RELATÓRIO DE INSPEÇÃO JUDICIAL – 2018

Comarca / Unidade: LIMOEIRO DE ANADIA/AL
Competência: MISTA
Magistrado (a): (

) Titular

( x ) Substituto

Nome do(a) Magistrado(a): Lucas Carvalho Tenório de Albuquerque
Matrícula: M94958
Data da entrada em exercício na Unidade Judicial: 12/03/2018
Exercício cumulativo (indicar função): SIM ( X ) NÃO ( )
O magistrado foi designado para responder pela Comarca de Taquarana e, por essa razão,
apenas pode comparecer à Comarca de Limoeiro de Anadia, onde exerce a substituição, uma
vez por semana, às quartas-feiras
Períodos de férias gozadas pelo magistrado nos últimos 12 (doze) meses: Ainda não gozou férias
Endereço residencial: Rua Cícero Rodrigues, nº 49, Sala 03, Centro, Taquarana/AL.
Caso não resida na comarca, tem autorização do Tribunal de Justiça? Prejudicado
O Juiz estava presente no dia da inspeção? SIM (

) NÃO ( x )

Qual o motivo? O Magistrado estava realizando audiências na Comarca de Taquarana.
O juiz tem procedimento disciplinar instaurado em curso? SIM (
O juiz exerce o magistério? SIM (

) NÃO ( x )

) NÃO ( x )

Qual a instituição de ensino, turno e dias? (Quando for o caso)
Há outro juiz na vara? SIM (

) NÃO ( x

)

Nome do(a) Promotor(a): Lucas S. Souza
Tipo de exercício: ( x ) Titular

(

) Substituto

O Promotor(a) acumula alguma outra promotoria? SIM (

) NÃO ( x )

Qual?
Qual a Promotoria sede (se for o caso)?
Nome do(a) Defensor(a) Público(a): Roberto Alan Torres de Mesquita
Tipo de exercício: (

) Titular

( x ) Substituto

O(A) Defensor(a) acumula alguma outra atribuição? SIM (

) NÃO (

Qual? Servidores não souberam informar.
Qual a lotação sede do(a) Defensor(a) Público(a)(se for o caso)? Arapiraca
Escrivão (ã) / Chefe de Secretaria: Sidney Vieira de Souza
Data da Inspeção: 07/12/2018

)

Servidores

Cargo

Maurício Floriano da Silva

Oficial de Justiça

Antonio Bispo

Oficial de Justiça

Thainã Furtado Felicetti

Assessor de Juiz

Cristiane Araújo de Sousa

Técnico Judiciário

Lenita Camila Falcão Santos

Analista Judiciário

Gedalva Carlota do Nascimento

Analista Judiciário

Sidney Vieira de Souza

Chefe de Secretaria

Há estagiários ou terceirizados trabalhando? Em caso positivo, quantos? Discriminar nome(s)
e local de trabalho.
Não
Há servidor respondendo a sindicância e/ou processo administrativo na serventia?
SIM (

) NÃO ( x

)

Há necessidade de realização de treinamento/qualificação específico para servidores?
SIM (

) NÃO ( x

)

O espaço é adequado e suficiente para o desenvolvimento das atividades do juízo? Em caso
negativo, indicar o motivo.
SIM ( x ) NÃO (

)

O mobiliário é adequado e suficiente? SIM ( x ) NÃO (

)

Os equipamentos utilizados são adequados e em número suficiente? SIM ( x ) NÃO (
O material permanente e de consumo é suficiente ao desempenho das tarefas cartorárias?
SIM (

) NÃO ( x )

Quantidade insuficiente
Há agente público que realize a segurança no local?
SIM (

) NÃO (

x )

Condições de acessibilidade:
( x ) Boa

(

) Regular

(

) Ruim

)

ACERVO NO ANO ANTERIOR
Número de processos e procedimentos em Processos: 3.245
andamento no mesmo mês do ano anterior:
Procedimentos: 131
Total: 3.376
Número de processos cíveis em andamento
no mesmo mês do ano anterior, excluídas as
cartas precatórias:

2.219

Número de processos e procedimentos
criminais em andamento no mesmo mês do
ano anterior:

258

ACERVO ATUAL
Número de processos e procedimentos em Processos: 3.448
andamento:
Procedimentos: 124
Total: 3.572
Número de processos cíveis em andamento,
excluídas as cartas precatórias:

2.819

Número de processos e procedimentos
criminais em andamento:

278

Número
de
processos
presos/menores apreendidos:

05

com

réus

Número de réus presos:

05

Número de menores apreendidos:

Não há

PROCESSOS/PROCEDIMENTOS DISTRIBUÍDOS
Número de processos e procedimentos Processos: 1.503
distribuídos nos últimos 12 (doze) meses:
Procedimentos: 223
Total: 1.726
Média mensal de processos distribuídos,
excluídos os procedimentos:

125,25

Média mensal de procedimentos distribuídos

18,58

Número de processos cíveis distribuídos nos

1.307

últimos 12 (doze) meses:
Média mensal:

108,91

Número de processos criminais distribuídos
nos últimos 12 (doze) meses:

16

Média mensal:

7,66

Número de procedimentos criminais
distribuídos nos últimos 12 (doze) meses:

16

Média mensal:

1,33

PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE NOS ÚLTIMOS 12
(DOZE) MESES, EXCLUÍDOS OS PERÍODOS EM QUE HOUVER AFASTAMENTO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS
DESPACHOS

DECISÕES

SENTENÇAS

JANEIRO/2018

245

166

63

FEVEREIRO/2018

333

192

152

MARÇO/2018

124

42

36

ABRIL/2018

46

13

18

MAIO/2018

347

145

231

JUNHO/2018

164

215

84

JULHO/2018

30

17

47

AGOSTO/2018

54

23

43

SETEMBRO/2018

61

65

36

OUTUBRO/2018

76

55

40

NOVEMBRO/2018

67

30

27

DEZEMBRO/2017

85

31

58

MÉDIA MENSAL

136

82,83

69,58

AUDIÊNCIAS
(EXCLUÍDOS OS PERÍODOS EM QUE HOUVER AFASTAMENTO SUPERIOR A QUINZE
DIAS DO JUIZ RESPONSÁVEL PELA UNIDADE)
AGENDADAS

REALIZADAS

NÃO REALIZADAS

JANEIRO

25

24

01

FEVEREIRO

70

47

30

MARÇO

101

99

02

ABRIL

128

120

08

MAIO

103

72

31

JUNHO

62

59

03

JULHO

87

63

24

AGOSTO

88

16

72

SETEMBRO

73

3

70

OUTUBRO

57

18

39

NOVEMBRO

66

13

53

DEZEMBRO/2017

95

79

16

MÉDIA MENSAL

79,58

51,08

29,08

MÉDIA SEMANAL

19,89

12,77

7,27

Pauta de audiências do juízo estimada para: 28/08/2019
PRODUTIVIDADE SERVIDORES NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES – DOCUMENTOS EXPEDIDOS
SERVIDOR/CARGO
Maurício Floriano da Silva
Antonio Bispo

DOCUMENTOS EMITIDOS

MÉDIA MENSAL

2.028

169

474

39,5

Thainã Furtado Felicetti

2.020

168,33

Cristiane Araújo de Sousa

2.396

199,66

Lenita Camila Falcão Santos

1.728

144

766

63,83

716

59,66

Gedalva
Carlota
Nascimento

do

Sidney Vieira de Souza

PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES – MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS
SERVIDOR/CARGO

MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS

MÉDIA MENSAL

Maurício Floriano da Silva

518

43,16

Antonio Bispo

473

39,41

Thainã Furtado Felicetti

126

10,5

Cristiane Araújo de Sousa

9.642

803,5

Lenita Camila Falcão Santos

4.148

345,66

Gedalva

3.800

316,66

Carlota

do

Nascimento
Sidney Vieira de Souza

02.

3.767

313,91

Número de processos virtuais conclusos para despacho ou 1.996
decisão:
Número de processos virtuais conclusos para despacho ou 1.411
decisão há mais de 100 (cem) dias:
Número de processos virtuais conclusos para sentença:

828

Número de processos virtuais conclusos para sentença há mais 715
de 100 (cem) dias:
Número de processos físicos conclusos

-

Número de processos físicos conclusos há mais de 100 (cem) dias:

PROCESSOS VIRTUAIS CONCLUSOS HÁ MAIS DE 100 (CEM) DIAS NOS ÚLTIMOS 12
(DOZE) MESES
SENTENÇAS

JANEIRO/2018

DESPACHOS/DECISÕES
534

FEVEREIRO/2018

595

261

MARÇO/2018

852

300

ABRIL/2018

892

467

MAIO/2018

797

462

JUNHO/2018

769

509

JULHO/2018

946

542

AGOSTO/2018

1037

593

SETEMBRO/2018

1.107

634

OUTUBRO/2018

1259

653

NOVEMBRO/2018

2.083

715

DEZEMBRO/2017

536

125

160

PROCESSOS FÍSICOS CONCLUSOS HÁ MAIS DE 100 (CEM) DIAS NOS ÚLTIMOS 12
(DOZE) MESES
TOTAL
JANEIRO/2018

00

FEVEREIRO/2018

00

MARÇO/2018

00

ABRIL/2018

00

MAIO/2018

00

JUNHO/2018

00

JULHO/2018

00

AGOSTO/2018

00

SETEMBRO/2017

00

OUTUBRO/2017

00

NOVEMBRO/2017

00

DEZEMBRO/2017

00

PROCESSOS EM ANDAMENTO SEM MOVIMENTAÇÃO NO CARTÓRIO HÁ MAIS DE 100
(CEM) DIAS NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES
TOTAL
JANEIRO/2018

00

FEVEREIRO/2018

00

MARÇO/2018

00

ABRIL/2018

00

MAIO/2018

00

JUNHO/2018

00

JULHO/2018

00

AGOSTO/2018

00

SETEMBRO/2018

00

OUTUBRO/2018

00

NOVEMBRO/2018

00

DEZEMBRO/2017

00

03. Há processos pendentes na fila concluso urgente há mais de 05 (cinco) dias? Quantos?
SIM (

) NÃO ( x )

Em sendo positiva a resposta, informar o total de autos paralisados:
Justificativa:
04. Há processos pendentes na fila de conclusos para ato inicial há mais de 15 (quinze)
dias? Quantos?
Sim
Em sendo positiva a resposta, informar o total de autos paralisados: 502 (quinhentos e
dois)

Justificativa:
06. Existem processos há mais 100 (cem) dias nas filas de trabalho do cartório relacionadas
no sistema SAJ/EST?
SIM ( x

) NÃO (

)

FILA DE TRABALHO

NÚMERO DE
PROCESSOS HÁ MAIS
DE 100 (CEM) DIAS

SAJ/EST

DATA MAIS ANTIGA DE
ENTRADA NA FILA

Ag. Análise do Cartório

929

02/03/2017

Ag. Encerramento do Ato

227

15/04/2015

Ag. Decurso de Prazo

98

21/02/2018

da 28

02/03/2018

Carta 16

24/04/2016

Ag. decurso
publicação

de

Ag.
Devolução
Precatória

prazo
da

Ag. Digitalização

710

03/09/2014

Ag. Resposta acusação

-

Ag. Publicação

-

Ag. Realização de Audiência

43

02/03/2017

Ag. designação de audiência

116

09/08/2017

Processos suspensos

39

27/08/2015

08. Existem processos sem movimentação há mais de 180 (cento e oitenta) dias?
Sim. 1.349 (mil trezentos quarenta e nove) processos

09. Existem processos sem movimentação há mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias?
Sim. 443 (quatrocentos e quarenta e três) processos

10. É observado o andamento prioritário dos processos e procedimentos de natureza ( réus
presos, menores apreendidos, idosos, criança e adolescente, etc)?

SIM (

) NÃO ( x )

Em sendo positiva a resposta, informar o total de autos paralisados: 74 (setenta e
quatro), parados há mais de 100 dias.
Observação:

11.



Em relação aos processos de réu preso, todos estão com andamento recente.



Processos Estatuto de Idoso: os processos “tarjados” estão atrasados, alguns
com data de última movimentação de 08/01/2018.



Tramitação Prioritária – 16 (dezesseis)

Os processos e procedimentos que devem tramitar prioritariamente (réus presos,
menores apreendidos, idosos etc.) são devidamente identificados?
Sim.
Em sendo positiva a resposta, informar o total de autos paralisados: ver item 10
Justificativa:

12. Existem processos de adoção pendentes de julgamento há mais de 08 (oito) meses (art.
47, § 10, do ECA)?
Sim. 08 (oito)

Processo

Classe

Data da última movimentação

0700951-75.2017.8.02.0017

Adoção

17/07/2018 13:11:28

0000276-61.2014.8.02.0017

Adoção c/c Destituição do Poder Familiar

30/07/2018 09:16:17

0700381-26.2016.8.02.0017

Adoção

24/09/2018 12:21:10

0700042-33.2017.8.02.0017

Adoção c/c Destituição do Poder Familiar

10/10/2018 09:56:00

0000070-81.2013.8.02.0017

Adoção

16/10/2018 16:39:30

0000473-50.2013.8.02.0017

Adoção

02/11/2018 21:29:35

0700665-68.2015.8.02.0017

Adoção

28/11/2018 16:45:22

0701009-15.2016.8.02.0017

Adoção

05/12/2018 08:45:33

13. Existe(m) habilitação(ões) à adoção pendente(s) de conclusão há mais de 04 (quatro)
meses (art. 197-F do ECA)?
Existem 02 processo de habilitação à adoção.
0000116-65.2016.8.02.0017 –Para cumprir despacho
0000008-02.2017.8.02.0017 – Concluso em 07/06/2018

14. Existem processos que versam sobre destituição do poder familiar pendentes de
julgamento há mais de 04 (quatro) meses (art. 163 do ECA)?
Sim. Adoção c/c destituição de poder familiar
0000276-61.2014.8.02.0017
0700042-33.2017.8.02.0017

15. Existem cartas precatórias paralisadas há mais de 30 (trinta) dias, com exceção das
precatórias que estão aguardando cumprimento de pena e audiências?
Não

16. Há controle de prazos nos processos de adolescentes apreendidos em razão da suposta
prática de ato infracional?
Não foi constatada a existência de nenhum adolescente apreendido

17. Há controle de prazos para o cumprimento de mandados pelo(s) Oficiais de Justiça?
Sim.
Em sendo positiva a resposta, informar o total de autos paralisados: 06
Justificativa:
18. Existem mandados pendentes de cumprimentos há mais de 30 (trinta) dias?
Sim
Em sendo positiva a resposta, informar o acervo: 06 (seis)
Justificativa:

19. Existem objetos na fila de trabalho “Ag. Devolução do Mandado“ há mais de 30 (trinta)
dias?
Sim
Em sendo positiva a resposta, informar a quantidade: 116 (cento dezesseis)
Justificativa:

20. Há rotinas para identificar e baixar processos em que haja sentença com trânsito em
julgado e processos em que haja decisão já preclusa?
SIM (

) NÃO ( x

)

Informar o total de processos nas situações “julgado/julgado transitado” em que a
última movimentação tenha ocorrido há mais de 30 (trinta) dias: 248 (duzentos e
quarenta e oito)
Justificativa:
21. Existem processo em carga para partes ou terceiros há mais de 60 (sessenta) dias?
Não
Em sendo positiva a resposta, informar o acervo em carga ao:
Advogado:

Promotor de Justiça:

Defensor Público:

Outros:

Justificativa:

22. O Juízo vem cumprindo as determinações contidas na Resolução do CNJ n. 66/09, que
criou mecanismo de controle estatístico e disciplinou o acompanhamento, pelos Juízes e
Tribunais, dos procedimentos relacionados à decretação e ao controle dos casos de
prisão provisória? Sim.
Número de presos provisórios:
05 (cinco) Presos
01 Preso há mais de 01 (um) ano. Processo nº 0700066-02.2017.8.02.0069 – Data da
Prisão: 20.02.2017 (Júri designado para o dia 23/01/2019)
Justificativa:

23. Foi realizado o procedimento de evolução de classe para ação penal, no inquérito
policial cuja denúncia tenha sido recebida pelo (a) Magistrado(a)?
Após análise dos 16 (dezesseis) inquéritos policiais, constatou-se que em apenas 02
(dois) deles NÃO houve a evolução de classe
IP nº 0800036-34.2017
IP nº 0800043-26.2017
Informar o acervo de inquéritos policiais: 16 (dezesseis)
Justificativa:

24. Existem na unidade Ações Penais de Competência do Tribunal do Júri?
SIM ( x

) NÃO (

)

Em sendo positiva a resposta, informar o acervo: 11 (onze)
Processos sem movimentação há mais de 30 dias:
Processo

Data da última movimentação

0000744-25.2014.8.02.0017

14/11/2017 07:45:33

0701146-31.2015.8.02.0017

15/01/2018 11:09:51

0700954-64.2016.8.02.0017

22/10/2018 09:17:56

Nos últimos 12 (doze) meses foi realizado 01 (um) julgamento pelo Tribunal do Júri
Justificativa:

25. Existem na unidade processos que versem sobre improbidade administrativa?
SIM ( x ) NÃO (

)

Em sendo positiva a resposta, informar o acervo: 01 (um)
Processo nº 0000400-78.2013.8.02.0017
Nº de processos julgados nos últimos 12 meses: 00
Justificativa:
26. Existem ofícios pendentes de juntada há mais de 15 (quinze) dias?
Não
Em sendo positiva a resposta, informar o acervo:
Justificativa:
.

Existem Ar´s não devolvidos pelos correios há mais de 30 (trinta) dias?
SIM ( x

) NÃO (

)

Em sendo positiva a resposta, informar o acervo: 510 (quinhentos e dez)
Justificativa:
27. Existem processos extraviados?
SIM (

) NÃO ( x )

Em sendo positiva a resposta, informar o:
Acervo:

Providência adotada pela unidade:

28. Há processos em andamento na Vara há mais de 10 (dez) anos e ainda pendentes de
julgamento?

Sim. 09 (nove)
Em sendo positiva a resposta, informar a quantidade de processos de conhecimento e de
execução na situação acima:
Acervo de conhecimento:
Acervo de processos de execução: 09 (nove)
Providências adotadas pela unidade:

29. Os processos incluídos nas metas do Conselho Nacional de Justiça estão devidamente
identificados?
Não
Em sendo positiva a resposta, informar o acervo em carga ao:
Advogado:

Promotor de Justiça:

Defensor Público:

Outros:

Justificativa:

34. META 1/2018 (julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os
distribuídos no ano corrente) está sendo cumprida?
SIM (

) NÃO ( x )

a) Quantidade de processos distribuídos até a realização da inspeção: 1.310
b) Quantidade de processos julgados até a realização da inspeção: 636
c) Qual foi o percentual alcançado pela unidade: 48,09%
Em sendo negativa a resposta, informar o número de processos pendentes para
cumprimento da mencionada meta: 674
35. META 2/2018 (identificar e julgar, até 31/12/2018, 80% dos processos distribuídos até
31/12/2014 no 1º grau e 100% dos processos distribuídos até 31/12/2015 nos Juizados
Especiais e Turmas Recursais) está sendo alcançada?
SIM (

) NÃO ( x )

a) Qual o acervo de autos distribuídos até 31/12/2013 ou 31/12/2014, no casos dos
Juizados Especiais: 415 (quatrocentos e quinze)
b) Quantos processos devem(riam) ser excluídas da meta para o seu integral
cumprimento: 46 (quarenta e seis)
c) Qual o acervo de processos da meta 2 do cnj no mês da realização da inspeção ou no
último mês do ano avaliado (no caso, dezembro/2018): 129 (cento e vinte e nove)
d) Qual foi o percentual alcançado pela unidade: 68,9%
e) Quantidade de processos na meta 2/2018 no mês de janeiro de 2018: 163 (cento e
sessenta e três)
f) Quantidade de processos excluídos da meta 2/2018 entre 01.01.2018 até o momento
da realização da inspeção ou até o último dia do ano? 34
g) Informar o número de processos pendentes para cumprimento da mencionada meta:
46 (quarenta e seis) Processos

36. META 4/2018 (identificar e julgar, até 31/12/2018, 70% das ações de improbidade
administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública
distribuídas até 31/12/2015, em especial corrupção ativa e passiva, peculato em geral e
concussão) foi cumprida?
SIM (

) NÃO (

X )

Não processos da Meta 04
a) Qual o acervo de processos distribuídos até 31/12/2015: 01
b) Qual o acervo de processos da meta 4 do cnj no mês da realização da inspeção ou no
último mês do ano avaliado (no caso, dezembro/2018): 01
c) Qual foi o percentual alcançado pela unidade: 0%
d) Quantidade de processos incluídos na meta 4/2018 no mês de janeiro de 2018: 01
e) Quantidade de processos excluídos da meta 4/2018 entre 01.01.2018 até o momento
da realização da inspeção ou até último mês do ano: 00
Em sendo negativa a resposta, informar o número de processos pendentes para
cumprimento da mencionada meta: 01

37. META 6/2018 (identificar e julgar até 31/12/2018 60% das ações coletivas distribuídas

até 31/12/2015 no 1º) foi cumprida?
SIM (

) NÃO (

x )

a) Qual a quantidade de processos distribuídos até 31/12/2015: 01 (um)
b) Qual o acervo de processos da meta 6 do cnj no mês da realização da inspeção ou no
último mês do ano avaliado (no caso, dezembro/2018): (01)
c) Qual foi o percentual alcançado pela unidade: 0%
d) Quantidade de processos incluídos na meta 6/2018 no mês de janeiro de 2018: 01
(um)
Quantidade de processos excluídos da meta 6/2018 entre 01.01.2018 até o momento da
realização da inspeção ou até o final do ano: 00
Em sendo negativa a resposta, informar o número de processos pendentes para
cumprimento da mencionada meta:
38. Ficou alguma pendência da inspeção anterior?
SIM (

) NÃO ( x )

Se a resposta for negativa, informar:
a) Quais pendências não foram cumpridas:
Justificativa

