível  de  Fortaleza  no  dia
17/05/2018 e paralisado desde então. Ao Juiz da Vara, para
impulso oficial.

14.5 PROCESSOS CONCLUSOS REVISIONAL
Processo Movimentação

0147547-38.2019.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
01/07/2019.  Gratuidade  judiciária  indeferida  em
07/07/2019, com posterior concessão de parcelamento das
custas iniciais em 6 vezes iguais e sucessivas (despacho de
fl. 168, de 15/01/2020), diante do decidido no Agravo de
Instrumento  nº  0628473-41.2019.8.06.0000.  Processo
paralisado desde fevereiro de 2020. Ao Juiz da Vara, para
impulso oficial.

0914571-18.2014.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
01/12/2014  e  julgada  em  14/08/2019,  com  retorno  dos
autos  à  origem  em  02/03/2020  (sentença  anulada  pelo
TJCE). Processo paralisado desde então. Ao Juiz da Vara,
para impulso oficial.



0142809-75.2017.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
09/06/2017. Feito contestado e replicado no ano de 2018,
com redistribuição para a 1ª Vara Cível de Fortaleza apenas
no  dia  15/04/2020.  Processo  paralisado  desde  então.  Ao
Juiz da Vara, para impulso oficial.

0120179-93.2015.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  c/c  repetição  de
indébito ajuizada em 05/01/2015. Feito redistribuído para a
1ª Vara Cível de Fortaleza no dia 14/08/2019, com último
impulso judicial em 06/05/2020, quando foi determinada a
intimação da parte autora para dizer sobre o desfecho do
agravo de instrumento (interposto em face da decisão que
determinou  a  comprovação  nos  autos  do  pagamento  ou
depósito do valor incontroverso vencido à época). Processo
concluso desde 13/05/2020, quando da juntada do decidido
no Agravo de Instrumento nº 0000834-63.2020.8.06.0000
(fls. 389/396). Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0140884-78.2016.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
02/06/2016. Feito contestado e replicado no ano de 2016,
com redistribuição para a 1ª Vara Cível de Fortaleza apenas
no dia 20/01/2020. Último impulso judicial em 02/06/2020,
encontrando-se o processo concluso desde 23/06/2020. Ao
Juiz da Vara, para impulso oficial.

14.6 PROCESSOS CONCLUSOS BUSCA E APREENSÃO
Processo Movimentação

0163214-64.2019.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de busca e apreensão ajuizada
em 16/08/2019.  Último  impulso  judicial  em 01/06/2020,
com posterior  juntada de  cópia  da  petição  do  agravo de
instrumento e do comprovante de sua interposição, sem a
decisão de que trata o art.  1.018,  § 1º,  do CPC. Há nos
autos  petição,  recém-ofertada  (em  02/03/2021),  também
não apreciada. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0122081-42.2019.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de busca e apreensão ajuizada
em 03/04/2019 e julgada em 06/11/2009, com retorno dos
autos  à  origem  em  28/06/2020  (sentença  anulada  pelo
TJCE).  Último  impulso  judicial  em  03/08/2020,
encontrando-se  concluso  desde  25/08/2020.  Ao  Juiz  da
Vara, para impulso oficial.

0248122-20.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de busca e apreensão ajuizada
em 27/08/2020.  Liminar  de  busca  e  apreensão  efetivada
pelo  Oficial  de  Justiça  em  20/10/2020,  que  também
procedeu à citação do réu. Feito contestado em 10/11/2020,
encontrando-se  paralisado desde  então.  Ao Juiz  da  Vara,
para impulso oficial.

0170394-34.2019.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de busca e apreensão ajuizada
em 06/09/2019.  Último  impulso  judicial  em 04/05/2020,
encontrando-se  o  feito  concluso  desde  de  02/10/2020,
quando da devolução da carta precatória de fls. 78/126 (ato
negativo, veículo localizado na Rua José Aurélio Câmara,
nº  1400,  casa  7,  Bairro  de  Lourdes,  Fortaleza/CE  –  fl.
124 ). Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.



0122052-89.2019.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de busca e apreensão ajuizada
em  03/04/2019  e  julgada  em  02/10/2009  e  18/03/2020
(aclaratórios rejeitados),  com retorno dos autos à origem
em  28/10/2020  (sentença  anulada  pelo  TJCE).  Processo
paralisado  desde  então.  Ao  Juiz  da  Vara,  para  impulso
oficial.

14.7 PROCESSOS AGUARDANDO ANÁLISE DE SECRETARIA
Processo Movimentação

0171951-90.2018.8.06.0001
Vistos em inspeção.  Ação de busca e apreensão ajuizada
em  18/10/2018  e  julgada  em  31/03/2021.  À  Secretaria
Judiciária, para cumprimento.

0736541-49.2000.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
10/12/2003  e  julgada  em  19/04/2011.  Cumprimento  de
sentença iniciado no ano de 2011. Último impulso judicial
em  06/11/2020,  quando,  ao  verificar-se  uma  atmosfera
autocompositiva entre as partes, determinada a remessa dos
autos ao CEJUSC, com encaminhamento na mesma data
(fl.  443).  Processo  aguardando  designação/realização  de
audiência de conciliação pelo CEJUSC.

0139835-02.2016.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de busca e apreensão ajuizada
em 02/06/2016.  Último  impulso  judicial  em 18/01/2021,
encontrando-se  o  feito  aguardando  desde  então  o
cumprimento  do  mandado  de  busca  e  apreensão  fl.  108
pelo  Oficial  de  Justiça.  Ao  Gabinete,  para
acompanhamento.

0234865-25.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de busca e apreensão ajuizada
em 25/06/2020.  Último  impulso  judicial  em 13/03/2021,
encontrando-se  o  feito  aguardando  desde  então  o
cumprimento  do  mandado  de  busca  e  apreensão  fl.  129
pelo  Oficial  de  Justiça.  Ao  Gabinete,  para
acompanhamento.

0255526-25.2020.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de busca e apreensão ajuizada
em 30/09/2019.  Último  impulso  judicial  em 18/01/2021,
encontrando-se  o  feito  aguardando  desde  então  o
cumprimento  do  mandado  de  busca  e  apreensão  fl.  104
pelo  Oficial  de  Justiça.  Ao  Gabinete,  para
acompanhamento.

14.8 PROCESSOS AGUARDANDO ENCERRAMENTO DE ATO
Processo Movimentação

0238448-18.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
14/07/2020.  Despacho  inicial  em  22/07/2020,  quando
determinado à parte autora a emenda da inicial, sob pena de
inépcia. Processo em fase de decurso de prazo.

0107119-97.2008.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
27/02/2008 e julgada em 18/04/2016 (anulação da primeira
sentença  em  17/12/2012  pelo  TJCE).  Cumprimento  de
sentença iniciado em 16/05/2016. Último impulso judicial
em  29/09/2020,  encontrando-se  o  feito  concluso  desde
14/12/2020. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0181740-21.2015.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de busca e apreensão ajuizada
em 11/08/2015 e julgada em 02/10/2018. Cumprimento de
sentença iniciado em 30/05/2019. Último impulso judicial
em  10/11/2020,  encontrando-se  o  feito  paralisado  desde
dezembro de 2020. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.



0208442-04.2015.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de busca e apreensão ajuizada
em 19/11/2015 e julgada em 03/09/2018. Cumprimento de
sentença iniciado em 12/12/2018. Último impulso judicial
em  10/11/2020,  encontrando-se  o  feito  paralisado  desde
janeiro de 2021. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0167607-32.2019.8.06.0001

Vistos em inspeção. Ação de busca e apreensão ajuizada
em 29/08/2019. Liminar de busca e apreensão deferida em
15/01/2020  e  não  efetivada  pelo  Oficial  de  Justiça,  em
virtude de não ter  localizado o veículo em nenhuma das
diligências realizadas (fl. 61). Renovação do ato em março
de  2021,  com  veículo  também  não  localizado  pelo
meirinho (fl. 71). Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

14.9 PROCESSOS INSERIDOS NA META 2, DO CNJ
Processo Movimentação

0156559-86.2013.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
22/04/2013 e ainda não julgada. Processo paralisado desde
agosto de 2020. Ao Juiz da Vara, para imprimir celeridade
no  encerramento  da  presente  demanda,  visando  o
cumprimento da Meta 2, do CNJ.

0218618-42.2015.8.06.0001

Vistos em inspeção.  Ação de busca e apreensão ajuizada
em  23/12/2015  e  ainda  não  julgada.  Último  impulso
judicial em 01/09/2020, encontrando-se o feito paralisado
desde  outubro  de  2020.  Ao  Juiz  da  Vara,  para  imprimir
celeridade no encerramento da presente demanda, visando
o cumprimento da Meta 2, do CNJ.

0544203-28.2012.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
25/01/2012  e  julgada  em  24/07/2012,  com  retorno  dos
autos  à  origem  em  03/09/2020  (sentença  anulada  pelo
TJCE). Último impulso judicial em 29/09/2020, quando foi
determinação  a  intimação  do  autor  para  réplica  a
contestação.  Processo  paralisado desde outubro  de  2020.
Ao Juiz da Vara, para imprimir celeridade no encerramento
da presente demanda, visando o cumprimento da Meta 2,
do CNJ.

0132502-96.2016.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
03/05/2016  e  ainda  não  julgada.  Feito  contestado  e
replicado no ano de 2017, com último impulso judicial em
31/01/2020. Processo concluso desde 31/07/2020. Ao Juiz
da  Vara,  para  imprimir  celeridade  no  encerramento  da
presente demanda, visando o cumprimento da Meta 2, do
CNJ.

0139269-53.2016.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
27/05/2016  e  julgada  em  06/03/2019,  com  retorno  dos
autos  à  origem  em  12/12/2019  (sentença  anulada  pelo
TJCE). Último impulso judicial em 20/06/2020, quando foi
indeferido  o  pedido  de  tutela  antecipada  e  ordenada  a
citação  da  parte  requerida,  que,  por  sua  vez,  apresentou
contestação no dia 19/08/2020. Processo paralisado desde
então.  Ao  Juiz  da  Vara,  para  imprimir  celeridade  no
encerramento  da  presente  demanda,  visando  o
cumprimento da Meta 2, do CNJ.

14.10 PROCESSOS SEM MOVIMENTAÇÃO HÁ MAIS DE 100 DIAS
Processo Movimentação



0594523-05.2000.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
22/03/2002 e julgada em 11/10/2010. Processo em fase de
cumprimento de sentença, com redistribuição para a 1ª Vara
Cível de Fortaleza no dia 03/05/2018 e paralisado desde
então. Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0218622-06.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
16/03/2020. Feito contestado em 22/10/2020, encontrando-
se o feito  paralisado desde então.  Ao Juiz  da Vara,  para
impulso oficial.

0251327-57.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  de  manutenção  de  posse  c/c
revisional  ajuizada  em  11/09/2020.  Feito  contestado  em
09/10/2020, encontrando-se o feito paralisado desde então.
Ao Juiz da Vara, para impulso oficial.

0178403-19.2018.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  declaratória  de  nulidade  de
cláusulas contratuais ajuizada em 13/11/2018 e julgada em
07/06/2019,  com  retorno  dos  autos  à  origem  em
30/08/2019 (sentença anulada pelo TJCE). Último impulso
judicial em 30/08/2020, encontrando-se o feito paralisado
desde  setembro  de  2020,  quando  da  comunicação  de
interposição de agravo de instrumento, sem a decisão de
que trata o art. 1.018, § 1º, do CPC. Ao Juiz da Vara, para
impulso oficial.

0238491-52.2020.8.06.0001

Vistos  em  inspeção.  Ação  revisional  ajuizada  em
14/07/2020. Feito contestado em 22/10/2020, encontrando-
se o feito  paralisado desde então.  Ao Juiz  da Vara,  para
impulso oficial.

15 AVALIAÇÃO  DE  CUMPRIMENTO  DE  METAS  (DADOS  DO  RELATÓRIO
ESTATÍSTICO DA UNIDADE JUDICIÁRIA  DE  FLS.  29/31 E ANEXOS, BEM COMO  DO
FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSPEÇÃO JUDICIAL)
15.1 Taxa de Congestionamento (Meta para 2020: 68,40%)

Na última inspeção realizada pela CGJ/CE
Não informado em

Relatório.
2020 38,15%
2021 40,31%
15.2 Índice de Atendimento à demanda – IAD (Meta 2020: 138%)
2020 131,66%
2021 101,31%
15.3 Meta 1 (Meta 2021 > 100%)
2020 121,63%
2021 83,84%
15.4 Meta 2 (Meta 2021: 80%)
Total de Processos em Janeiro/2021 347
Total  de  Processos  a  serem julgados  até  Dezembro/2021 para  cumprir  a
Meta 2, do CNJ

278

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 4



Quantidade de Audiências de Conciliação realizadas em 2021 0
16 DA VIDEOCONFERÊNCIA 
Possui estrutura (câmera e sistema) para realização da videoconferência: (   ) Sim   (X) Não
Possui sala específica para a videoconferência? (   ) Sim   (X) Não
Cadastro no SIMAVI foi realizado: (   ) Sim   (X) Não
Já realizou audiência por videoconferência: (   ) Sim   (X) 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  83,84% (Relatório gerado em 22/02/2021 – SEI),
devendo o magistrado estabelecer meta de produtividade a ser cumprida pelo Assistente e demais
servidores. A Unidade cumpriu a Meta no último ano (2020: 121,63  %  ).
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 278 feitos até dezembro do ano corrente.
III)  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  1ª Vara
Cível de Fortaleza em percentual de 101,31% (Relatório gerado em 22/02/2021 – 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 131,66  %  .
IV) Providenciar a baixa dos processos julgados e não baixados, já que, conforme os dados obtidos do
sistema SEI (relatório gerado em 22/02/2021), existem 321 processos em tal situação em fevereiro de
2021.
V)  Procurar  o  magistrado  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.
VI) Apreciar as liminares eventualmente pendentes de análise, uma vez que, conforme informações
do Formulário Eletrônico de Inspeção Ordinária apresentado pela Unidade, existiam 26 pleitos dessa
natureza aguardando deliberação judicial.
VII) Fazer varredura completa no fluxo de trabalho do SAJPG, com o consequente encaminhamento
dos processos pendentes de deliberação às filas de conclusão para despacho, decisão interlocutória e
sentença,  uma  vez  que,  conforme  se constatou  do  planilhamento  supra,  existem  processos
aguardando a prática de mencionados atos em outras filas de trabalho.
VIII)  Dar andamento aos feitos redistribuídos em razão da especialização da Unidade e que ainda
não foram movimentados desde que foram recebidos pela 1ª Vara Cível de Fortaleza.
IX)  Adoção  de  medidas  para  dar  início/prosseguimento  ao  cumprimento  de  sentença  com mais
rapidez, uma vez que verificou-se atraso no particular, conforme planilhamento supra.
X) 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 regular das atividades jurisdicionais.

A inspeção realizada  na  1ª  Vara  Cível de  Fortaleza revelou a  existência  de

acervo processual controlado (1.699 feitos pendentes de baixa, dos quais 1.378 pendentes de



julgamento – dados extraídos do Sistema SEI no dia 22/02/2021),  com diminuição de 3.517

processos (mesmo com o grande recebimento de feitos de outros juízos), em comparação aos

números  da  última  inspeção  (5.216),  realizada  pela  Corregedoria  Geral  da  Justiça  em

setembro de 2016 (processo nº 8503836-03.2016.8.06.0026).

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

especializada nas demandas em massa, na forma do art. 2º, inciso II, 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 no aumento significativo de feitos

em tramitação na  1ª  Vara  Cível  de  Fortaleza  (setembro/17:  acervo de  3.781;  outubro/17:

acervo de 8.345).

O  serviço  judiciário  na  Unidade,  de  reduzida  taxa  de  congestionamento

(40,31%),  continua a ser desempenhado pelo Dr.  Antônio Cristiano de Carvalho Magalhães

(exercício em 15/06/2015), que atua na Unidade atualmente em regime de exclusividade, sem

cumular respondências.

O magistrado apresentou  uma  excelente produtividade  de  fevereiro/2020 a

janeiro/2021 (10 meses trabalhados), emitindo no período 5.217 sentenças (média mensal de

521,7),  5.780 decisões  interlocutórias  (média  mensal  de  578)  e  7.431 despachos  (média

mensal  de  743,1)  e  homologando  230 acordos  (média  mensal  de  23),  sem  audiências

realizadas no período (unidade com competência para todas as ações e incidentes que versem

sobre revisão de contratos bancários e busca e apreensão em alienação fiduciária).

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

(121,63  %  ), encontrava-se próxima de atendimento em 2021 (83,84  %   – Relatório SEI gerado

em 22/02/2021),  mesmo com as dificuldades (e morosidade) trazidas, desde o ano passado,

pelo  regime  de  teletrabalho  obrigatório  aos  Juízos  de  modo  geral,  salientando-se  que  há

poucos processos conclusos para sentença (22 – Relatório SEI gerado em 22/02/2021), muitos

dos quais com posterior conversão em diligência.

Outrossim, é mínima a quantidade de processos paralisados há mais de 100

dias (158 – 9,29% do acervo), em sua maioria de 101 a 180 dias (93, e o restante de 181 a 360



dias – 65), a exemplo das ações vinculadas ao Estatuto do Idoso (15) e cartas precatórias (7),

inexistindo feitos aguardando designação/realização de audiências.

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 101,31% (Relatório SEI gerado em 22/02/2021), devendo o magistrado melhorá-lo,

sobretudo porque não atendida no ano de 2020 a Meta estabelecida pelo TJCE de 138% no

particular (131,66%).

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

Não  se  detectou  falhas  aptas  a  justificar  o  aprofundamento  da  matéria  no

aspecto disciplinar, devendo o magistrado solucionar as pendências da prestação jurisdicional

apontadas, com a implementação das recomendações acima pormenorizadas, dispensando-se

o monitoramento  da  Unidade  inspecionada,  em  razão  da  regular  prestação  jurisdicional,

também com base no Comunicado Interno nº 03/2021/GABCGJCE (Percentual de processos

paralisados há mais de 100 dias inferir a 30% em relação ao acervo processual da Unidade e

taxa de congestionamento abaixo de 80%).

Destarte, sugere-se a Vossa Excelência que o magistrado seja cientificado dos

termos deste relatório, para fins de ciência/cumprimento das recomendações realizadas, com

posterior encaminhamento dos autos ao Conselho Superior da Magistratura, para análise e

deliberação/julgamento, nos termos do art. 7º, XVI, do RICSM.

É  o  relato,  que  ora  se  submete  à  apreciação  de  Vossa  Excelência,

tempestivamente  (art.  40,  §  1º,  do  Provimento  nº  02/2021/CGJCE –  Código  de  Normas

Judiciais).

Fortaleza/CE, data registrada no sistema.

FERNANDO TELES DE PAULA LIMA
Juiz Corregedor Auxiliar




