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1 DA IDENTIFICAÇÃO DA CORREIÇÃO 
Processo CPA 8500908-06.2021.8.06.0026

Unidade 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza

Entrância Final

Endereço
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães,  nº 
220

Telefone (85) 3492-8341

Portaria Portaria n.° 16/2021/CGJCE,publicada em 15.02.2021.
2 DO  JUIZ  –  DADOS  FUNCIONAIS -  DADOS  EXTRAÍDOS  DO  FICOVI 
(ELABORADO PELA UNIDADE) E DO SETOR COORDENADORIA DE CORREIÇÃO 
E MONITORAMENTO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS.

Nome: 

Magno Gomes de Oliveira
Matrícula: 
2823

Ingresso na Magistratura: 17.12.1998
Ingresso na Vara: 01.07.2020

( x ) Juiz de Direito    (   ) Juiz Substituto

(     ) Titular                      ( x ) Respondendo

Exercício cumulativo: 
(  x ) Sim          (   ) Não

Quais?
3ª Turma Recursal (desde 02.03.2020)

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 EXTRAÍDOS DO FICOVI (ELABORADO 
PELA UNIDADE)

Analistas Judiciários Total 1

Francisco Antônio da Silva 201414

Juízes Leigos Total 0

Não contempla.

Oficiais de Justiça Total 0

Não contempla.

Técnico Judiciário Total 1

Austragésilo Nogueira Lima Albuquerque 8889

Auxiliares Judiciais Total 0

Não contempla.

Total

2



Estagiário de Pós Graduação Total

Não contempla

Estagiário de Graduação Total 3

Werther Barreto Paiva Junior
Levi Conde d’Albuquerque
Felipe Gondim Gurgel Ramalho Lima

44.502
44.497
44.522

Terceirizado Total

   Não contempla

Cedido Total 0

Não contempla

Cargos em Comissão Total 2

Ana Cecília Silva Morais Dracon – Assistente 
Francisco Antônio da Silva - Supervisor

7593
201414

4 DO  PROMOTOR  DE  JUSTIÇA-   DADOS  EXTRAÍDOS  DO  FICOVI 
(ELABORADO PELA UNIDADE)
Nome: 

Edna Lopes Costa da Matta
(   ) Titular     ( x) Respondendo

Responde por outras Comarcas?
(  ) Sim           (x ) Não

Quais?

5 DO DEFENSOR PÚBLICO -  DADOS EXTRAÍDOS DO FICOVI (ELABORADO 
PELA UNIDADE)
Nome: 
Alexandra Rodrigues de Queiroz

( x ) Titular     (   ) Respondendo

Responde por outras Comarcas?
(   ) Sim           (  x ) Não

Quais?

6 DA COMPETÊNCIA DA UNIDADE JUDICIÁRIA 
Comarca de Vara Única

(   ) Vara Única
Comarca com Duas Varas

(   ) 1ª Vara
a) Processos e Medidas relativas à jurisdição da infância e Juventude
b) Processos de competência do Tribunal do Juri
c) Execução Penal e Corregedoria dos Presídios
d) Os feitos relativos aos Conflitos Fundiários 

(   ) 2ª Vara 
a) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular
b) Processos e medidas relativas aos registros públicos

(   ) Juizado

Comarca com Três Varas sem Juizado Instalado
(   ) 1ª Vara

a) Processos de competência do Tribunal do Juri
b) Execução Penal e Corregedoria dos Presídios
c) Os feitos relativos aos Conflitos Fundiários 

(   ) 2ª Vara
a) Ações e medidas relativas aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
b) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular



(   ) 3ª Vara
a) Processo e medidas relativas à jurisdição da infância e juventude
b) Processos e medidas relativas aos registros públicos
c) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular

Comarca com Três Varas com Juizado Instalado
(   ) 1ª Vara

a) Processos de competência do Tribunal do Juri
b) Execução Penal e Corregedoria dos Presídios

(   ) 2ª Vara
a) Os feitos relativos aos Conflitos Fundiários 
b) Processos e medidas relativas aos registros públicos
c) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular

(   ) 3ª Vara
a) Processo e medidas relativas à jurisdição da infância e juventude
b) Execução Penal e Corregedoria dos Presídios
c) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular

(   ) Juizado

Comarca com Quatro Varas sem Juizado Instalado
(   ) 1ª Vara

a) Processos de competência do Tribunal do Juri
b) Execução Penal e Corregedoria dos Presídios

(   ) 2ª Vara
a) Ações e medidas relativas aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
b) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular

(   ) 3ª Vara
a) Processo e medidas relativas à jurisdição da infância e juventude
b) Processos e medidas relativas aos registros públicos
c) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular

(   ) 4ª Vara
a) Causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
b) Os feitos relativos aos Conflitos Fundiários 
c) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular

Comarca com Quatro Varas com Juizado Instalado
(   ) 1ª Vara

a) Processos de competência do Tribunal do Juri
b) Execução Penal e Corregedoria dos Presídios

(   ) 2ª Vara
a) Processos e medidas relativas aos registros públicos
b) Os feitos relativos aos Conflitos Fundiários

(   ) 3ª Vara
a) Processo e medidas relativas à jurisdição da infância e juventude
b) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular

(   ) 4ª Vara
a) Causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
b) Processos e Julgamento dos crimes de competência do juiz singular

(   ) Juizado

Comarca com Cinco Varas ou mais



(x ) Jurisdição Cível
( x ) Cível Comum
(   ) Cível Especializada em Revisão de Contratos Bancários
(   ) Cível Especializada em Seguro DPVAT 
(   ) Cível Especializada em Execução de Título Extrajudicial
(   ) Recuperação de Empresas e Falências
(   ) Família
(   ) Sucessões
(   ) Fazenda Pública
(   ) Registros Públicos

(   ) Jurisdição Criminal
(   ) Criminais Comum
(   ) Privativa Audiência de Custódia
(   ) Juri
(   ) Delitos de Tráfico de Drogas
(   ) Execução Penal e Corregedoria de Presídios
(   ) Execução de Penas e Medidas Alternativas
(   ) Crimes contra a Ordem Tributária

(   ) Jurisdição Especial
(   ) Execução Fiscal
(   ) Infância e Juventude
(   ) Juizado Especial Cível
(   ) Juizado Especial Criminal
(   ) Juizado Especial Cível e Criminal
(   ) Juizado Especial da Fazenda Pública
(   ) Juizado da Violência Doméstica contra a Mulher
(   ) Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
(   ) Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública

7 DO  ACERVO  PROCESSUAL -  DADOS  ENCAMINHADOS  E  CALCULADOS 
PELO  SETOR  COORDENADORIA  DE  CORREIÇÃO  E  MONITORAMENTO  DAS 
UNIDADES JUDICIÁRIAS.

Acervo atual 3546

Acervo na última inspeção realizada pela CGJ/CE 
6014Data da Inspeção: 

Fevereiro de 2016
Nº CPA: 8500679-
22.2016.8.06.0026

 ( x ) Diminuiu          (  ) Aumentou Diferença: -2468

Tramitação Processual       (   ) Físico            ( x ) Digital              (   ) Físico/Digital

8 DA PRODUTIVIDADE   –  DADOS ENCAMINHADOS E CALCULADOS PELO SETOR 
COORDENADORIA DE CORREIÇÃO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS.

DADOS DO MAGISTRADO
8.1 Produtividade do magistrado nos últimos 12 meses (conforme lista anexa)

Item Quantidade Total Média Mensal
Sentenças 1345 112,08
Acordos 121 10,08
Decisões 3386 282,17
Audiências 20 1,67
Despachos 5846 487,17
DADOS DA UNIDADE
8.2 Gestão de desempenho (Ano: 2021)

Processos novos 143
Processos pendentes de julgamento 3377



Processos julgados 137
Processos pendentes de baixa 3546
Processos baixados 109

8.3 Gestão do acervo 
Processos conclusos para Sentença 374
Processos julgados e não baixados 169
Processo Suspenso 201
Processos Reativados no mês 0
Processos Transitados no mês 28
Processos em grau de recurso no mês 4
Processos remetidos a outro foro no mês 1
Processos arquivados definitivamente no mês 25
Processos entrados no mês 36
Processos julgados no mês 56

Processos prioritários (conforme listas anexas)
Idoso Pendente de Baixa 338

Doença Grave Pendente de Baixa 38

Cirurgia, Leito hospitalar e
medicamentos

Pendente de Baixa 7

8.4 Processos paralisados há mais de 100 dias
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 101 e 180 dias 507
Quantidade dos processos conclusos paralisados entre 181 e 360 dias 657
Quantidade dos processos conclusos paralisados há mais de 360 dias 840
Total 2004

8.5 Gestão de Tempo e Qualidade
Índice de processos com assunto cadastrado 99,26%
Índica de conformidade de classe (CNJ) 100,00%
9 DOS PROCESSOS JUDICIAIS  -  DADOS EXTRAÍDOS DO FICOVI (ELABORADO 
PELA UNIDADE)
9.1 VISÃO GERAL
9.1.1 Processos Conclusos

Para Despacho 138
Para Decisão Interlocutória 648

9.1.1 Liminares Pendentes de Análise
Quantidade de Liminares Pendentes de Análise 36
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?
Controle realizado por meio de tarjas que são colocadas nos processos pendentes de apreciação de 
liminares.
9.1.2 Custas Finais
Há controle da cobrança das custas finais?
(inclusive em processos arquivados)

 ( x ) Sim   (  ) Não

Como é feito?
Acompanhamento pela fila de controle de custas
9.2 DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO NA UNIDADE  DADOS EXTRAÍDOS DO 
FICOVI (ELABORADO PELA UNIDADE)
9.2.1 Tribunal Popular do Juri
Total de Processo de competência do Tribunal do Juri 0
Juris realizados nos últimos 12 meses 0
Juris pendentes de realização 0
Processos aguardando a designação de data para realização do Juri 0
Processos inseridos na Meta ENASP 0



9.2.2 Execução Penal ou Condições Estabelecidas no Juizado Especial Criminal
Cumprimento em Regime Fechado 0
Cumprimento em Regime Semiaberto 0

Cumprimento em Regime Aberto 0

9.2.3 Infância e Juventude
Total de processos relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente 0
Total de processos de apuração de Ato Infracional 0
Total de processos de execução de medida socioeducativa 0
9.2.4 Processos cíveis 
Mandado de Segurança 2
Ação Civil Pública 7
Ações de Improbidade Administrativa 0
10 DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
10.1 Processos Administrativos contra Serventias Extrajudiciais
1. Competência da Diretoria do Fórum
10.2 Processos com Representação
1. 8500060-19.2021.8.06.0026 – CNJ N° 0007929-16.2020.2.00.0000 – Representação Por Excesso de 
Prazo em Desfavor do Juízo de Direito da 33ª Vara Cível
11 DOS  PROCEDIMENTOS –  DADOS  ENCAMINHADOS  PELO  SETOR 
COORDENADORIA  DE  CORREIÇÃO  E  MONITORAMENTO  DAS  UNIDADES 
JUDICIÁRIAS.
11.1 Visão Geral

Entrados no Mês 5
Arquivados 3

11.2 Procedimentos Investigatórios
     Pendentes
11.3 Cartas Precatórias

Pendentes 31
12 DAS AUDIÊNCIAS
12.1 Produtividade nos últimos 12 meses 
Total de audiências agendadas 21
Total de audiências realizadas 7

Audiências não realizadas 3

Total de Audiências canceladas/redesignadas 0

Data de Audiência mais longíqua 20 de maio de 2021

12.2 Situação geral
Processos aguardando a designação de audiências 42
Processos aguardando a realização de audiências 44
13 DO  GERENCIAMENTO  DA UNIDADE  -   DADOS  EXTRAÍDOS  DO  FICOVI 
(ELABORADO PELA UNIDADE)
Gestão de Processo de Trabalho
Como é feita a abertura de Malote Di-
gital

(  ) servidor específico
( x) revezamento

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

(  ) servidor específico
( x ) revezamento

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

   (  ) sim 
( x ) não 

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

( ) sim 
( x) não



PROCESSOS INSPECIONADOS
1) META 02 

0150983-44.2015.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação declaratória de nulidade e inexistência 
débito  distribuída em 20.11.2017. Despacho 
em 31.01.2019,  intimando as partes  para se 
manifestarem  se  há  interesse  no 
prosseguimento  do  feito.  Concluso  para 
decisão em 05.04.2019.

0875379-78.2014.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação Declaratória de Nulidade de Alteração
de  Contrato  Social  com  Pedido  de 
Antecipação  de  Tutela  distribuída  em 
16.01.2015.  Despacho  em  25.02.2021, 
determinando a manifestação da parte autora 
acerca  do  AR juntado  aos  autos.  Despacho 
em 05.04.2021, renovando expediente de fls. 
119,  por  meio  de  carta  com  AR-MP.  Em 
27.04.2021,  certidão de emissão de guia  de 
postagem  para  o  encaminhamento  via 
correios.

0891804-83.2014.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação  ordinária  distribuída  em  20.01.2015. 
Parecer do MP em 20.08.2018. Certidão em 
13.04.2021 remetendo os autos  para análise 
do Gabinete.

0113128-60.2017.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação  ordinária  para  restabelecimento  de 
pensão por morte distribuída em 09.11.2017. 
Concluso  para  sentença  desde  07.10.2019. 
Decisão  em  09.09.2019,  determinando  a 
produção de provas. Concluso para sentença 
desde 07.10.2019

0184534-83.2013.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação  monitória  distribuída  em  14.01.2015. 
Despacho,  em 11.02.2020,  renovando  o  ato 
citatório  das  requeridas,  por  meio  de  Carta 
com  Aviso  de  recebimento  no  endereço 
indicado  no  petitório  de  fls.  149-150.  Em 
10.03.2020 emissão de guia de postagem para 
o encaminhamento via correios.



0841267-83.2014.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação  monitória  distribuída  em  14.01.2015. 
Despacho  em  23.08.2020,  determinando  a 
regularização da representação de procurador. 
Em  07.04.2021,  despacho  para  ajuste 
estatístico da Vara.

0159845-67.2016.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação  monitória  distribuída  em  16.08.2016. 
Despacho  em  20.04.2021,  determinando  a 
citação  dos  sócios  administradores  da  parte 
requerida para que tomem conhecimento dos 
termos  da  peça  inicial.  Aguardando 
expedientes necessárias.

0116434-37.2017.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação  declaratória  de  inexistência  de  débito 
distribuída  em  14.03.2017.  Em  07.05.2018, 
juntada  de  réplica.  Concluso  desde 
16.05.2018.

0134317-94.2017.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação  declaratória  de  inexistência  de  débito 
distribuída em 09.11.2017. Juntada de réplica 
em 04.12.2020. Em 22.03.2021, certidão de 
remessa dos autos para análise do gabinete.

0145842-73.2017.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação  de  rescisão  contratual  distribuída  em 
23.06.2017.  Despacho  em  15.03.2021, 
reiterando  o  anúncio  do  julgamento 
antecipado do mérito,

3) META 06

0016317-19.2009.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE,  publicada  em  15.02.2021. 
Ação  Cívil  Pública  distribuída  em 
10.03.2009.  Parecer  do  MP em 02.10.2019. 
Sentença  em  20.04.2021.  Em  27.04.2021, 
certidão de ciência da intimação do MP.

0212614-86.2015.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE,  publicada  em  15.02.2021. 
Ação  Cívil  Pública  distribuída  em 
08.12.2015.  Audiência  em  05.11.2019. 
Despacho  em  20.04.2021,  determinando  às 
partes que arrolem as testemunhas cuja oitiva 
pretendem, devendo o gabinete agendar logo 



em seguida data para ter lugar audiência de 
instrução.

0135775-83.2016.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE,  publicada  em  15.02.2021. 
Ação  Cívil  Pública  distribuída  em 
17.05.2016.  Despacho  em  20.04.2021, 
determinando  às  partes  que  indiquem  as 
testemunhas cuja oitiva pretendem, e para em 
seguida  o  gabinete  do  Juízo  redesignar  a 
audiência instrutória.

4) CONCLUSO PARA SENTENÇA

0180665-73.2017.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação cominatória c/c indenização por danos 
morais distribuída em 30.10.2017. Despacho 
em 20.09.2019, determinando que o gabinete 
que elabore um plano para regularizar a pauta 
de  julgamentos,  no  prazo  de  seis  meses. 
Concluso para sentença em 23.09.2019.

0865565-42.2014.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE,  publicada  em  15.02.2021. 
Ação  de  restituição  de  valores  c/c  danos 
morais distribuída em 06.11.2017. Despacho 
em 20.09.2019, determinando que o gabinete 
que elabore um plano para regularizar a pauta 
de  julgamentos,  no  prazo  de  seis  meses. 
Concluso para sentença em 23.09.2019.

0142272-21.2013.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE,  publicada  em  15.02.2021. 
Ação  ordinária  de  obrigação  de  fazer  c/c 
danos  morais  distribuída  em  07.11.2017. 
Despacho em 20.09.2019, determinando que 
o  gabinete  que  elabore  um  plano  para 
regularizar a pauta de julgamentos, no prazo 
de  seis  meses.  Concluso  para  sentença  em 
23.09.2019.

0872091-25.2014.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação de obrigação de fazer c/c indenização 
por danos morais e materiais distribuída em 
09.11.2017.  Despacho  em  20.09.2019, 
determinando que o gabinete que elabore um 
plano  para  regularizar  a  pauta  de 
julgamentos,  no  prazo  de  seis  meses. 
Concluso para sentença em 23.09.2019.

0143111-85.2009.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.



Ação  ordinária  c/c  indenização  por  danos 
morais distribuída em 10.11.2017. Despacho 
em 20.09.2019, determinando que o gabinete 
que elabore um plano para regularizar a pauta 
de  julgamentos,  no  prazo  de  seis  meses. 
Concluso para sentença em 23.09.2019.

0182819-64.2017.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE,  publicada  em  15.02.2021. 
Ação de rescisão contratual c/c obrigação de 
fazer,  indenização  por  danos  morais 
distribuída  em  08.11.2017.  Despacho  em 
20.09.2019, determinando que o gabinete que 
elabore um plano para regularizar a pauta de 
julgamentos,  no  prazo  de  seis  meses. 
Concluso para sentença em 24.09.2019.

0144538-39.2017.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE,  publicada  em  15.02.2021. 
Ação de cobrança distribuída em 20.06.2017. 
Decisão  em  13.06.2017,  determinando  as 
partes  que  especifiquem as  provas  a  serem 
produzidas.  Concluso  para  sentença  em 
11.11.2019.

0141496-45.2018.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação  de  rescisão  contratual  distribuída  em 
21.06.2018.  Decisão  em  16.09.2019, 
determinando que após o decurso do prazo da 
decisão de fls. 111, os autos fossem conclusos 
para sentença. Certidão de decurso do prazo 
em 27.01.2019.  Concluso  para  sentença  em 
27.11.2019

5) IDOSO E OUTRAS PRIORIDADES

0118462-41.2018.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE,  publicada  em  15.02.2021. 
Ação anulatória  c/c  repetição  de  indébito  e 
indenização  por  danos  morais  distribuída 
22.03.2018.  Despacho  em  22.05.2018  para 
apresentar réplica. Concluso em 21.06.2018. 
Candidato a vinculação de terma precedente 
STJ RR 929.

0102390-76.2018.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação  indenização  por  danos  morais 
distribuída em 15.01.2018. Juntada de réplica 
em 09.07.2018. Concluso para decisão desde 
13.07.2018.

0106181-53.2018.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 



16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação  de  obrigação  de  fazer  distribuída  em 
29.01.2018.  Juntada  de  petição,  requerendo 
prova  pericial  e  prova  testemunhal  em 
26.03.2019.

0117386-79.2018.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE,  publicada  em  15.02.2021. 
Ação  de  reajuste  da  RMI  (Renda  Mensal 
Inicial) de previdência privada distribuída em 
16.03.2018. Decisão em 09.09.2019, para as 
partes  especificaram  as  provas  a  serem 
produzidas. Juntada de petição, requerendo o 
julgamento  antecipado  da  lide  em 
01.10.2019.

0177014-96.2018.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação  de  Rescisão  Contratual  c/c 
Reintegração  de  Posse  distribuída  em 
09.11.2018.  Juntada  de  réplica  em 
16.12.2019.  Concluso  para  decisão  em 
16.01.2020.

6) PROCESSOS PARALISADOS HÁ MAIS DE 100 (CEM) dias

0219196-05.2015.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE, publicada em 15.02.2021.
Ação de Usucapião Extraordinária distribuída 
em  13.11.2017.  Despacho,  em  11.10.2019, 
determinando juntada de certidão imobiliária. 
Juntada  de  documento  em  26.11.2019. 
Petição requerendo impulsionamento do feito 
em  31.08.2020.  Concluso  para  despacho 
desde 01.09.2020. 

0033088-43.2007.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE,  publicada  em  15.02.2021. 
Ação de cobrança distribuída em 06.12.2017. 
Em  20.09.2019,  decisão  suspendendo  o 
processo  por  24  meses.  Certidão  em  06. 
05.2020, remetendo os autos para análise do 
gabinete.

0615210-03.2000.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE,  publicada  em  15.02.2021. 
Ação  cautelar  inominada  distribuída  em 
30.01.2018.  Concluso  para  decisão  em 
07.05.2020.

0212455-17.2013.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE,  publicada  em  15.02.2021. 
Ação  de  Usucapião  distribuída  em 
13.01.2015.  Despacho  em  21.03.2019, 



determinando citações.
Certidão de decurso de prazo em 08.05.2020. 

0148994-32.2017.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE,  publicada  em  15.02.2021. 
Ação declaratória de nulidade distribuída em 
05.07.2017. Certidão de decurso de prazo em 
06.05.2020.  Concluso  para  sentença  em 
08.05.2020.

0190675-79.2017.8.06.0001 Vistos  em  inspeção.  Portaria  n.° 
16/2021/CGJCE,  publicada  em  15.02.2021. 
Ação  Despejo  Por  Falta  de  Pagamento 
distribuída  em  04.12.2017.  Certidão  de 
decurso de prazo em 12.05.2020.

14 AVALIAÇÃO  DE  CUMPRIMENTO  DE  METAS  –  DADOS  ENCAMINHADOS  E 
CALCULADOS PELO SETOR COORDENADORIA DE CORREIÇÃO E MONITORAMENTO 
DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS.
14.1 Taxa de Congestionamento (Meta para 2020: 68,4%)

Na última inspeção realizada pela CGJ/CE (Fevereiro de 2016)
Não informado em

relatório
2021 84,67%
14.2 Índice de Atendimento à demanda – IAD (Meta para 2020: 138%)
2020 113,72%
2021 76,22%
14.3 Meta 1 (Meta para 2021 é maior que 100%)
2020 98,35%
2021 95,80%
14.4 Meta 2 (Meta para 2021 é 80%)

Total de Processos em Janeiro/2021 1865
Total de processos pendentes de julgamento 1856
Total de processos julgados 9
2021– Percentual de Atingimento 0%
Total de processos a serem julgados até dezembro para cumprir a meta 
2021

1483

14.5 Meta 4 (Meta para 2021 é 70%)
Total de Processos em Janeiro/2021 0
Total de processos pendentes de julgamento  (conforme listas anexas) 0
Total de processos julgados 0

2021 – Percentual de Atingimento
** Erro na 

expressão **
Total de processos a serem julgados até dezembro para cumprir a meta 
2021

0

14.6 Meta 6 (Meta para 2021 é 60%) 
Total de Processos em Janeiro/2021 4
Total de processos pendentes de julgamento (conforme listas anexas) 4
Total de processos julgados 0
2021 – Percentual de Atingimento 0%
Total de processos a serem julgados até dezembro para cumprir a meta 
2021

2,4

14.7 Conciliação – DADOS EXTRAÍDOS DO FICOVI (ELABORADO PELA UNIDADE)

Quantidade de Audiências de Conciliação realizadas em 2020 28

Quantidade de Audiências de Conciliação realizadas em 2021, até o mês 
anterior em que a inspeção será realizada

7



15 DA VIDEOCONFERÊNCIA -  DADOS EXTRAÍDOS DO FICOVI (ELABORADO PELA 
UNIDADE)
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

16 NORMATIVOS

Provimento n.° 02/2021/CGJ
DJe de 18.01.2021 (págs. 13.179).

Institui o Código de Normas Judiciais no âmbito do 
Estado  do  Ceará,  em  substituição  aos  provimentos 
anteriores  que  versem sobre  o tema,  em especial  os 
artigos 1º ao 138 do Provimento nº 01/2007, datado de 
19/01/2007, desta Corregedoria-Geral da Justiça.

O  referido  provimento  reúne  todos  os  normativos 
expedidos  e  vigentes,  constituindo-se  como  ato 
normativo uniformizador dos procedimentos relativos 
aos  serviços  judiciários  de  primeira  instância  do 
Estado do Ceará e às Turmas Recursais.

17 RECLAMAÇÕES/CONSTATAÇÕES

18 RECOMENDAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS
18.1.  Manter  monitoramento  e  efetivação  das  Metas  Nacionais  do  Judiciário  para  2021,  com 
destaque  para  as  Metas  1  (julgar  quantidade  maior  de  processos  de  conhecimento  do  que  os 
distribuídos no ano corrente), 2 (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) e 06 
(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.)
<<https://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/justica-estadual/#>>
18.2. Inserir a tarja referente a feitos prioritários nos processos assim considerados, para facilitar 
a identificação e julgamento destes feitos;
18.3. Adoção das recomendações pontuadas nos processos inspecionados, principalmente naqueles 
paralisados por tempo demasiado, providenciando o devido impulso oficial;
18.4.  Instituir  rotina  de  cobrança  de  processos  com  carga  que  tenham  ultrapassado  prazo 
razoável;
18.5. Providenciar impulso oficial célere às Cartas Precatórias, analisando as 24 cartas precatórias 
existentes no módulo judiciário quanto ao seu cumprimento;
18.6.  Instituir  rotina  de  cobrança  de  cartas  precatórias,  com  o  intuito  de  evitar  que  tais 
procedimentos fiquem paralisados no juízo deprecado;
18.7.  Providenciar  que os feitos prioritários  recebam a devida atenção,  fazendo-os tramitar  em 
fluxo distinto das demais demandas judiciais;
18.8. Verificar os processos 10 (dez) feitos conclusos para sentença mais antigos em trâmite na 
Unidade, os quais deverão ser devidamente analisados em ocasião da inspeção interna do corrente 
ano, em obediência ao Ofício Circular n.° 40/2021/CGJCE, datado de 15.02.2021;
18.9. Realizar cobrança de todos os mandados aguardando cumprimento há mais de 45 dias, caso a 
Unidade  possua,  com  envio  de  ofício  à  COMAN,  bem  como  instituir  rotina  de  cobrança  de 
mandados sem devolução há bastante tempo;
18.10. À Secretaria de Vara deverá providenciar o saneamento do Sistema SEI, com o intuito de que 
ele passe a refletir a real situação da unidade. Foram constatados 90 processos no card concluso para 
sentença em referido sistema.  No SAJ,  constam  85 processos para  julgamento,  em 29.04.2021.  É 
preciso sanear  a  referida  fila,  no SEI,  excluindo os  feitos  que não estejam prontos  para  sentença 
(despachar usando o código 11022, movendo o caso para a fila correta). Além disso, é preciso sanear a 
fila “julgado e não baixado”, que possui, em 29.04.2021, 297 processos. O saneamento possibilitará a 



redução da taxa de congestionamento que está em 84,07%  (em 29.04.2021);
18.11. Evitar despachar no sentido de determinar à Secretaria que agende as audiências do módulo 
judiciário, sendo interessante no corpo do despacho já ter a data do ato audiencial a ser realizado.
18.12.  Procurar  amenizar,  até  19/12/2021,  a  taxa  de  congestionamento  da  Unidade,  a  qual, 
atualmente, possui o valor de 84,07%.
Menciona-se,  por  oportuno,  que  com  a  efetiva  baixa  dos  processos  JULGADOS  E  NÃO 
BAIXADOS, a taxa de congestionamento apresentará alguma diminuição, ainda que sutil.
18.13. Estabelecer rotina de análise nos processos que constam como paralisados há mais de 100 
dias,  salvo  os  processos  que  a  suspensão  foi  determinada,  cujo  valor  extraído  do  SEI,  pela 
Coordenadoria  de  Correição e  Monitoramento das  Unidades  Judiciárias  é  de  2004 ações  nesta 
situação (salvo suspensos por determinação).

Conclusão

A  Organização  Mundial  da  Saúde  declarou  pandemia  pelo  Corona  Vírus 

(COVID-19),  no  dia  11  de  março  de  2020,  sendo  instituído  por  este  motivo,  de  modo 

excepcional, o regime de  teletrabalho  no  âmbito  do  Poder  Judiciário  Cearense  (Portaria  n° 

497/2020), ante a necessidadede  conter  a  propagação  de  infecção  e  transmissão  local  e 

preservação da saúde de magistrados, servidores e jurisdicionados em geral, motivo pelo qual 

não foi possível realizar a inspeção de forma presencial.

Com o retorno gradual das atividades presenciais, sobreveio nova suspensão das 

atividades presenciais, por força do Decreto Estadual n.° 33.936, motivo pelo qual Presidente 

deste Sodalício entendeu pela importância de seguir as determinações do novo ato Estadual, 

anunciado após  reunião  do Comitê  Estadual  de  Enfrentamento  à  Covid-19,  ocorrida  no dia 

03.03.2021, com a participação da Eminente Magistrada. Com a necessidade de manutenção de 

isolamento social rígido, ocorreram sucessivas prorrogações da obrigatoriedade do regime de 

teletrabalho.

Contudo, o processo de digitalização do acervo processual (33ª Vara Cível da 

Comarca de Fortaleza: 100% do acervo digitalizado, de acordo com o Banco de Informações 

Gerenciais) e a escorreita utilização da ferramenta do Sistema de Estatísticas e Informações na 

confecção dos relatórios, a qual traz à baila todos os dados estatísticos dos módulos deste e. 

Tribunal de Justiça, trouxe a possibilidade desta Casa prosseguir,  sem qualquer obstáculo, na 

avaliação das Unidades deste Tribunal Alencarino, de forma remota.

Portanto, este Órgão possui os instrumentos necessários para a formação de um

diagnóstico acerca do desenvolvimento das atividades jurisdicionais.

A Vara inspecionada encontra-se sob a respondência do Juiz de Direito Magno 

Gomes  de  Oliveira,  Titular  da  3ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Caucaia,  em  virtude  do 

afastamento do Juiz de Direito Cláudio Ibiapina, ora exercendo a função de juiz auxiliar da Vice-

Presidência, consoante Portaria nº 868/2020.

Durante a realização da inspeção, o Juiz de direito Magno Gomes de Oliveira, em 



respondência pela 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, esclareceu os seguintes pontos,  ad 

litteram:

Desde  seu  retorno  ao  Brasil,  em  novembro  de  2019,  após 
cursar o primeiro ano do Doutorado em Ciências Criminais na Faculdade de Direito de  
Lisboa, o magistrado subscritor foi designado para exercer funções de forma cumulativa.  
Com efeito, no período de dezembro de 2019 a março de 2020 atuou cumulativamente na  
1a. Turma Recursal, auxiliou na 10a. Vara Cível e respondeu pela extinta 24a. Vara Cível  
de  Fortaleza  (a  qual  detinha  competência  privativa  para  ações  que  versavam sobre  o  
Seguro DPVAT). Permaneceu em atuação na vara recém extinta até junho de 2020, e logo  
no mês imediatamente seguinte foi designado para atuar na 33a. Vara Cível de Fortaleza.

Sucede  que  a  respondência  no  módulo  jurisdicional  atual  
ocorreu de forma cumulativa a outros encargos jurisdicionais, a saber: a) Respondência 
na  33a.  Vara  Cível:  Desde  01.07.2020  (Portaria  nº  868/2020,  DJ  de  29.06.2020);  b)  
Respondência pela 23ª Vara Cível de Fortaleza, no período de 10.11.2020 a 29.11.2020  
(Portaria nº 760/2020, DJ de 27.10.2020); c) Auxílio na 10ª Vara Cível de Fortaleza, de  
20.01.2020 (Portaria nº 70/2020, DJ de 20.01.2020) a 31.01.2021 (Portaria nº 183/2021,  
DJ de 01.02.2021); d) Respondência pela pela 31ª Vara Cível de Fortaleza, no período de  
01.04.2021 a 20.04.2021 (Portaria nº 257/2021,  DJ de 29.03.2021),  onde somente nos 
primeiros  20  (vinte)  dias  do  mês  atual  foram  emitidos  1066  despachos,  115  decisões  
interlocutórias e  31 sentenças; e) Membro Suplente da 3ª Turma Recursal  do TJCE, a  
contar de 02.03.2020 (Portaria nº 192/2020, DJ de 06.02.2020).

Cumpre  ponderar  que  somente  no  âmbito  da  3a.  Turma  
Recursal (julho de 2020 a abril de 2021), o magistrado subscritor participou de 10 (dez)  
sessões virtuais, com duração individual de uma semana, e nesse período houve a prolação  
de 1.134 acórdãos e 21 decisões monocráticas.

Relativamente  às  audiências  realizadas,  cabe  destacar  que  
logo após o lockdown de março de 2020, onde todos fomos tomados de surpresa, houve  
certa demora até que fosse disponibilizado um sistema informático para realização de  
audiências. Por iniciativa do CNJ tal sistema foi o CISCO/WEBEX, contudo, logo no início  
o  sistema  apresentava  muita  inconsistência,  de  modo  que  muitas  audiências  foram 
designadas, mas deixaram de se realizar porque partes, advogados, e às vezes o próprio  
juízo não conseguia estabilidade no sistema para coletar a prova. Apesar disso, através de  
consulta ao SAJPG é possível verificar que no intervalo de 01.07.2020 até 23.04.2021 o  
magistrado  subscritor  esteve  responsável  por  não  menos  que  114  (cento  e  quatorze)  
audiências.

Relativamente às dificuldades no âmbito da 33a. Vara Cível,  
merecem ser pontuadas de forma específica:

a) Quando foi designado para assumir a respondência da  
33a.  Vara  Cível  de  Fortaleza  o  magistrado  acumulava  outras  duas  funções,  pois  
auxiliava na 10a. Vara Cível e atuava como suplente da 3a. TR, recebendo recursos em  
distribuição equitativa com os demais cinco magistrados do colegiado.

b) No âmbito da 10a. Vara Cível, considerando que o juiz  



titular é o presidente da ACM, o magistrado subscritor realizava todas as audiências  
da vara, as quais eram feitas às terças-feiras,  ao passo que às quintas-feiras eram  
realizadas as audiências da 33a. Vara Cível.

c)  Desempenhando  simultaneamente  três  funções  
jurisdicionais o magistrado subscritor não tinha meios de reduzir o acervo da 33a.  
Vara  Cível,  tampouco  buscar  meios  de  reduzir  sua  taxa  de  congestionamento.  Na  
verdade, seu tempo era consumido na realização de audiência, apreciação de pedidos 
de tutelas antecipadas, especialmente aquelas referentes a negativas de cobertura por  
planos  de  saúde,  e  atendimento  de  advogados  que  pediam  impulso  oficial  para  
processos relativos às prioridades legais.

d) Em paralelo a tais dificuldades, houve redução do corpo  
funcional  da  vara  derivada  da  exoneração  do  assistente  judiciário  Everton,  cuja  
exoneração se deu em 27/07/2020, mas o respectivo cargo passou 51 (cinquenta e um)  
dias vagos,  eis  que somente em 16/09/2020 se deu a nomeação da nova assistente  
judiciária Ana Cecília Morais Dracon.

e) Ainda relativamente aos três estagiários da 33a. Vara  
Cível, cumpre destacar que ainda durante a primeira onda da pandemia do COVID-19  
vieram a se desligar do TJCE entre 31 de agosto e 14 de outubro de 2020: a) Lethicya 
Souza Rodrigues - saiu em 31/08/2020; b) Suyanne Airam Ferreira Xavier – saiu em 
16/09/2020; c) Alisson Vieira Bezerra Lima – saiu em 14/10/2020.

f)  Os  novos  estagiários  somente  assumiram  as  funções  
respectivas em janeiro de 2021: a) Werther Barreto Paiva Júnior  (matrícula 44.502); b)  
Levi Conde D’Albuquerque (matrícula 44.497); Felipe Gondim Gurgel Ramalho Lima  
(matricúla 44.522),  de modo que a vara permaneceu durante aproximadamente três  
meses sem qualquer um dos três estagiários, e assim sua equipe ficou reduzida a 50% 
(cinquenta por cento). Demais disso, poucos dias após a assunção dos novos estagiários  
teve início o lockdown decorrente da segunda onda da pandemia do COVID-19, o que  
impediu que fosse ministrado mínimo treinamento aos novos estagiários, e com isso a  
produtividade dos mesmos tem sido sofrível e insuficiente.

g) O tempo efetivo de atividade no âmbito da 33a. Vara 
Cível também restou prejudicado porque o recesso forense perdurou até 07.01.2021,  
mas durante todo o mês de fevereiro de 2021 o magistrado subscritor esteve em gozo de  
férias,  retomando suas atividades em 05.02.2021. Designou inspeção anual na vara  
para o mês de abril de 2021, e por isso restaram prejudicadas as audiências em pelo  
menos uma quinzena do aludido mês. Houve concentração de esforços na prolação de  
sentenças, pois que ao final de fevereiro de 2021 havia 456 processos conclusos para  
sentença.

h)  Por  determinação  do  magistrado  subscritor  todos  os  
servidores e estagiários da vara passaram a trabalhar na elaboração de minutas de  
despachos e decisões interlocutórias nos processos paralisados a mais de 360 dias,  
naturalmente sem se descurar dos pedidos de tutela de urgência e dos processos com  
prioridade legal decorrente do Estatuto do Idoso. 



i)  No mesmo intervalo o magistrado subscritor passou a 
trabalhar sozinho na fila de processos conclusos para sentença, de modo que somente  
no mês de março de 2021 foram sentenciados 118 processos, priorizando-se aqueles  
relativos às metas do CNJ. Na sequência, já no mês de abril de 2021, em paralelo aos  
trabalhos da Inspeção Anual/2021, e às audiências realizadas sempre às quintas-feiras,  
foram proferidos, até a presente data, 136 (cento e trinta e seis) sentenças.

j) Observou-se que apesar da significativa redução da fila  
de processos conclusos para sentença (de 456 processos para 85 processos) e na fila de  
paralisados  a  mais  de  360  dias  (882  processos  para  568  processos),  o  índice  de  
congestionamento da 33a. Vara Cível reduziu minimamente (84,80% para 83,90%).

k)  Buscando  meios  de  potencializar  os  trabalhos,  o  
magistrado subscritor solicitou ao Juiz CÉSAR MOREL ALCÂNTARA, ex-juiz auxiliar  
da CGJ/CE, que ministrasse orientações a toda equipe da 33a. Vara Cível, o que foi  
feito  ainda  na  manhã  de  16.04.2021,  e  na  ocasião  restou  esclarecido  pelo  solícito  
colega que o índice de congestionamento somente sofreria baixa significativa na medida  
em que houvesse baixas processuais, as quais são da competência exclusiva da SEJUD,  
e que é diretamente subordinada à Presidência do Egrégio TJCE.

l) Em paralelo, o magistrado subscritor percebeu constante  
assimetria numérica entre o SEI e o SAJ, inclusive com alterações sistêmicas de que,  
por  vezes,  os  números  apresentados  no  SEI  quando  acessado  pelo  magistrado  
divergiam dos números do mesmo sistema quando acessados por servidores da equipe  
da 33a. Vara Cível, motivando inclusive a abertura de chamado junto ao CATI para 
verificar o motivo das inconsistências.

m) Ainda por ocasião de reunião de treinamento promovida  
pelo Dr. César Morel  Alcântara, a pedido do magistrado subscritor,  que a eventual 
ocorrência de defeitos na alimentação das classe processuais e matérias dos processos  
que  integram o acervo  da vara poderiam gerar perda de  produção de  sentenças  e  
decisões  interlocutórias.  O ex-juiz  auxiliar da CGJ/CE exemplificou sua orientação  
mencionando  uma  inspeção  por  ele  relizada  na  regiçao  do  Cariri  em  que  um  
magistrado  inspencionado  havia  perdido  a  produção  de  mais  de  200  (duzentas)  
sentenças  apenas  porque  os  processos  por  ele  julgados  ainda  permaneciam 
cadastrados do SEI como inquéritos policiais, apesar de já terem sido convertido em  
ações penais, inclusive com recebimento formal de deúnciais do Ministério Público. Tal  

alerta revelou que, a depender da classe processual do feito junto ao SAJ, pode ser  

eletronicamene desconsiderada significativa produção do magistrado e sua equipe.

n)  Fenômeno  similar  foi  recentemente  relatado  à  Dra. 
Mônica Linma Chaves, Juíza Presidente da 3a. TR, onde o magistrado subscritor tem 
atuado de forma cumulativa à suas funções na 33a. Vara Cível. Segundo relatos daquela  
atenta  colega  foi  alertada  sobre  uma  significativa  divergência  entre  o  número  de  
recursos votados no âmbito do Fórum das Turmas Recursais e o número efetivamente 
identificado no âmbito do SAJSG.



o) Tais episódios e inconsistências numéricas precisam ser  
submetidas ao crivo da douta CGJ/CE, a fim de que a frieza de números pouco hígidos  
obtidos  junto  a  sistemas  computacionais  que  por  vezes  não  se  comunicam  
adequadamente não venha a ser interpretado como evidência de desídida funcional do  
magistrado em atuação no módulo jurisdicinal inspecionado.

p) A partir do retorno das férias do magistrado subscritor  
(05.03.2021)  até  a  data  de  hoje  (28.04.2021)  foram  proferidas  254  (duzentas  e  
cinquenta e quatro) sentenças, sendo 118 no mês de março de 2021 e 136 em abril de  
2021, sendo a imensa maioria sentenças de mérito que demandaram tempo e esforço 
em sua elaboração, e cujo conteúdo integral pode ser obtido através do gerenciador de  
arquivos do SAJPG, caso o Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça entenda oportuno.  
Isto  demonstra o  esforço  concentrado da  equipe  da 33a.  Vara Cível  da Fortaleza,  
embora seja fato indisfarçável que nao há como regularizar de imediato uma vara cujo  
titular se encontra afastado de suas funções desde janeiro de 2019, portanto, há exatos  
27 (vinte e sete) meses.

Eis  as  considerações  submetidas  ao  criterioso  exame  de  S.  
Exa., o Corregedor Geral da Justiça do Estado do Ceará, em assim ao nobre Juiz Auxiliar  
Corregedor  incumbido  da  Correição  de  2021,  a  fim de  que  a  análide  da  atuação  do  
módulo  jurisdiconal  não  se  opere  exclusivamente  a  partir  de  números  (nem  sempre  
confiáveis) extraídos do SEI.

Pois bem.

Conforme  alhures  mencionado,  a  inspeção  foi  realizada  (além  da  análise  da 

tramitação dos processos judiciais), utilizando como parâmetro os dados estatísticos constantes 

no Sistema de Estatísticas e Informações, extraídos no dia 22.03.2021 pela COORDENADORIA 

DE CORREIÇÃO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS.

Analisando as Estatísticas da 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, constata-se 

que  o  módulo  possui  uma  alta  taxa  de  congestionamento  (84,07%),  elevado  número  de 

processos paralisados há mais de 100 (cem) dias (1401), e quantidade significativa de processos 

pendentes de julgamento inserto na Meta 02 (1767).

Com  efeito,  mencionada  taxa  encontra-se  acima  da  média  estipulada  pelo 

Conselho Nacional de Justiça para o ano de 2020, qual seja: 68,4%. Neste ponto, destaco que 

ainda não foram estabelecidos no Plano Estratégico o percentual de atendimento para o corrente 

ano.

Recomenda-se, portanto, ao magistrado para que empreenda os esforços a fim de 

amenizar a referida taxa de congestionamento e o impulso constante dos processos insertos na 

Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça até seu efetivo desfecho, demanda bastante sensível 

aos olhos do Órgão Censor Nacional.

Nessa perspectiva, mister reiterar que, com o empenho da Secretaria Judiciária de 

1.º Grau, e a consequente baixa da quantidade de processos julgados e não baixados (297, em 



29.04.2021), o acervo poderá sofrer decréscimo, e, consequentemente, haverá maior diminuição 

na taxa de congestionamento, consoante acima mencionado.

Nessa linha, constata-se o ínfimo percentual do índice de atendimento à demanda 

(74,59%) no corrente ano e o atingimento de (137,30%) da Meta 01 do Conselho Nacional de 

Justiça. Neste ponto, é válido destacar que houve melhora neste percentual da Meta em comento, 

tendo em vista que em 2020, o módulo  não  alcançou o percentual estabelecido pelo Conselho 

Nacional de Justiça

Quanto  ao  número  de  precatórias  em  trâmite  na  Vara,  a  saber:  25,  deve  a 

Secretaria envidar esforços no sentido de verificar o efetivo cumprimento das cartas precatórias 

pendentes de cumprimento e, ainda, na outra linha, instituir uma rotina de cobrança com o fito de 

que tais procedimentos não fiquem paralisados no juízo deprecado.

Quanto  aos  90  (noventa)  processos  conclusos  para  sentença  (lista  extraída  do 

Sistema de Estatísticas  e  Informações  em 29.04.2021),  o Juiz  deve realizar  uma análise  dos 

processos que se encontram nessa situação, sobretudo regularizando a situação daqueles que não 

estão, de fato, prontos para o efetivo julgamento (pode-se supor que alguns dados coletados no 

sistema  SEI  estavam  incorretos,  ou  seja,  havia  processos  indevidamente  alocados  no  card 

“conclusos  para  sentença”,  mas  que  demandavam  pronunciamento  judicial  diverso.).  Ver 

recomendação 18.10.

Nessa toada, é importante fazer um comparativo da Unidade inspecionada com as 

demais  Unidades  que  possuem  a  mesma  competência,  a  saber,  Cível  Residual.  No  dia 

29.04.2021,  consta  70,27%  de taxa  de  congestionamento  de  todas  as  Varas  da  mencionada 

competência. Verifica-se uma diferença de   mais     de   10% em relação à 33ª Vara Cível   (  84,07%  )  .  

No que  se  refere  ao Índice  de Atendimento  a  Demanda,  as  Varas  da  referida 

competência perfazem um percentual global de  125,10%,  no entanto a 33ª Vara Cível tem um 

índice bem inferior de 74,59%.

Diante do comparativo acima, percebe-se que a Vara encontra-se, em termos de 

indicadores, aquém das demais, não havendo, portanto, como justificar tal cenário em razão da 

competência pertinente ao módulo judiciário.

Neste  ponto  ainda  é  importante  frisar  que,  em  linhas  gerais,  as  Varas  de 

competência Cível Residual não estão nas médias estipuladas pelo CNJ e mesmo assim a 33ª 

Vara Cível da Comarca de Fortaleza ainda é inferior no que se refere a índices.

Desse  modo,  cotejando  os  dados  estatísticos  da  Unidade,  percebe-se  que  as 

irregularidades no módulo em comento devem ser alvo de recomendações e medidas específicas, 

atendendo, assim, ao desiderato maior da atividade censorial desta Corregedoria, sobretudo: (1) 

movimentar  os  processos  paralisados  há  mais  de  100  (cem)  dias;  (2)  impulsionar  os 



processos conclusos para sentença; (3) priorizar a movimentação dos feitos insertos nas 

METAS 02 e 06 do Conselho Nacional de Justiça até o seu efetivo julgamento, ocasião em 

que destaco, novamente, a sensibilidade do assunto tratado neste parágrafo; e (4) a efetiva 

análise dos processos julgados e não baixados, a fim de amenizar, ainda que de forma sutil, 

a alta taxa de congestionamento.

No que  concerne  aos  processos  objeto  de  análise  por  esta  Casa,  estes  foram 

extraídos  (por  amostragem)  das  seguintes  listas  constantes  no  Sistema  de  Estatísticas  e 

Informações:

Processos pendentes de julgamento – Meta 02

Processos pendentes de julgamento – Meta 06

Concluso para sentença

Idoso e Outras Prioridades (Leito, Cirurgia, Doença Grave e Medicamentos / Portador de 
Necessidade Especial)

Processos paralisados há mais de 100 (cem) dias

Constatou-se que os processos, verificados por amostragem, em tramitação na 33ª 

Vara Cível de Fortaleza, possuem morosidade manifesta em sua tramitação, demandando longa 

marcha processual. É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVII, prevê que  “a 

todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

O retardo processual na tramitação das ações em tramitação na 33ª Vara Cível da 

Comarca  de  Fortaleza  deve  ser  objeto  de  atenção  máxima  do  Juiz  em  respondência  e  dos 

respectivos servidores.

A  verdade  é  que  reduzido  número  de  servidores  e  precárias  condições  para 

desenvolvimento dos trabalhos jurisdicionais, constituem obstáculos a serem superados no Poder 

Judiciário, contudo, não se pode deixar que tais aspectos justifiquem, a priori, a mora excessiva na 

solução dos processos.

Um ponto que merece destaque é que consta uma representação por excesso de prazo 

em desfavor do Juízo da 33ª Vara Cível de Fortaleza sob o nº  8500060-19.2021.8.06.0026, que 

tramitou inicialmente na Corregedoria Nacional de Justiça sob o nº  0007929-16.2020.2.00.0000, 

tendo sido arquivada ante a normalização da tramitação e a inexistência de dolo ou desídia no Juízo 

representado. Apesar do arquivamento nesse caso específico, é importante frisar que diante do atual 

cenário que a Unidade se encontra é bastante possível que sejam instauradas novas representações 

por  excesso  de  prazo.  Assim,  recomenda-se,  mais  uma vez,  que  seja  dado impulso  aos  feitos 



paralisados há mais de 100 (cem) dias, que são mais da 30% do acervo processual do módulo.

No que tange à atuação jurisdicional específica do Juiz Magno Gomes de Oliveira, 

imprescindível  mencionar  que  este  entrou  na  33ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Fortaleza  em 

julho/2020,  não sendo razoável, portanto, imputar ao Magistrado responsabilidade direta e 

imediata no cenário verificado no módulo em comento, pelo menos na presente quadra.

Anote-se, por questão de justiça, que a produtividade individual do julgador, 

globalmente considerada, é expressiva, sendo possível dizer que os problemas detectados aqui 

são de ordem estrutural e demandam uma solução integrada de gestão judiciária. Exemplo de 

produtividade é o relatório que segue em anexo, juntado a pedido do Juiz Magno Gomes de 

Oliveira.

No  presente  caso,  não  vislumbrou-se  desídia  do  magistrado  na  condução  dos 

processos em trâmite na 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, sendo importante assentar que o 

aspecto disciplinar deve ser reservado para casos graves. A morosidade verificada no lapso temporal 

para desfecho das  ações  em trâmite  no referido módulo,  por si  só,  não justifica  a  averiguação 

disciplinar contra magistrado, em relação à unidade judiciária inspecionada.

No que concerne à produtividade geral do Juiz em respondência pela Unidade, que 

foi objeto de avaliação durante as atividades correicionais, porquanto, nos últimos 12 (doze) meses, 

julgou 1345 (mil trezentos e quarenta e cinco) processos, uma quantidade excepcional para um Juiz 

que responde por várias Unidades, constando 7 unidades no relatório de prestação jurisdicional. 

Portanto,  interessante recomendar ao douto julgador,  consoante supramencionado, 

que  continue a  envidar esforços para o constante incremento da sua produtividade, com o fito de 

melhorar os dados estatísticos da 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, realizando um trabalho 

junto à Secretaria quanto ao impulsionamento dos processos paralisados há mais de 100 (cem) dias; 

a constante movimentação dos feitos insertos nas Metas do Conselho Nacional de Justiça, até seu 

efetivo julgamento.

O  acervo  processual  e  o  constante  ingresso  de  novas  demandas  exigem  do 

magistrado  permanente  esforço  e  patamares  mínimos  de  produção,  como  forma  de  buscar  o 

cumprimento do princípio constitucional da celeridade processual.

As  omissões  e  irregularidades  verificadas  são  sanáveis,  sendo  certo  que,  com a 

implementação  das  recomendações  acima  mencionadas  e  o  empenho  do  magistrado  junto  aos 

servidores, o módulo obterá uma melhora significativa nos números, sendo  recomendado que o 

magistrado estabeleça metas semanais para si e para os servidores da Vara, tudo com o desiderato, 

consoante supramencionado, de incremento da produtividade e melhorias nos dados estatísticos.

Por derradeiro, e visando a aprimorar a prestação jurisdicional, deve a unidade passar

a utilizar, com frequência, as novas ferramentas introduzidas pela gestão atual do TJCE, a saber: 



Sistema de Estatísticas e Informações - SEI e a ferramenta da videoconferência, sobretudo no atual 

cenário em que os magistrados de 1.° e 2.° grau estão exercendo suas atividades de forma remota.

Os sistemas acima mencionados, de fato, são perfeitamente capazes de garantir o 

cumprimento  do  princípio  constitucional  da  celeridade,  bem  assim  inicial  construção  de 

planejamentos estratégicos referentes à administração da Unidade.

Pelo que restou apurado na 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza e pelos prazos 

em que os processos encontram-se paralisados à espera de regular movimentação, há necessidade 

de  monitoramento  da  presente  Unidade,  sobretudo  no  que  concerne  ao  volume  de  feitos  

paralisados há mais de 100 (cem) dias, que correspondem a mais de 30% (trinta por cento) do 

acervo processual  e da alta taxa de congestionamento (84,12%, em 28.04.2021) (Comunicado 

Interno n.º 03/2021/GABCGJCE, de 10 de março de 2021.

Após  o  monitoramento,  entendo  pelo  retorno  dos  autos  a  este  Gabinete,  para, 

finalmente, este Juiz Corregedor Auxiliar emitir parecer quanto ao acompanhamento realizado junto 

à 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza.

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

Fortaleza, 29 de abril de 2021.

JOSUÉ DE SOUSA LIMA JÚNIOR

JUIZ CORREGEDOR AUXILIAR


