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Apresentação 

 

 

 

O Plano Estratégico 2010-2014 do Poder Judiciário cearense foi aprovado pela 

Resolução nº. 02, de 21 de janeiro de 2010, publicada no Diário da Justiça em 27 de janeiro 

de 2010. A construção do Plano foi conduzida em 2009 pela então Assessoria de 

Planejamento, que contou com a participação de magistrados e servidores, os quais 

apresentaram propostas de projetos a serem contemplados no plano. 

O art. 6º da resolução supramencionada prevê uma revisão no Plano Estratégico 

ao início de cada gestão. Assim sendo, no período de fevereiro a maio de 2011, a Secretaria 

Especial de Planejamento e Gestão (Seplag), responsável pelo monitoramento dos projetos e 

metas do Plano Estratégico 2010-2014, conduziu a Revisão 2011-2013 de indicadores, metas 

e projetos, normatizada pela Resolução nº 13, de 25 de novembro de 2011, do Órgão Especial. 

Em meados de março de 2013, sob coordenação da Secretaria Especial de 

Planejamento e Gestão (Seplag), e com os objetivos de validar as metas e revisar o portfólio 

de projetos constantes do Plano Estratégico 2010-2014, iniciou-se o processo de Revisão 

2013-2015. Por meio da Resolução nº. 06, 26 de julho de 2013, do Órgão Especial, foi 

publicada a lista dos indicadores institucionais com suas respectivas metas para os anos de 

2013 e 2014 e incluídas as metas para o Judiciário Nacional, no Plano Estratégico 2010-2014 

do Poder Judiciário cearense. 

Para melhor compreensão das metas apresentadas neste documento, atente para as 

seguintes fontes de informações: 

 As metas definidas para os anos de 2010 e 2011 foram originárias da 

Resolução nº 02/2010 do Tribunal Pleno que instituiu o o Plano 

Estratégico 2010-2014; 

 As metas estipuladas para 2012 são fruto da Resolução nº 13/2011 do 

Órgão Especial que revisou o Plano para a Gestão 2011-2013; 

 As metas acordadas para os anos de 2013 e 2014 são oriundas da 

Resolução nº 06/2013 do Órgão Especial que revisou o Plano para a 

Gestão 2013-2015. 

 

 

Secretaria Especial de Planejamento e Gestão 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 
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PODER JUDICIÁRIO 

 

Missão: 

 

Prover Justiça em busca da harmonia social. 

 

Visão: 

 

Ser reconhecido pela sociedade como modelo de instituição moderna, ética e que assegure o direito e a 

cidadania. 

 

Atributos de Valor para a Sociedade: 

 

 Celeridade 

 Efetividade 

 Acessibilidade 

 Transparência 

 Responsabilidade social e ambiental 

 Imparcialidade 

 Coerência 

 

Indicadores Relacionados à Visão:  

 

1) Índice de satisfação do jurisdicionado. 

 

 

Indicador 
Linha de 

base 
2010 2011 2012 2013 2014 Gestor 

Índice de 

satisfação do 

jurisdicionado 

Aumentar para 50% a satisfação do jurisdicionado* Assessoria 

Especial da 

Presidência 
Metas 50%** 53% 56% 40% 45% 50% 

*Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação das unidades que compõem o Poder Judiciário cearense. 

** Estimado com base em pesquisa de confiança realizada em 2008 pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). 
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Tema:  

 

Excelência. 

 

Objetivo Estratégico: 

 

Assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva.  

 

Descrição do Objetivo: 

 

Assegurar que, ao tempo em que as decisões sejam proferidas em um prazo razoável, sejam elas construídas com 

o máximo de qualidade, a fim de que tenham caráter definitivo; e não transitório. A efetividade deve ser 

prioritária. Atentar não apenas para o julgamento, mas também para o cumprimento da sentença. 

 

Indicadores Relacionados ao Objetivo:  

 

2) Taxa de Congestionamento no 2º grau; 

3) Taxa de Congestionamento na fase de conhecimento no 1º grau; 

4) Taxa de Congestionamento na fase de execução no 1º grau; 

5) Taxa de Congestionamento nas Turmas Recursais; 

6) Taxa de Congestionamento na fase de conhecimento nos Juizados Especiais; e 

7) Taxa de Congestionamento na fase de execução nos Juizados Especiais.  

 

Indicador 
Linha de 

base 
2010 2011 2012 2013 2014 Gestor 

Taxa de 

Congestionamento 

no 2º grau 

Reduzir para 40% a taxa de congestionamento Secretaria 

Judiciária 

Metas 47%¹ 85% 80% 55% 47% 40% 

Taxa de 

Congestionamento 

na fase de 

conhecimento no 1º 

grau 

Reduzir para 54% a taxa de congestionamento Corregedoria 

Geral da 

Justiça 

Metas 67%² 62% 57% 66% 60% 54% 

Taxa de 

Congestionamento 

na fase de execução 

no 1º grau 

Reduzir para 65% a taxa de congestionamento Corregedoria 

Geral da 

Justiça 

Metas 82%³ 79% 75% 80% 70% 65% 

Taxa de 

Congestionamento 

nas Turmas 

Recursais 

Reduzir para 40% a taxa de congestionamento Fórum das 

Turmas 

Recursais 

Metas 64% 63% 62% 57% 49% 40% 

Taxa de 

Congestionamento 

na fase de 

conhecimento nos 

Juizados Especiais 

Reduzir para 57% a taxa de congestionamento 
Corregedoria 

Geral da 

Justiça 

 

 Metas 63%
4
 61% 58% 63% 59% 57% 

Taxa de 

Congestionamento 

na fase de execução 

nos Juizados 

Especiais 

Reduzir para 65% a taxa de congestionamento até 2014 
 

 

Corregedoria 

Geral da 

Justiça Metas 87%
5
 84% 80% 81% 70% 65% 
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(1) Na formulação do Plano, em 2009, foi considerada a linha de base de 90%, a qual foi recalculada devido à baixa administrativa 

(Portaria nº 1689 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, publicada em 03 de dezembro de 2010). 

(2) Na formulação do Plano, em 2009, foi considerada a linha de base de 65%, a qual foi recalculada devido à revisão das regras de 

extração nos sistemas processuais. 
(3) Na formulação do Plano, em 2009, foi considerada a linha de base de 79%, a qual foi recalculada devido à revisão das regras de 

extração nos sistemas processuais. 

(4) Na formulação do Plano, em 2009, foi considerada a linha de base de 55%, a qual foi recalculada devido à revisão das regras de 
extração nos sistemas processuais. 

(5) Na formulação do Plano, em 2009, foi considerada a linha de base de 91%, a qual foi recalculada devido à revisão das regras de 

extração nos sistemas processuais. 

 

 

Metas Nacionais do Poder Judiciário Relacionadas ao Objetivo:  
 

 Meta 1 de 2014 - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano 

corrente; 

 

 Meta 2 de 2014 - Identificar e julgar, até 31/12/2014, pelo menos 80% dos processos distribuídos até 

31/12/2010, no 1º grau, e até 31/12/2011, no 2º grau, e 100% dos processos distribuídos até 31/12/2011, 

nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais; 

 

 Meta 4 de 2014 - Identificar e julgar, até 31/12/2014, as ações de improbidade administrativa e as ações 

penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídas até o dia 31 de dezembro de 

2012; 

 

 Meta 6 de 2014 - Identificar e julgar, até 31/12/2014, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2011, no 

1º grau, e até 31/12/2012, no 2º grau. 

 

 

 

 

Projetos Relacionados: 

 

Projetos em andamento: 

1) Custeio da Prova em Processos Cíveis com Gratuidade Judicial (SEGER); 

2) Padronização das Rotinas do Processo Eletrônico (FCB); 

3) Racionalização, Mapeamento e Manualização de Procedimentos e Rotinas de Trabalho Alusivos à 

Tramitação Processual no Âmbito do Tribunal de Justiça do Ceará (SEJUD). 

 

Projetos concluídos:  

4) Grupo de Trabalho para Agilização da Certificação do Trânsito em Julgado (SEJUD). 

 

 

 



 

 14 

Tema: 

 

Social e Ambiental. 

 

Objetivo Estratégico: 

 

Exercer a responsabilidade socioambiental. 

 

Descrição do Objetivo: 

 

Incentivar e apoiar ações de gestão social e gestão ambiental, por meio da atividade dos magistrados, servidores 

e de parcerias com organizações públicas, privadas e não-governamentais. 

 

Indicadores Relacionados ao Objetivo:  

 

8) Número de ações socioambientais realizadas;  

 

 

Indicador 
Linha 

de base 
2010 2011 2012 2013 2014 Gestor 

Número de ações 

socioambientais 

realizadas* 

Realizar 01 ação ou conjunto de ações somadas que contemple, 

pelo menos, 75% do Poder Judiciário cearense 
Comissão de 

Responsabilidade 

Socioambiental 
Metas - - - - 1 1 

* Indicador incluído na Revisão 2013-2015. 

 (-) Não disponível 

 

 

Projetos Relacionados:  

 

Projetos em andamento: 

5) Programa de Projetos de Eficiência Energética (SECAD). 

  

Projetos concluídos: 

6) Implantação da Comissão de Responsabilidade Socioambiental (SEPLAG). 
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Tema: 

 

Acesso à Justiça. 

 

Objetivo Estratégico: 

 

Maximizar o acesso dos cidadãos à Justiça. 

 

Descrição do Objetivo: 

 

Promover ações com vistas a facilitar o acesso à Justiça e a torná-la mais próxima ao cidadão. 

 

Indicadores Relacionados ao Objetivo:  

 

9)  Número de novas unidades judiciárias implantadas; e 

10)  Número de ações para ampliar o atendimento ao cidadão. 

 

 

Indicador 
Linha 

de base 
2010 2011 2012 2013 2014 Gestor 

Número de novas 

unidades 

judiciárias 

implantadas*
 

Obter 79 novas unidades judiciárias implantadas** Assessoria 

Especial da 

Presidência 

Metas - - - 40 44 66 

Número de ações 

para ampliar o 

atendimento ao 

cidadão*** 

Realizar, pelo menos, 02 ações para ampliar o atendimento ao 

cidadão**** 
Assessoria 

Especial da 

Presidência 

Metas - - - 2 2 2 

* A implantação de novas unidades judiciárias está condicionada à aprovação das Mensagens de Lei a serem encaminhadas 

à Assembleia Legislativa. Indicador incluído na Revisão 2011-2013. 

** Meta alterada em virtude da Resolução nº 02/2013 do Pleno, publicada em 27.11.13. Meta cumulativa. 
*** Indicador incluído na Revisão 2011-2013. 

**** Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação das unidades que compõem o Poder Judiciário cearense. 

( - ) Não disponível 

 

Projetos Relacionados:  

 

Projetos em andamento: 

7) Garantir a Descentralização do Acesso dos Cidadãos às Certidões Cíveis e Criminais (SEJUD); 

8) Novo Portal TJCE (SETIN). 
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Tema: 

 

Suporte. 

 

Objetivo Estratégico:  

 

Informar para conscientizar. 

 

Descrição do Objetivo: 

 

Prestar comunicação clara e transparente, visando à conscientização do cidadão sobre o papel e o funcionamento 

do Judiciário. 

 

Indicadores Relacionados ao Objetivo:  

 

11)  Índice de matérias institucionais positivas veiculadas; e 

12)  Número de participantes em ações de conscientização sobre o papel e o funcionamento do Judiciário 

cearense. 
 

 

Indicador 
Linha 

de base 
2010 2011 2012 2013 2014 Gestor 

Índice de 

matérias 

institucionais 

positivas 

veiculadas 

Obter 65% de matérias institucionais positivas* Assessoria de 

Comunicação 

Metas 58% 60% 64% 60% 64% 65% 

Número de 

participantes em 

ações de 

conscientização 

sobre o papel e o 

funcionamento 

do Judiciário 

cearense** 

Alcançar 2.200 participantes em ações de conscientização sobre 

o papel e o funcionamento do judiciário cearense 
Secretaria 

Especial de 

Planejamento 

e Gestão - - - 1.900 2.100 2.200 

* Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação das unidades que compõem o Poder Judiciário cearense.  

** Indicador incluído na Revisão 2011-2013. 

 (-) Não disponível 
 

 

 

 

Projetos Relacionados  

 

Projetos concluídos: 

9) A Justiça na Mídia (ASSCOM);  

10) Judiciário Cearense em Evidência (ASSCOM); 

11) Justiça e Cidadania (SEPLAG); 

12) Portal da Transparência (SEPLAG). 
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Tema: 

 

Suporte. 

 

Objetivo Estratégico: 

 

Buscar a excelência na gestão de custos operacionais. 

 

Descrição do Objetivo: 

 

Reavaliar as necessidades de despesa, implantar controles efetivos e sensibilizar os magistrados e servidores para 

a eliminação de desperdícios. 

 

Indicadores Relacionados ao Objetivo:  

 

13)  Número de ações para a redução dos custos operacionais. 

 

 

Indicador 
Linha 

de base 
2010 2011 2012 2013 2014 Gestor 

Número de ações 

para a redução 

dos custos 

operacionais* 

Realizar 01 ação ou conjunto de ações somadas que contemple, 

pelo menos, 75% do Poder Judiciário cearense Secretaria de 

Administração 

Metas - - - - 1 1 

* Indicador incluído na revisão 2013-2015. 

 (-)  Não disponível 

 

 

Projetos Relacionados  

 

Projeto concluído: 

13) Manutenção Predial e Reformas Terceirizadas (SECAD). 
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Tema: 

 

Suporte. 

 

Objetivo Estratégico: 

 

Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições.  

 

Descrição do Objetivo: 

 

Buscar parcerias com entidades públicas, privadas, comunidades, outras instâncias do Judiciário, além dos outros 

Poderes (Executivo e Legislativo), visando a cooperações mútuas e a resultados satisfatórios para todas as partes 

envolvidas.  

 

Indicadores Relacionados ao Objetivo:  

 

14)  Número de parcerias formais em prol da Justiça. 

 

Indicador 
Linha 

de base 
2010 2011 2012 2013 2014 Gestor 

Número de 

parcerias formais 

em prol da 

Justiça 

Obter, no mínimo, 15 parcerias formais em prol da Justiça* Assessoria 

Especial da 

Presidência 

Metas 18 30 30 15 15 15 

 * Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação das unidades que compõem o Poder Judiciário cearense. 

 

 

 
 

Projetos Relacionados  

 

Não há projetos diretamente relacionados ao objetivo. 
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Tema: 

 

Suporte. 

 

Objetivo Estratégico: 

 

Melhorar a produtividade. 

 

Descrição do Objetivo: 

 

Aumentar a relação entre produtos e serviços realizados e o número de colaboradores (magistrado e servidor), 

garantindo a qualidade e o foco na gestão por resultados. 

 

Indicadores Relacionados ao Objetivo:  

 

15) Produtividade do magistrado de 2º grau; 

16) Produtividade do magistrado de 1º grau; 

17) Produtividade do magistrado dos Juizados Especiais; 

18) Produtividade do magistrado das Turmas Recursais; e 

19) Índice de alcance das metas setoriais. 

 

Indicador 
Linha 

de base 
2010 2011 2012 2013 2014 Gestor 

Produtividade do 

magistrado 2º 

grau  

Obter 690 decisões terminativas por magistrado Secretaria 

Geral 

Metas 550 270 280 637 637 690 

Produtividade do 

magistrado 1º 

grau  

Obter 750 sentenças por magistrado Corregedoria 

Geral da 

Justiça 
Metas 374 1.160 1.185 455 700 750 

Produtividade do 

magistrado 

Juizados 

Especiais  

Obter 3.300 processos julgados por magistrado Corregedoria 

Geral da 

Justiça 

Metas 603 1.018 1.038 824 3.000 3.300 

Produtividade do 

magistrado 

Turmas 

Recursais  

Obter 447 processos julgados por magistrado Fórum das 

Turmas 

Recursais 

Metas 163 170 178 197 447 447 

Índice de alcance 

das metas 

setoriais* 

Obter 89%, por ano, do Índice de Alcance de Metas Setoriais Assessoria 

Especial da 

Presidência 
Metas - - - - 89% 89% 

* Indicador incluído na Revisão 2013-2015. 
( - ) Não disponível 

 

Projetos Relacionados  

 

Não há projetos diretamente relacionados ao objetivo. 
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Tema: 

 

Suporte. 

 

Objetivo Estratégico: 

 

Buscar a modernização contínua. 

 

Descrição do Objetivo: 

 

Implantar instrumentos e mecanismos de gestão disponíveis na administração moderna e que sejam aplicáveis ao 

Judiciário cearense, com o objetivo de desburocratizar os serviços prestados e de incrementar-lhes os resultados. 

 

Indicadores Relacionados ao Objetivo:  

 

20) Número de boas práticas de gestão implementadas. 

 

 

      Indicador 
Linha 

de base 
2010 2011 2012 2013 2014 Gestor 

Número de boas 

práticas de 

gestão 

implementadas 

Implantar, pelo menos, 05 (cinco) boas práticas de gestão* 
Secretaria 

Especial de 

Planejamento 

e Gestão 
Metas 1 1 1 5 5 5 

* Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação das unidades que compõem o Poder Judiciário cearense. 

 

 

 

Projetos Relacionados  

 

Projetos em andamento: 

14) Análise, Modelagem e Otimização dos Processos de Trabalho da Jurisdição Criminal do Fórum Clóvis 

Beviláqua (FCB); 

15) Implantação do Escritório de Processos (SETIN); 

16) Solução de Desenho de Processos de Service Desk (SETIN). 

 

Projetos concluídos: 

17) Criação da Editora do Poder Judiciário (SEGER);  

18) Escritório Corporativo de Projetos (SEPLAG); 

19) Implantação do Serviço de Atendimento ao Usuário (SECAD); 

20) Manual do Fornecedor do TJCE (SEFIN); 

21) Terceirização do Arquivo (SEFIN). 

 

Projeto cancelado: 

22) Elaboração do Manual de Direitos e Serviços Disponíveis ao Servidor do Judiciário Cearense 

(SEPLAG). 
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Tema: 

 

Suporte. 

 

Objetivo Estratégico:  

 

Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário. 

 

Descrição do Objetivo: 

 

Garantir que as unidades administrativas e judiciárias estejam alinhadas à estratégia do Poder Judiciário 

cearense. 

 

Indicadores Relacionados ao Objetivo:  

 

21) Percentual de projetos estratégicos concluídos.  

 

 

Indicador 
Linha 

de base 
2010 2011 2012 2013 2014 Gestor 

Percentual de 

projetos 

estratégicos 

concluídos 

Obter 80% de projetos estratégicos concluídos* 
Secretaria 

Especial de 

Planejamento 

e Gestão 
Metas 70% 65% 70% 50% 65% 80% 

* Para que essa meta seja cumprida, deverá haver a participação das unidades que compõem o Poder Judiciário cearense. 
 

 

Projetos Relacionados  

 

Projetos concluídos: 

23) Implantação da Gratificação por Alcance às Metas Estratégicas - Setorial (SEPLAG/SGP); 

24) Implantação do Comitê Estratégico do Poder Judiciário Cearense (SEPLAG); 

25) Transformação da Assessoria de Planejamento em Secretaria Especial de Planejamento e Gestão 

(SEPLAG). 
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Tema: 

 

Desenvolvimento Humano. 

 

Objetivo Estratégico:  

 

Garantir a valorização dos magistrados e servidores.  

 

Descrição do Objetivo: 

 

Reconhecer os magistrados e servidores, conferir-lhes oportunidades e capacitação de excelência, a fim de que se 

sintam efetivamente afiliados à Instituição e de que sejam dotados de habilidades, atitudes e conhecimentos 

necessários ao bom funcionamento da Entidade.   

 

Indicadores Relacionados ao Objetivo:  

 

22) Índice do clima organizacional.  

 

 

    Indicador 
Linha 

de base 
2010 2011 2012 2013 2014 Gestor 

Índice do clima 

organizacional 

Obter 65% de magistrados e servidores satisfeitos com a 

Instituição 
Secretaria de 

Gestão de 

Pessoas Metas - 20% 35% 45% 65% 65% 

( - ) Não disponível 

 

 

Projetos Relacionados 

 

Projetos em andamento: 

26) Acompanhamento Psicossocial de Magistrados (SGP); 

27) Cursos de Aperfeiçoamento de Magistrados (ESMEC); 

28) Solução Integrada em Mapeamento de Competências, Avaliação e Gestão por Desempenho, Ascensão 

Funcional e Plano de Capacitação Funcional dos Servidores do Poder Judiciário Cearense (SGP); 

29) Valorização do Servidor (SGP). 

 

 

Projetos concluídos: 

30) Convênio Imobiliário (SEFIN);  

31) Elaboração e Implantação de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (SGP); 

32) Implantação da Gratificação de Estímulo à Interiorização (SGP); 

33) Núcleo de Educação à Distância (SGP). 

 

 

Projetos cancelados: 

34) EAD na ESMEC (ESMEC); 

35) Garantir a Correção das Distorções Vencimentais entre Servidores da Capital e do Interior (SGP). 
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Tema: 

 

Desenvolvimento Humano. 

 

Objetivo Estratégico: 

 

Alinhar pessoas às demandas de prestação de serviços. 

 

Descrição do Objetivo: 

 

Garantir que cada unidade do Judiciário cearense seja provida de magistrados e servidores em número suficiente 

e com conhecimentos, habilidades e atitudes adequadas, visando a uma melhor prestação jurisdicional.  

 

Indicadores Relacionados ao Objetivo:  

 

23) Índice de capacitação nas competências estratégicas; 

24) Quantitativo de vagas ofertadas para magistrados em cursos de formação e/ou de aperfeiçoamento 

credenciados pela ENFAM;  

25) Índice de atendimento das necessidades de treinamento dos servidores; 

26) Percentual de unidades judiciárias com quantidade adequada de pessoal. 
 

      Indicador 
Linha 

de base 
2010 2011 2012 2013 2014 Gestor 

Índice de 

capacitação nas 

competências 

estratégicas 

Obter 50% de servidores treinados nas competências 

estratégicas 
Secretaria de 

Gestão de 

Pessoas 

Metas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Quantitativo de 

vagas ofertadas 

para magistrados 

em cursos de 

formação e/ou de 

aperfeiçoamento 

credenciados pela 

ENFAM* 

Ofertar, pelo menos, 200 vagas 

Escola 

Superior da 

Magistratura 

do Estado do 

Ceará - 

ESMEC 

Metas - - - 200 200 200 

Índice de 

atendimento das 

necessidades de 

treinamento dos 

servidores* 

Atender 85% das necessidades de treinamento Secretaria de 

Gestão de 

Pessoas 

Metas - - - 50% 85% 85% 

Percentual de 

unidades 

judiciárias com 

quantidade 

adequada de 

pessoal 

Aumentar para 50% o percentual de unidades judiciárias com 

quantidade adequada de pessoal 
Secretaria de 

Gestão de 

Pessoas 

Metas 27% 30% 35% 40% 47% 50% 

* Indicador incluído na Revisão 2011-2013. 

( - ) Não disponível 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 24 

 Metas Nacionais do Poder Judiciário Relacionadas ao Objetivo:  
 

 Meta 3 de 2014 - Estabelecer e aplicar parâmetros objetivos de distribuição da força de trabalho, 

vinculados à demanda de processos, com garantia de estrutura mínima das unidades da área fim; 

 

 Meta específica para a Justiça Estadual - Mapear, pelo menos, 60% das competências dos tribunais, 

até 31/12/2014, para subsidiar a implantação da gestão por competências. 
 

 

 

Projetos Relacionados  

 

Projetos em andamento: 

36) Concurso Público para Ingresso de Magistrados (SGP); 

37) Concurso Público para Ingresso de Novos Servidores e Cadastro de Reserva (SGP); 

38) Desenvolver o Plano de Capacitação (SGP); 

39) Promoção de Quadro Funcional Adequado para a Corregedoria Geral da Justiça (CGJ). 

 

Projetos concluídos: 

40) Concurso para Ingresso de Magistrados (COMCON); 

41) Desenvolvimento do Sistema “JUS COMARCA” (SEPLAG); 

42) Implantação das 40 horas de Forma Parcelada (SGP); 

43) Implantação de Novas Unidades Jurisdicionais no Fórum Clóvis Beviláqua (SGP).  
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Tema: 

 

Tecnologia da Informação. 

 

Objetivo Estratégico: 

 

Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

 

Descrição do Objetivo: 

 

Automatizar e interligar procedimentos e sistemas por meio da informatização, visando à racionalização, 

padronização e otimização das rotinas de trabalho das atividades fim e meio e à promoção de informações 

gerenciais fidedignas e em tempo hábil. 

 

Indicadores Relacionados ao Objetivo:  

 

27) Índice de virtualização dos processos judiciais novos; e 

28) Índice de Cumprimento das Metas do PETI Alinhadas ao Objetivo Estratégico Prover Sistemas de TIC 

Interoperáveis e Documentados. 

 

Indicador 
Linha 

de base 
2010 2011 2012 2013 2014 Gestor 

Índice de virtualização 

dos processos judiciais 

novos 

Obter 65% dos processos judiciais novos virtualizados 
Secretaria de 

Tecnologia 

da 

Informação Metas 2% 30% 100% 50% 60% 65% 

Índice de 

Cumprimento das 

Metas do PETI 

Alinhadas ao Objetivo 

“Prover Sistemas de 

TIC Interoperáveis e 

Documentados”* 

Obter 95% de cumprimento de metas 
Secretaria de 

Tecnologia 

da 

Informação 

Metas - - - - 93% 95% 

* Indicador incluído na revisão 2013-2015. 

( - ) Não disponível 

 

Projetos Relacionados  

 

Projetos em andamento: 

44) Custas Judiciais (SETIN); 

45) Implantação de Solução de Ferramenta para Disponibilização de Informações Gerenciais (SETIN); 

46) INTEGRAJUS (SETIN); 

47) Módulo de Distribuição e Controle Integrado de Mandados (SETIN). 

 

Projetos concluídos: 

48) Aprimoramento do Ponto Eletrônico (SETIN); 

49) Eficiência.Jus (SEPLAG); 

50) Implantação do Sistema de Malote Digital (SEJUD); 

51) Justiça em Movimento (SEPLAG); 

52) Sistema de Precatórios (SETIN); 

53) Virtualização da Justiça - 1º Grau – Capital (SETIN). 

 

Projeto cancelado: 

54) Sessão de Julgamento (SETIN). 
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Tema: 

 

Financeiros. 

 

Objetivo Estratégico: 

 

Assegurar recursos para a execução da estratégia. 

 

Descrição do Objetivo: 

 

Buscar recursos junto às entidades públicas e privadas, nas esferas estadual, federal e internacional, visando ao 

aumento da garantia da execução da estratégia. 

 

Indicadores Relacionados ao Objetivo:  

 

29) Índice de execução do orçamento estratégico; e 

30) Índice de otimização da arrecadação. 

 

 

    Indicador 
Linha 

de base 
2010 2011 2012 2013 2014 Gestor 

Índice de 

execução do 

orçamento 

estratégico  

Executar 80% do orçamento estratégico* Assessoria 

Especial da 

Presidência 

Metas 90%** 92% 94% 60% 60% 80% 

Índice de 

otimização da 

arrecadação*** 

Otimizar em 100% a arrecadação do FERMOJU Secretaria de 

Finanças 

Metas - - - - 30% 100% 

* Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação das unidades que compõem o Poder Judiciário cearense. 

** Considerando o orçamento do FERMOJU. 

*** Indicador incluído na revisão 2013-2015. 

 ( - ) Não mensurado. 

 

Projetos Relacionados  

 

Projetos concluídos: 

55) Comissão de Orçamento Participativo (SEFIN); 

56) Garantia de Autonomia Financeira (CGJ); 

57) Remuneração dos Depósitos Judiciais (SEFIN). 
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Tema: 
 

Infraestrutura. 

 

Objetivo Estratégico: 

 

Garantir infraestrutura adequada. 

 

Descrição do Objetivo: 

 

Viabilizar instalações adequadas, tanto para a recepção do jurisdicionado, quanto para a prestação dos serviços 

por parte dos magistrados e servidores. 

 

Indicadores Relacionados ao Objetivo:  

 

31) Índice de bom estado das instalações físicas dos Fóruns; e 

32) Índice de Cumprimento das Metas do PETI Alinhadas ao Objetivo Estratégico Garantir Infraestrutura 

de TIC necessária para as atividades Jurisdicionais e Administrativas. 

 

Indicador 
Linha de 

base 
2010 2011 2012 2013 2014 Gestor 

Índice de bom estado 

das instalações físicas 

dos Fóruns 

Incrementar 12 (doze) pontos percentuais sobre o valor base do 

1º semestre/13 Secretaria de 

Administração 

Metas - - - - 4% 16% 

Índice de 

Cumprimento das 

Metas do PETI 

Alinhadas ao Objetivo 

Estratégico Garantir 

Infraestrutura de TIC 

necessária para as 

atividades 

Jurisdicionais e 

Administrativas* 

Obter 95% de cumprimento das metas Secretaria de 

Tecnologia da 

Informação 

Metas - - - - 93% 95% 

* Indicador incluído na revisão 2013-2015.  

( - ) Não disponível 

 

 

Projetos Relacionados:  

 

Projetos em andamento: 

58) Consultoria e Solução de Gestão em Segurança de TI (SETIN); 

59) Contratação Rede Metropolitana de Fortaleza (Gigafor) (SETIN); 

60) Modernização do Projeto de Segurança do TJCE (ASSMIL); 

61) Fórum Novo de Assaré (SECAD); 

62) Fórum Novo de Boa Viagem (SECAD); 

63) Fórum Novo de Cascavel (SECAD); 

64) Fórum Novo de Crateús (SECAD); 

65) Fórum Novo de Frecheirinha (SECAD); 

66) Fórum Novo de Itapipoca (SECAD); 

67) Fórum Novo de Milagres (SECAD); 

68) Fórum Novo de Pedra Branca (SECAD); 

69) Fórum Novo de Pereiro (SECAD); 

70) Fórum Novo de Quixeramobim (SECAD); 

71) Fórum Novo de Russas (SECAD); 

72) Fórum Novo de Senador Pompeu (SECAD); 

73) Fórum Novo de Tabuleiro (SECAD); 
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74) Fórum Novo de Uruburetama (SECAD); 

75) Fórum Novo de Várzea Alegre (SECAD); 

76) Implantação do PJe (SETIN); 

77) NOC / Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança – GRIS (SETIN); 

78) Novo JECC de Aracati (SECAD); 

79) Plano de Continuidade / Contingência (SETIN); 

80) Reforma do Fórum Clóvis Beviláqua (SECAD); 

81) Risc – Renovação Garantia – IBM (SETIN); 

82) Sala de Audiência - Gravação Áudio Vídeo (SETIN); 

83) Solução de Gerenciamento de Service Desk (SETIN); 

84) Solução para Virtualização de Espaço e Armazenamento de Dados (SETIN). 

 

Projetos concluídos: 

85) Aquisição de Mobiliário para Atendimento da Capital e Interior (SECAD); 

86) Aquisição de Leitores Ópticos de Códigos de Barras (SETIN); 

87) Aquisição de Estações de Trabalho (SETIN); 

88) Aquisição de Impressoras Matriciais Não Fiscais (SETIN); 

89) Aquisição de Nobreaks para Estações de Trabalho do Interior (SETIN); 

90) Aquisição de Servidores de Rede de Médio e Avançado Desempenho com Software de Virtualização 

(SETIN); 

91) Aquisição de Switchs de Acesso/Distribuição (SETIN) 

92) Ampliação dos Links de Comunicação (2 Mbps) (SETIN); 

93) Ampliação, Implantação e Aquisição de Rede Wireless (SETIN); 

94) Arquivo Deslizante (SECAD); 

95) Central de Serviços (SETIN); 

96) Construção do 3º Pavimento do Edifício Sede do TJCE (SECAD); 

97) Expansão dos Storages em uso no TJCE (SETIN); 

98) Extensão do 2º Monitor – Sistemas Judiciais – Capital (SETIN); 

99) Fábrica Externa de Softwares (SETIN); 

100) Ferramentas de Gerenciamento / Performance e Tunning de Banco de Dados (SETIN); 

101) Impressoras e Multifuncionais (Serviços de Impressão) (SETIN); 

102) Integração a Gigafor (SETIN); 

103) Novos Notebooks para Modernização do Judiciário (SETIN); 

104) Reforma da ESMEC (SECAD); 

105) Reforma do Fórum das Turmas Recursais (SECAD); 

106) Reforma do Fórum de Amontada (SECAD); 

107) Solução CAS (SETIN); 

108) Solução de Armazenamento e Recuperação de Cópias de Segurança (SETIN); 

109) Solução de Certificados Digitais (Aquisição/Ampliação) (SETIN); 

110) Storage SAN (SETIN). 

 

Projetos cancelados: 

111) Aquisição de Balanceadores de Links Internet (SETIN); 

112) Consultoria Oracle (SETIN); 

113) Contratar Consultoria Jurídica para Política de Segurança (SETIN); 

114) Nova Edificação da 10ª Unidade JECC, Juizado Móvel e Perícia do Detran (SECAD); 

115) Reforma do Fórum de Cariré (SECAD); 

116) Reforma do Fórum de Quiterianópolis (SECAD); 

117) Reforma Fórum de Guaiuba (Ampliação) (SECAD); 

118) Reforma Fórum de Itapajé (SECAD); 

119) Reforma Fórum de Jardim (SECAD); 

120) Reforma Fórum de Miraíma (SECAD); 

121) Reforma Fórum de Russas (SECAD); 

122) Totens de Atendimento para o Acesso à Justiça (SETIN). 
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Anexo 1- Ficha dos Indicadores
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ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL  Nº 

06/2013, de 25 de julho de 2013 
 

Indicador 01: 

INDICADOR: Índice de satisfação do jurisdicionado  

O que mede O percentual de pesquisados satisfeitos com o Poder Judiciário cearense 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Anualmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Avaliar o nível de satisfação dos jurisdicionados. Indicador proposto pelo CNJ 

quando da realização do Planejamento Estratégico do Judiciário Nacional 

Como medir Percentual de jurisdicionados satisfeitos com a Justiça cearense obtido por meio de 

pesquisa de satisfação 

Responsável pelos dados Secretaria Especial de Planejamento e Gestão 

Meta 2013 Aumentar para 45% a satisfação do jurisdicionado 

Meta 2014 Aumentar para 50% a satisfação do jurisdicionado 

Gestor das metas Assessoria Especial da Presid,ência* 

*Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação de todas as unidades que compõem o Poder 

Judiciário cearense. 

 

Indicador 02: 

INDICADOR: Taxa de Congestionamento no 2º grau 

O que mede A taxa de congestionamento processual no 2º grau 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Mensalmente 

Onde medir 2º grau 

Por que medir Apresenta o congestionamento do 2º grau. Um dos principais indicadores do 

Relatório “Justiça em Números”, acompanhado pelo CNJ. Indicador proposto pelo 

CNJ quando da realização do Planejamento Estratégico do Judiciário Nacional 

Como medir 1 – [Total de processos judiciais baixados] / [casos novos +casos pendentes] 

Responsável pelos dados Secretaria Judiciária em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meta 2013 Reduzir para 47% a taxa de congestionamento 

Meta 2014 Reduzir para 40% a taxa de congestionamento 

Gestor das metas Secretaria Judiciária 
 

Indicador 03: 

INDICADOR: Taxa de Congestionamento na fase de conhecimento no 1º grau 

O que mede A taxa de congestionamento processual na fase de conhecimento no 1º grau 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Mensalmente 

Onde medir 1º grau 

Por que medir Apresenta o congestionamento da fase de conhecimento no 1º grau. Um dos 

principais indicadores do Relatório “Justiça em Números”, acompanhado pelo CNJ. 

Indicador proposto pelo CNJ quando da realização do Planejamento Estratégico do 

Judiciário Nacional 

Como medir 1 – [Total de processos judiciais baixados] / [casos novos +casos pendentes] 

Responsável pelos dados Secretaria Judiciária em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meta 2013 Reduzir para 60% a taxa de congestionamento 

Meta 2014 Reduzir para 54% a taxa de congestionamento 

Gestor das metas Corregedoria Geral da Justiça 
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Indicador 04: 

INDICADOR: Taxa de Congestionamento na fase de execução no 1º grau 

O que mede A taxa de congestionamento processual na fase de execução no 1º grau 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Mensalmente 

Onde medir 1º grau 

Por que medir Apresenta o congestionamento da fase de execução no 1º grau. Um dos principais 

indicadores do Relatório “Justiça em Números”, acompanhado pelo CNJ. Indicador 

proposto pelo CNJ quando da realização do Planejamento Estratégico do Judiciário 

Nacional 

Como medir 1 – [Total de processos judiciais baixados] / [casos novos +casos pendentes] 

Responsável pelos dados Secretaria Judiciária em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meta 2013 Reduzir para 70% a taxa de congestionamento 

Meta 2014 Reduzir para 65% a taxa de congestionamento 

Gestor das metas Corregedoria Geral da Justiça 

 

Indicador 05: 

Indicador: Taxa de Congestionamento nas Turmas Recursais 

O que mede A taxa de congestionamento processual nas Turmas Recursais 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Mensalmente 

Onde medir Turmas Recursais 

Por que medir Apresenta o congestionamento nas Turmas Recursais. Um dos principais 

indicadores do Relatório “Justiça em Números”, acompanhado pelo CNJ. Indicador 

proposto pelo CNJ quando da realização do Planejamento Estratégico do Judiciário 

Nacional 

Como medir 1 – [Total de processos judiciais baixados] / [casos novos +casos pendentes] 

Responsável pelos dados Secretaria Judiciária em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meta 2013 Reduzir para 49% a taxa de congestionamento 

Meta 2014 Reduzir para 40% a taxa de congestionamento 

Gestor das metas Fórum das Turmas Recursais Professor Dollor Barreira 

 

Indicador 06: 

INDICADOR: Taxa de Congestionamento na fase de conhecimento nos Juizados Especiais 

O que mede A taxa de congestionamento processual na fase de conhecimento nos Juizados 

Especiais 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Mensalmente 

Onde medir Juizados Especiais 

Por que medir Apresenta o congestionamento da fase de conhecimento nos Juizados Especiais. Um 

dos principais indicadores do Relatório “Justiça em Números”, acompanhado pelo 

CNJ. Indicador proposto pelo CNJ quando da realização do Planejamento 

Estratégico do Judiciário Nacional 

Como medir 1 – [Total de processos judiciais baixados] / [casos novos +casos pendentes] 

Responsável pelos dados Secretaria Judiciária em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meta 2013 Reduzir para 59% a taxa de congestionamento 

Meta 2014 Reduzir para 57% a taxa de congestionamento 

Gestor das metas Corregedoria Geral da Justiça 
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Indicador 07: 

INDICADOR: Taxa de Congestionamento na fase de execução nos Juizados Especiais 

O que mede A taxa de congestionamento processual na fase de execução nos Juizados Especiais 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Mensalmente 

Onde medir Juizados Especiais 

Por que medir Apresenta o congestionamento da fase de execução nos Juizados Especiais. Um dos 

principais indicadores do Relatório “Justiça em Números”, acompanhado pelo CNJ. 

Indicador proposto pelo CNJ quando da realização do Planejamento Estratégico do 

Judiciário Nacional 

Como medir 1 – [Total de processos judiciais baixados] / [casos novos +casos pendentes] 

Responsável pelos dados Secretaria Judiciária em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meta 2013 Reduzir para 70% a taxa de congestionamento 

Meta 2014 Reduzir para 65% a taxa de congestionamento 

Gestor das metas Corregedoria Geral da Justiça 

 

Indicador 08: 

INDICADOR: Número de ações socioambientais realizadas 

O que mede Quantidade de ações socioambientais de acordo com sua abrangência 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Semestralmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Auxiliar no alcance do objetivo estratégico “exercer a responsabilidade 

socioambiental” 

Como medir Total de iniciativas, ou conjunto de iniciativas somadas que, de forma direta ou 

indireta, alcance o universo de servidores ou das unidades do Poder Judiciário 

Responsável pelos dados Comissão de Responsabilidade Socioambiental 

Meta 2013 Realizar 01 ação ou conjunto de ações somadas que contemple, pelo menos, 50% do 

Poder Judiciário cearense 

Meta 2014 Realizar 01 ação ou conjunto de ações somadas que contemple, pelo menos, 75% do 

Poder Judiciário cearense 

Gestor das metas Comissão de Responsabilidade Socioambiental* 

*Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação de todas as unidades que compõem o Poder 

Judiciário cearense. 

 

Indicador 09: 

INDICADOR: Número de novas unidades judiciárias implantadas  

O que mede O número de novas unidades judiciárias implantadas (varas, juizados, turmas 

recursais e gabinetes de Desembargadores) 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Anualmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Quantificar o número de novas unidades judiciárias implantadas no Poder Judiciário 

cearense com vistas a ampliar o acesso dos cidadãos à Justiça 

Como medir Somatório de novas unidades judiciárias implantadas 

Responsável pelos dados Assessoria Especial da Presidência 

Meta 2013 Obter 44 novas unidades judiciárias implantadas 

Meta 2014 Obter 79 novas unidades judiciárias implantadas 

Gestor das metas Assessoria Especial da Presidência* 

*A implantação de novas unidades judiciárias está condicionada à aprovação das Mensagens de Lei, a serem 

encaminhadas à Assembleia Legislativa. 
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Indicador 10:              

INDICADOR: Número de ações para ampliar o atendimento ao cidadão 

O que mede O número de ações para ampliar o atendimento ao cidadão. Exemplos: instalação 

de balcões de atendimento ou tira-dúvidas, mutirões e outras ações significativas. 

Excetuam-se desse indicador as ações “construção e reforma de Fóruns”, 

“implantação de novas unidades judiciárias” e “parcerias”, já contempladas em 

outros indicadores 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Semestralmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Quantificar as ações para ampliar o atendimento ao cidadão 

Como medir Somatório de ações para ampliar o atendimento ao cidadão 

Responsável pelos dados Assessoria Especial da Presidência 

Meta 2013 Realizar, pelo menos, 02 ações para ampliar o atendimento ao cidadão 

Meta 2014 Realizar, pelo menos, 02 ações para ampliar o atendimento ao cidadão 

Gestor da metas Assessoria Especial da Presidência* 

*Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação de todas as unidades que compõem o Poder 

Judiciário cearense. 

 

Indicador 11: 

INDICADOR: Índice de matérias institucionais positivas veiculadas 

O que mede O percentual de matérias veiculadas na mídia que causam impacto positivo na 

imagem do Poder Judiciário cearense 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Mensalmente 

Onde medir Mídia 

Por que medir Verificar o percentual de matérias positivas sobre o Poder Judiciário cearense. 

Indicador proposto pelo CNJ quando da realização do Planejamento Estratégico do 

Judiciário Nacional 

Como medir Total de matérias institucionais positivas veiculadas na mídia em relação ao 

quantitativo de matérias veiculadas na mídia sobre o Poder Judiciário cearense 

Responsável pelos dados Assessoria de Comunicação 

Meta 2013 Obter 64% de matérias institucionais positivas 

Meta 2014 Obter 65% de matérias institucionais positivas 

Gestor da metas Assessoria de Comunicação* 

* Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação de todas as unidades que compõem o Poder 

Judiciário cearense. 

 

Indicador 12: 

INDICADOR: Número de participantes em ações de conscientização sobre o papel e o funcionamento do 

Judiciário cearense 

O que mede O número de participantes em ações de conscientização do Programa “Justiça e 

Cidadania” sobre o papel e o funcionamento do Judiciário cearense 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Mensalmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Quantificar os participantes em ações de conscientização sobre o papel e o 

funcionamento do Judiciário cearense. Indicador alinhado à Meta nacional nº 4 de 

2011 estipulada pelo CNJ 

Como medir Somatório do número de participantes em ações de conscientização sobre o papel e 

o funcionamento do judiciário cearense 

Responsável pelos dados Secretaria Especial de Planejamento e Gestão 
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Meta 2013 Meta alcançada* 

Meta 2014 Meta alcançada* 

Gestor da metas Secretaria Especial de Planejamento e Gestão 

* Metas alcançadas em 2012 sob a gestão da Secretaria Especial e Planejamento e Gestão, ficando, a partir de 

2013, as ações do Programa Justiça e Cidadania sob a coordenação da Assessoria Institucional. 

 

Indicador 13: 

INDICADOR: Número de ações para a redução dos custos operacionais 

O que mede Quantidade de ações de redução de custos operacionais de acordo com sua 

abrangência 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Semestralmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Auxiliar no alcance dos objetivos estratégicos: “buscar a excelência na gestão de 

custos operacionais” e “garantir infraestrutura adequada” 

Como medir Total de iniciativas, ou conjunto de iniciativas somadas que, de forma direta ou 

indireta, alcance o universo de servidores ou das unidades do Poder Judiciário 

Responsável pelos dados Secretaria de Administração 

Meta 2013 Realizar 01 ação ou conjunto de ações somadas que contemple, pelo menos, 50% 

do Poder Judiciário cearense 

Meta 2014 Realizar 01 ação ou conjunto de ações somadas que contemple, pelo menos, 75% 

do Poder Judiciário cearense 

Gestor das metas Secretaria de Administração* 

*Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação de todas as unidades que compõem o Poder 

Judiciário cearense. 

 

Indicador 14: 

INDICADOR: Número de parcerias formais em prol da justiça 

O que mede A quantidade de parcerias formais que visem a oferecer condições que 

compatibilizem os altos interesses da Justiça cearense, desde que: 

- Ampliem a oferta ou melhorem a qualidade dos serviços prestados; e/ou 

- Regulem ou implementem melhorias nos processos diretamente ligados aos 

serviços prestados pela Justiça cearense 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Semestralmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Necessidade de verificar a realização de parcerias que possam importar melhorias 

nos serviços prestados pelo Poder Judiciário cearense 

Como medir Somatório das parcerias formais realizadas em prol da Justiça 

Responsável pelos dados Consultoria Jurídica 

Meta 2013 Obter, no mínimo, 15 parcerias formais em prol da Justiça 

Meta 2014 Obter, no mínimo, 15 parcerias formais em prol da Justiça 

Gestor da metas Assessoria Especial da Presidência* 

* Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação de todas as unidades que compõem o Poder 

Judiciário cearense 

 

Indicador 15: 

INDICADOR: Produtividade do magistrado de 2º grau 

O que mede O número de decisões terminativas proferidas por magistrado no 2º grau 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 
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Quando medir Mensalmente 

Onde medir 2º grau 

Por que medir Apresenta a produtividade dos magistrados do 2º grau. Um dos principais 

indicadores do Relatório “Justiça em Números”, acompanhado pelo CNJ. 

Indicador proposto pelo CNJ quando da realização do Planejamento Estratégico do 

Judiciário Nacional 

Como medir Total de decisões terminativas em relação ao número de magistrados 

Responsável pelos dados Secretaria Judiciária em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meta 2013 Obter 637 decisões terminativas por magistrado 

Meta 2014 Obter 690 decisões terminativas por magistrado 

Gestor da metas Secretaria Geral 

 

Indicador 16: 

INDICADOR: Produtividade do magistrado de 1º grau 

O que mede O número de sentenças proferidas por magistrado no 1º grau 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Mensalmente 

Onde medir 1º grau 

Por que medir Apresenta a produtividade dos magistrados do 1º grau. Um dos principais 

indicadores do Relatório “Justiça em Números”, acompanhado pelo CNJ. 

Indicador proposto pelo CNJ quando da realização do Planejamento Estratégico do 

Judiciário Nacional 

Como medir Somatório do número de sentenças em fase de conhecimento e em fase de 

execução em relação ao número de magistrados 

Responsável pelos dados Secretaria Judiciária em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meta 2013 Obter 700 sentenças por magistrado 

Meta 2014 Obter 750 sentenças por magistrado 

Gestor da metas Corregedoria Geral da Justiça 

 

Indicador 17: 

INDICADOR: Produtividade do magistrado dos Juizados Especiais 

O que mede O número de sentenças proferidas por magistrado nos Juizados Especiais 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Mensalmente 

Onde medir Juizados Especiais 

Por que medir Apresenta a produtividade dos magistrados dos Juizados Especiais. Um dos 

principais indicadores do Relatório “Justiça em Números”, acompanhado pelo 

CNJ. Indicador proposto pelo CNJ quando da realização do Planejamento 

Estratégico do Judiciário Nacional 

Como medir Somatório do número de sentenças em fase de conhecimento e em fase de 

execução  em relação ao número de magistrados que atuam nos Juizados Especiais 

Responsável pelos dados Secretaria Judiciária em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meta 2013 Obter 3.000 processos julgados por magistrado 

Meta 2014 Obter 3.300 processos julgados por magistrado 

Gestor da metas Corregedoria Geral da Justiça 

 

Indicador 18: 

INDICADOR: Produtividade do magistrado das Turmas Recursais 

O que mede O número de decisões terminativas proferidas por magistrado nas Turmas 

Recursais 
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Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Mensalmente 

Onde medir Turmas Recursais 

Por que medir Apresenta a produtividade dos magistrados das Turmas Recursais. Um dos 

principais indicadores do Relatório “Justiça em Números”, acompanhado pelo 

CNJ. Indicador proposto pelo CNJ quando da realização do Planejamento 

Estratégico do Judiciário Nacional 

Como medir Total de decisões terminativas em relação ao número de magistrados que atuam 

nas Turmas Recursais 

Responsável pelos dados Secretaria Judiciária em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meta 2013 Obter 447 processos julgados por magistrado 

Meta 2014 Obter 447 processos julgados por magistrado  

Gestor da metas Fórum das Turmas Recursais Professor Dollor Barreira 

 

Indicador 19: 

INDICADOR: Índice de alcance das metas setoriais 

O que mede O alcance das metas estipuladas para a Gratificação por Alcance de Metas 

Estratégicas - setorial 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Semestralmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Indicador que reflete a produtividade administrativa no Poder Judiciário cearense 

Como medir Média geral dos percentuais de cumprimeto das metas da GAM - unidades 

Responsável pelos dados Comissão Gestora da GAM 

Meta 2013 Obter 89% de alcance das metas setoriais 

Meta 2014 Obter 89% de alcance das metas setoriais 

Gestor da metas Assessoria Especial da Presidência 

 

Indicador 20: 

INDICADOR: Número de boas práticas de gestão implementadas 

O que mede A quantidade de boas práticas de gestão implementadas no TJCE considerando, 

para fins de apuração, as práticas publicadas no Banco de Boas Práticas do Poder 

Judiciário cearense conforme Provimento nº 12/2012, de 04 de maio de 2012, do 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Mensalmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Verificar a implementação de boas práticas no TJCE. Indicador proposto pelo CNJ, 

quando da realização do Planejamento Estratégico do Judiciário Nacional, e 

adaptado pelo TJCE 

Como medir Somatório do número de boas práticas de gestão implementadas no TJCE, 

constantes do Banco de Boas Práticas do Poder Judiciário cearense 

Responsável pelos dados Secretaria Especial de Planejamento e Gestão 

Meta 2013 Implantar, pelo menos, 05 (cinco) boas práticas de gestão 

Meta 2014 Implantar, pelo menos, 05 (cinco) boas práticas de gestão 

Gestor da metas Secretaria Especial de Planejamento e Gestão* 

*Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação de todas as unidades que compõem o Poder 

Judiciário cearense. 
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Indicador 21: 

INDICADOR: Percentual de projetos estratégicos concluídos  

O que mede O percentual de projetos estratégicos concluídos  

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Trimestralmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Verificar a execução do Plano Estratégico quanto à conclusão de seus projetos. 

Indicador proposto pelo CNJ quando da realização do Planejamento Estratégico do 

Judiciário Nacional 

Como medir Somatório de projetos estratégicos concluídos em relação ao total de projetos 

estratégicos previstos no Plano Estratégico 

Responsável pelos dados Secretaria Especial de Planejamento e Gestão 

Meta 2013 Obter 65% de projetos estratégicos concluídos 

Meta 2014 Obter 80% de projetos estratégicos concluídos 

Gestor da metas Secretaria Especial de Planejamento e Gestão* 

* Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação de todas as unidades que compõem o Poder 

Judiciário cearense 

 

Indicador 22: 

INDICADOR: Índice do clima organizacional  

O que mede O percentual de magistrados e servidores satisfeitos com o Poder Judiciário 

cearense 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Anualmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Avaliar a satisfação de magistrados e servidores. Indicador proposto pelo CNJ 

quando da realização do Planejamento Estratégico do Judiciário Nacional 

Como medir Percentual de magistrados e servidores satisfeitos com a Justiça cearense, obtido 

por meio de pesquisa de clima organizacional 

Responsável pelos dados Secretaria de Gestão de Pessoas 

Meta 2013 Obter 65% de magistrados e servidores satisfeitos com a Instituição 

Meta 2014 Obter 65% de magistrados e servidores satisfeitos com a Instituição 

Gestor da metas Secretaria de Gestão de Pessoas 

 

Indicador 23: 

INDICADOR: Índice de capacitação nas competências estratégicas 

O que mede A quantidade de servidores treinados (mínimo de 20 horas) em competências 

estratégicas em relação ao total de servidores. Conforme a Resolução nº 126 do 

CNJ, que trata sobre o Plano Nacional de Capacitação Judicial de magistrados e 

servidores, deverão ser ministrados cursos direcionados à gestão estratégica, gestão 

de projetos, gestão de pessoas, gestão de processos de trabalho e gestão da 

informação, como instrumento gerencial do servidor, com vistas a otimizar o 

tempo de trabalho e a aprimorar seu resultado 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Semestralmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Verificar a quantidade de servidores capacitados nas competências estratégicas. 

Indicador proposto pelo CNJ quando da realização do Planejamento Estratégico do 

Judiciário Nacional 

Como medir Total de servidores treinados, no mínimo 20 horas, nas competências estratégicas 

sobre o quantitativo de servidores 
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Responsável pelos dados Secretaria de Gestão de Pessoas 

Meta 2013 Obter 40% de servidores treinados nas competências estratégicas  

Meta 2014 Obter 50% de servidores treinados nas competências estratégicas  

Gestor da metas Secretaria de Gestão de Pessoas* 

*Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação de todas as unidades que compõem o Poder 

Judiciário cearense. 

 

Indicador 24: 

Indicador: Quantitativo de vagas ofertadas para magistrados em cursos de formação e/ou de aperfeiçoamento 

credenciados pela ENFAM 

O que mede O número de vagas ofertadas para magistrados em cursos de formação e/ou de 

aperfeiçoamento credenciados pela ENFAM 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Semestralmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Necessidade de ofertar periodicamente cursos de formação e/ou de 

aperfeiçoamento credenciados para os magistrados 

Como medir Somatório do número de vagas ofertadas 

Responsável pelos dados Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará 

Meta 2013 Ofertar, pelo menos, 200 vagas  

Meta 2014 Ofertar, pelo menos, 200 vagas  

Gestor da metas Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará 

 

Indicador 25:  

INDICADOR: Índice de atendimento das necessidades de treinamento dos servidores 

O que mede O percentual de cursos realizados com relação aos cursos ofertados com base no 

Levantamento das Necessidades de Treinamentos (LNT)   

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Anualmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Necessidade de acompanhar o grau de atendimento das necessidades de 

treinamento dos servidores 

Como medir Quantidade de cursos realizados sobre o número de cursos planejados anualmente 

de acordo com o LNT 

Responsável pelos dados Secretaria de Gestão de Pessoas 

Meta 2013 Atender 85% das necessidades de treinamento 

Meta 2014 Atender 85% das necessidades de treinamento 

Gestor da metas Secretaria de Gestão de Pessoas 

 

Indicador 26: 

INDICADOR: Percentual de unidades judiciárias com quantidade adequada de pessoal 

O que mede O número de unidades judiciárias (varas, juizados e turmas recursais) com a 

quantidade adequada de pessoal. Considerar a lotação básica estipulada na Lei nº 

14.128, de 06 de junho de 2008, qual seja: 04 (quatro) servidores, nas unidades 

judiciárias das Comarcas do interior do Estado, e 08 (oito) servidores, nas 

Unidades Judiciárias das Comarcas da capital. Considera-se como unidade 

judiciária, para efeito de cálculo deste indicador, apenas as varas, juizados e turmas 

recursais 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Anualmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 
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Por que medir Verificar o número de unidades judiciárias com quantitativo adequado de 

servidores com vistas a prover força de trabalho para cada unidade 

Como medir Verificar o número de unidades judiciárias com quantitativo adequado de 

servidores com vistas a prover força de trabalho  para cada unidade 

Responsável pelos dados Secretaria de Gestão de Pessoas 

Meta 2013 Aumentar para 47% o percentual de unidades judiciárias com quantidade adequada 

de pessoal 

Meta 2014 Aumentar para 50% o percentual de unidades judiciárias com quantidade adequada 

de pessoal 

Gestor da metas Secretaria de Gestão de Pessoas 

 

Indicador 27: 

INDICADOR: Índice de virtualização dos processos judiciais novos 

O que mede O percentual de processos judiciais eletrônicos novos 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Mensalmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Verificar o percentual de virtualização dos novos processos judiciais. Indicador do 

Relatório “Justiça em Números”, acompanhado pelo CNJ 

Como medir Quantitativo de processos judiciais eletrônicos novos dividido pelo total de 

processos judiciais novos 

Responsável pelos dados Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meta 2013 Obter 60% dos processos judiciais novos virtualizados 

Meta 2014 Obter 65% dos processos judiciais novos virtualizados 

Gestor da metas Secretaria de Tecnologia da Informação 

 

Indicador 28: 

INDICADOR: Índice de cumprimento das metas PETI alinhadas ao objetivo “Prover sistemas de TIC 

interoperáveis e documentados” 

O que mede O percentual de cumprimento das metas do Plano Estratégico de Tecnologia e 

Comunicação (PETI) alinhadas ao objetivo estratégico “Prover sistemas de TIC 

interoperáveis e documentados” 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Trimestralmente 

Onde medir Secretaria de Tecnologia da Informação 

Por que medir Verificar o nível do alcance das metas propostas no PETI que contribuem 

diretamente com o objetivo “Prover sistemas de TIC interoperáveis e 

documentados” 

Como medir Média dos resultados obtidos no cálculo da razão entre a medição do período e o 

valor projetado para o período, para cada uma das metas envolvidas. 

Obs: Quando a medição da meta for superior ao projetado, o resultado considerado 

será 100% 

Responsável pelos dados Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meta 2013 Obter 93% de cumprimentos das metas  

Meta 2014 Obter 95% de cumprimento das metas  

Gestor da metas Secretaria de Tecnologia da Informação 

 

Indicador 29: 

Indicador: Índice de execução do orçamento estratégico 

O que mede O valor executado com iniciativas estratégicas em relação ao valor total 

disponibilizado para o orçamento estratégico 
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Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Trimestralmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Necessidade de acompanhar a execução do orçamento estratégico, com vistas a 

verificar a aplicação dos recursos destinados às iniciativas estratégicas. Indicador 

proposto pelo CNJ quando da realização do Planejamento Estratégico do Judiciário 

Nacional 

Como medir Valor executado com iniciativas estratégicas em relação ao valor total 

disponibilizado para o orçamento estratégico  

Responsável pelos dados Secretaria de Finanças 

Meta 2013 Executar 60% do orçamento estratégico 

Meta 2014 Executar 80% do orçamento estratégico 

Gestor da metas Assessoria Especial da Presidência 

 

Indicador 30: 

Indicador: Índice de otimização da arrecadação 

O que mede Alavancagem financeira da arrecadação do FERMOJU 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Mensalmente 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Necessidade de mensurar o incremento da receita mensal do FERMOJU 

Como medir Valor arrecadado no ano com relação à arrecadação do ano anterior 

Responsável pelos dados Secretaria de Finanças 

Meta 2013 Otimizar em 30% a arrecadação do FERMOJU 

Meta 2014 Otimizar em 100% a arrecadação do FERMOJU 

Gestor da metas Secretaria de Finanças* 

*Para que essas metas sejam cumpridas, deverá haver a participação de todas as unidades que compõem o Poder 

Judiciário cearense. 

 

Indicador 31: 

Indicador: Índice de bom estado das instalações físicas dos Fóruns  

O que mede O percentual de instalações físicas dos Fóruns avaliados positivamente em relação 

ao total das instalações físicas dos Fóruns avaliados. 

Entende-se por avaliação positiva os conceitos de ótimo e bom e, como avaliação 

negativa, os conceitos de regular e ruim, de acordo com os pontos obtidos no 

formulário da pesquisa de satisfação dos usuários dos Fóruns 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Semestral 

Onde medir Poder Judiciário cearense 

Por que medir Necessidade de avaliar o nível do estado das instalações físicas do Poder Judiciário 

cearense pelos usuários 

Como medir Total de avaliações positivas quanto ao bom estado das instalações fisícas dos 

Fóruns em relação ao quantitativo de instalações fisícas dos Fóruns avaliados. 

Obs: A avaliação será realizada pelo Diretor de Secretaria da Comarca 

Responsável pelos dados Secretaria de Administração 

Meta 2013 Incrementar 4 (quatro) pontos percentuais sobre o valor base do 1º semestre/13 

Meta 2014 Incrementar 12 (doze) pontos percentuais sobre o valor base do 1º semestre/13 

Gestor da metas Secretaria de Administração 
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Indicador 32: 

Indicador: Índice de cumprimento das metas do PETI alinhadas ao objetivo “Garantir a infraestrutura de TIC 

necessária para as atividades Judiciais e Administrativas” 

O que mede O percentual de cumprimento das metas do planejamento estratégico de tecnologia 

e comunicação (PETI) alinhadas ao objetivo estratégico “Garantir infraestrutura 

adequada” 

Quem mede Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (Departamento de Informações 

Gerenciais) 

Quando medir Trimestralmente 

Onde medir Secretaria de Tecnologia da Informação 

Por que medir Verificar o nível do alcance das metas propostas no PETI que contribuem 

diretamente com o objetivo “Garantir a infraestrutura de TIC necessária para as 

atividades Judiciais e Administrativas” 

Como medir Média dos resultados obtidos no cálculo da razão entre a medição do período e o 

valor projetado para o período, para cada uma das metas envolvidas. 

Obs: Quando a medição da meta for superior ao projetado, o resultado considerado 

será 100% 

Responsável pelos dados Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meta 2013 Obter 93% de cumprimento das metas 

Meta 2014 Obter 95% de cumprimento das metas 

Gestor da metas Secretaria de Tecnologia da Informação 
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Anexo 2 – Ficha de Projetos 
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ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 
 

 

1) Custeio da Prova em Processos Cíveis com Gratuidade 

Judicial 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

• Normatização dos requisitos, procedimentos e fluxos de trabalho para o pagamento de honorários de peritos, 

tradutores e intérpretes, em processos judiciais com parte(s) favorecida(s) pela gratuidade de justiça, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado do Ceará; 

• Abertura e manutenção de cadastro dos profissionais para nomeação em processos judiciais atendidos pela 

atividade; 

• Definir tabela de honorários, especialidades e requisitos técnicos dos profissionais que deverão ser incluídos no 

cadastro; 

• Desenvolver e implantar sistema informatizado para acompanhamento, controle e realização dos pagamentos 

efetuados e das informações relativas ao projeto, envolvendo dados da ação, da quantidade de processos, das 

pessoas físicas assistidas e dos valores pagos, dentre outros;  

• Disponibilizar no site do TJCE modelos de laudos periciais, visando à uniformização da prestação do serviço; 

• Implantar estrutura física e de pessoal adequada; 

• Divulgar a atividade perante as unidades jurisdicionais da capital e interior. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Excelência. 

Objetivo Estratégico:  Assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva. 

 

3. Clientes do projeto 

Varas judiciais da Capital e Interior, Secretaria Judiciária, Secretaria de Tecnologia de informação, Secretaria de 

Finanças e Secretaria Geral. 

 

4. Justificativa 

Tendo Atualmente, são muitos os esforços para dotar o Poder Judiciário da necessária eficiência na realização de 

sua atividade-fim, com vistas a possibilitar uma prestação jurisdicional célere e efetiva; por outro lado, com o 

escopo de facilitar o acesso à Justiça, é imperativo constitucional a gratuidade judiciária em favor de pessoas 

sem recursos suficientes para arcar com as despesas relativas ao litígio. Entretanto, à isenção das custas e 

despesas processuais deve corresponder a disponibilização de recursos públicos compatíveis para suprir os 

custos inerentes à condução do processo, dentre eles aqueles relativos a honorários de peritos, tradutores e 

intérpretes, em processos cíveis, o que, infelizmente, não possui fonte de custeio definida, nem é atendido por 

qualquer órgão público, situação que dificulta e atrasa o andamento dos processos judiciais em que deferido o 

benefício da justiça gratuita. 

Em consonância com a Resolução nº 127, de 15 de março de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, a Proposta 

de Projeto visa a instituir, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará, mediante dotação orçamentária 

específica, uma atividade de custeio das despesas com a realização probatória, especificamente no tocante aos 

honorários de peritos, tradutores e intérpretes, de interesse de partes beneficiárias da gratuidade judicial, em 

processos de natureza cível (ações de competência das varas cíveis, de família e da fazenda pública), em 

primeiro e segundo graus de jurisdição, que não possuam outra fonte de custeio, dotando as unidades 

jurisdicionais de meios satisfatórios para atender às demandas respectivas, com maior eficiência e presteza. 

 

5. Fonte de Recurso 

00 Tesouro Custeio 

00 - 01 Tesouro Pessoal. 
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ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 
 

 

2) Padronização das Rotinas do Processo Eletrônico 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Dotar as salas de audiência do prédio do Fórum Clóvis Beviláqua de Infraestrutura tecnológica que aprimores a 

virtualização dos autos do processo eletrônico,bem como o acompanhamento dos autos que se desenvolvem no 

andamento das audiências. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Excelência. 

Objetivo Estratégico:  Assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva. 

 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação 

Diretoria do Fórum Clóvis Beviáqua, Departamento de Informática do Fórum Clóvis Beviláqua. 

 

4. Justificativa 

As instalações de equipamentos que possibilitem o acompanhamento em tempo real dos atos desenvolvidos no 

transcorrer das audiências pelos operadores do direito e pelas partes  proporcionará maior agilidade no 

desenvolviento das mesmas, bem como maior comodidade para os participantes, inclusive na consulta aos autos 

eletrônicos dos processos judiciais. 

 

5. Fonte de Recurso 

00 Tesouro Custeio. 
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03) Racionalização, Mapeamento e Manualização de 

Procedimentos e Rotinas de Trabalho Alusivos à 

Tramitação Processual no Âmbito do Tribunal de 

Justiça do Ceará 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Produzir documentação contendo o mapeamento do fluxo do andamento processual nos setores da Secretaria 

Judiciária do TJCE; 

Analisar e racionalizar, quando necessário, os procedimentos desses setores, identificando problemas 

(gargalos/sobreposição) de atividades, o tempo de execução de cada atividade e a possibilidades de delegação, 

evitando retrabalhos; 

Padronizar as rotinas das unidades conforme suas competências; 

Elaborar Manual de Normas e Procedimentos Internos do TJCE, compreendendo tanto os procedimentos 

humanos quanto os de sistema (SAJ-SG e SAJ-PRO) e a ser instituído por ato normativo próprio; 

Divulgar, inclusive através de disponibilização na Intranet, o mapeamento dos fluxos processuais vinculados às 

normas e procedimentos a serem seguidos, informando ao usuário interno o motivo, o tempo e a forma de fazer 

as suas atividades diárias, facilitando a multiplicação dos conhecimentos. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Melhorar a Produtividade. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Judiciária. 

 

4. Justificativa 

A boa prática de gestão exige a definição de procedimentos e processos racionais, para que se tenha um sistema 

de controle mais eficiente a fim da consecução de bons resultados. A manualização é, portanto, um instrumento 

de gestão. 

Como sabido, os Tribunais do País ainda padecem de problemas como a ausência de padrão, método e rotina de 

trabalho, além de recursos humanos insuficientes para atender a demanda crescente de processos, gerando uma 

deficiência no gerenciamento das atividades cartorárias. 

Não à toa, o Conselho Nacional de Justiça CNJ instituiu, em 2010, a Meta Institucional nº 5, que consistia em 

implantar método de gerenciamento de rotinas (gestão de processos de trabalho) em pelo menos 50% das 

unidades judiciárias de 1º grau. 

No âmbito do Tribunal de Justiça do Ceará inexiste um manual de procedimentos formalizado e 

institucionalizado. Os setores que cuidam da tramitação processual, quais sejam, protocolo, distribuição, 

departamentos Cíveis e Penal, secretaria de câmaras e gabinetes, ainda carecem de definição de normas e 

padronização dos procedimentos internos (manuais e de sistema) relativos ao andamento processual. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 



 

 48 

 

                      

 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 
 

 

4) Grupo de Trabalho para Agilização da Certificação do 

Trânsito em Julgado 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

O projeto “Grupo de Trabalho para Agilização da Certificação do Trânsito em Julgado” objetiva dar vazão aos 

expedientes forenses para descongestionamento dos serviços recursais cíveis. O grupo de trabalho será 

compostopor servidores do Departamento Judiciário Cível, que se reunirão aos sábados. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Excelência. 

Objetivo Estratégico: Assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Judiciária. 

 

4. Justificativa 

Com a implantação deste projeto os expedientes que estão passíveis de cumprimento serão efetuados, 

contribuindo para o descongestionamento do Departamento Judiciário Cível, e, consequentemente, para uma 

prestação jurisdicional célere e efetiva. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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5) Programa de Projetos de Eficiência Energética 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Através do conjunto de resultados dos projetos propostos e de outros de mesmo cunho, que eventualmente 

possam vir a ser adicionados, redução a médio prazo dos gastos com energia elétrica, maior conforto, 

confiabilidade e continuidade de uso das intalações das unidades do Poder Judiciário. 

1) Projeto de subestações de média tensão: 

1.1) Planejamento de critérios de transformação de unidades de baixa para média tensão. 

1.2) Aquisição de subestaçõea aéreas de média tensão. 

2) Minicentrais Split: 

2.1) Planejamento de critérios de substituição de minicentrais tipo janeleiros e splts com mais de 10 anos por 

novos; 

2.2) Aquisição de ~800 equipamentos. 

3) Bancos de Capacitores; 

3.1 Aquisição de novo banco de capacitores para o Palácio da Justiça; 

4) Automação: 

4.1) Desenvolvimento de plano de automação de principais sistemas: 

4.2) Aquisição de sistema de automação. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Objetivo Estratégico: Exercer a responsabilidade socioambiental. 

 

3. Clientes do projeto 

SECAD e TJCE. 

 

4. Justificativa 

O Programa proposto contempla um conjunto inicial de 4 projetos de cunho relacionado à busca de eficiência 

energética, tema recorrente nos dias de hoje. 

1) Estabelecimento de critério, avaliação e transformação de unidades consumidoras de baixa para média tensão. 

Pois em função da diversidadde e da elevada demanda de carga, em algumas comunidades, fica comprometida a 

qualidade do fornecimento de energia dos consumidores que compartilham a mesma estrutura de distribuição 

urbana. 

2) Licitação de registro de preços de minicentrais de ar condicionado split - Selo Procel A, para substituição de 

equipamentos janeleiros e splits antigos com baixa eficiência energética. 

Substituir equipamentos janeleiros e splits com mais de 10 anos de uso, e com baixa eficiência energética. 

Aumentar o conforto térmico dos jurisdicionados. 

Substituir os equipamentos janeleiros por splits contribuindo para um melhor conforto acústico dos 

jurisdicionados. 

Reduzir os custos com manutenções corretivas; 

3) Aquisição de novo banco de capacitores para subestação do Palácio da Justiça; 

O prédio do Palácio da Justiça possui três bancos de capacitores cuja finalidade e corrigir o fator de potência. 

Todos são bastante antigos não permitindo recursos de monitoramento e gerenciamento do sistema, e possuem 

um maior potencial de risco de explosões que os modelos mais novos. Além disso o banco de capacitores 

responsável pela correção do fator de potência do sistema de refrigeração esta. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 



 

 50 

                     

 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 
 

 

6) Implantação da Comissão de Responsabilidade 

Socioambiental 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Criar comissão de responsabilidade socioambiental para com o objetivo de planejar, implementar, coordenar e 

divulgar ações relacionadas ao contexto socioambiental, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará, 

observando as diretrizes contidas, em especial, nas Recomendações nº 11/2007 e nº 27/2009 e, ainda, nas 

Resoluções nº 70/2009 e nº 114/2010, todas do CNJ. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Social e Ambiental. 

Objetivo Estratégico: Exercer a responsabilidade socioambiental. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Especial de Planejamento e Gestão. 

 

4. Justificativa 

A criação de uma comissão de responsabilidade socioambiental se justifica pela necessidade de atender os 

termos da Recomendação nº 11 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de 22 de maio de 2007, que atribui aos 

Tribunais a responsabilidade de adotar políticas públicas, visando à formação e à recuperação de um ambiente 

ecologicamente equilibrado, como também de instituir comissões ambientais para o planejamento, elaboração e 

acompanhamento de medidas, com fixação de metas anuais, para a preservação e recuperação do meio ambiente. 

A Comissão de Responsabilidade Socioambiental, ainda, será um instrumento que fomentará e viabilizará o 

desenvolvimento de ações alinhadas aos objetivos estratégicos “Promover a Cidadania”, oriundo da Resolução nº 

70, do CNJ, de 18 de março de 2009, e “Exercer a Responsabilidade Socioambiental”, declarado na Resolução nº 

02, de 21 de janeiro de 2010, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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7) Garantir a Descentralização do Acesso dos Cidadãos às 

Certidões Cíveis e Criminais 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Escopo: Extensão da “Certidão on line”  para os processos em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará. 

Finalidade: Facilitar o acesso às certidões negativas para os cidadãos. 

Atingir meta do CNJ que estabelece maior acesso ao cidadão. 

Reduzir o atendimento no Departamento Penal, que expede, mensalmente, cerca de 30 (trinta) certidões 

negativas. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Acesso à justiça. 

Objetivo Estratégico: Maximizar o acesso do cidadão à justiça. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Judiciária. 

 

4. Justificativa 

A implantação do presente projeto visa estender o serviço da “certidão on line”, que já se encontra em pleno 

funcionamento perante o Fórum Clóvis Beviláqua. 

Vale esclarecer que após a implantação do projeto em tela, o cidadão poderá acessar o banco de dados 

informatizados desta Corte apenas informando o número de seu CPF para extrair a certidão negativa. 

É importante frisar que a implantação da aludida medida não acarretará nenhum acréscimo na estrutura física ou 

de pessoal, cabendo apenas uma adequação no sistema de informática em vigor. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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8) Novo Portal TJCE 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Criar Novo Portal Internet/Intranet. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Acesso à justiça. 

Objetivo Estratégico: Maximizar o acesso do cidadão à justiça. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

O Novo Portal TJCE (Intranet/Internet - www.tjce.jus.br) se faz necessário pois o cenário atual do site do TJCE 

está defasado, de forma a não acompanhar as novas tecnologias, além de apresentar alguns problemas de 

compatibilidade com versões mais recentes de navegadores. 

Outros problemas detectados dizem respeito ao sistema de pesquisa de informações do próprio portal que não 

está totalmente coerente, além da localização de alguns sistemas que não estão plenamente visíveis e/ou 

acessíveis. 

Nesse sentido, sabe-se que em 2012, segundo o CNJ, a Tecnologia da Informação e Comunicação do TJCE 

passou de 20° para 7° dentre todos os Tribunais estaduais (http://www.tjce.jus.br/noticias/noticia-

detalhe.asp?nr_sqtex=29998), de forma a ensejar novas otimizações para se manter ou melhorar a classificação 

do TJCE no cenário nacional no que se refere a TIC. 

Por fim, outros recursos serão adicionados, a saber: 

- Gestor de conteúdos para usuários finais (independência da TI); 

- Respeitar as regras de boas práticas (qualidade); 

- Site mais 'leve'/'limpo' (leiaute moderno); 

- Unificação de todas as páginas do TJCE (padronização). 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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9) A Justiça na Mídia 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Desenvolver iniciativas que aumentem a quantidade de ações do Poder Judiciário cearense divulgadas nos meios 

de comunicação do estado. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Informar para conscientizar. 

 

3. Clientes do projeto 

Assessoria de Comunicação. 

 

4. Justificativa 

Garantir um maior volume de informações das ações e decisões do Poder Judiciário alia-se à crescente exigência 

da sociedade. Atende-se, também, ao que determina a Resolução nº. 85/2009 do Conselho Nacional de Justiça. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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10) Judiciário Cearense em Evidência 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Promover a identidade institucional e social da justiça. Divulgar ações do judiciário utilizando tecnologia 

audiovisual. Implementar novas mídias para maior alcance da informação. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo estratégico: Informar para conscientizar. 

 

3. Clientes do projeto 

Assessoria de Comunicação. 

 

4. Justificativa 

Aprimorar a comunicação com o público externo. “Promover o poder judiciário junto à sociedade de modo a 

conscientizá-la sobre a missão exercida pela magistratura, em todos os seus níveis, otimizando a visão crítica dos 

cidadãos a respeito da importância da justiça como instrumento da garantia dos seus direitos e da paz social”, 

conforme resolução nº 85 do conselho nacional de justiça, que dispõe sobre a comunicação no âmbito do Poder 

Judiciário. 

A tecnologia audiovisual reforça as estratégias de comunicação para dar mais visibilidade às ações do judiciário 

estadual. A ideia é veicular programa semanal de 30 minutos na tv assembléia/tv ceará e no portal do tribunal de 

justiça do ceará com temática voltada ao interesse público. Os programas vão apresentar ações da justiça do 

ceará, entrevistas com desembargadores, juízes e gestores e  também divulgar serviços colocados à disposição do 

cidadão. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ 
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11) Justiça e Cidadania 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

O projeto visa desenvolver ações que aproximem o Poder Judiciário da comunidade. As ações previstas são 

elaboração de uma cartilha informativa sobre a Justiça cearense, e estabelecimento de rotinas de palestras em 

escolas e visitas guiadas ao TJCE e ao Fórum Clóvis Beviláqua. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte 

Objetivo Estratégico: Informar para conscientizar. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Especial de Planejamento e Gestão, Assessoria Institucional, Secretaria Judiciária, Secretaria de 

Gestão de Pessoas, Assessoria de Comunicação, Assessoria de Cerimonial,  Fórum Clóvis Beviláqua. 

 

4. Justificativa 

O projeto busca difundir informações sobre o Poder Judiciário cearense aos cidadãos, no intuito de contribuir 

para a aproximação destes ao universo judiciário. 

 

5. Fonte de Recurso 

Fermoju 
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12) Portal da Transparência 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Disponibilizar o Portal da Transparência dos Recursos Financeiros no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Informar para conscientizar. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Finanças, Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU e Auditoria Interna. 

 

4. Justificativa 

O instrumento “Portal da Transparência” já é utilizado por outros órgãos e Poderes, visando o detalhamento das 

receitas e despesas como forma de facilitar o acesso das informações sobre o gerenciamento e utilização dos 

recursos financeiros públicos. Atende-se, também, ao que determina a Resolução nº. 79/2009 do Conselho 

Nacional de Justiça. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo 
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13) Manutenção Predial e Reformas Terceirizadas 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Contratar empresas de manutenção predial e reformas terceirizadas para atender as demandas de manutenção 

corretiva, preventiva, pequenas obras e reformas das diversas unidades do TJCE. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Com a terceirização desse tipo de serviço, os funcionários do TJCE dedicam-se mais intensamente ao "negócio", 

deixando para os terceiros as tarefas de apoio. 

 

5. Fonte de Recurso 

Fermoju 
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14) Análise, Modelagem e Otimização dos Processos de 

Trabalho da Jurisdição Criminal do Fórum Clóvis Beviláqua 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Este projeto tem por objetivo mapear os procedimentos da Jurisdição Criminal com fim de padronizar, 

uniformizar e manualizar o “modus operandi” nos itens de caráter objetivo, sempre respeitando a 

discricionariedade de cada magistrado nos procedimentos de caráter subjetivo, de forma a propiciar a realização 

das trocas de informações internas e das integrações de sistemas de informação com instituições cooperadas que 

são partícipes na administração da justiça criminal, inclusive atender premissa básica do projeto “Integra” 

(Convênio nº 020/2011). Além disso, o projeto contribuirá para: 

- Alinhar os processos de trabalho (modus operandi) com os objetivos estratégicos da instituição e as 

diretrizes do Conselho Nacional de Justiça; 

- Identificar e classificar as oportunidades de melhoria e simplificação dos processos, conferindo 

economia de recursos, maior celeridade, qualidade e desempenho nas atividades desenvolvidas; 

- Identificar e propor a normatização para os procedimentos da Jurisdição Criminal pelo Poder 

Judiciário; 

- Facilitar a realização das correições dos procedimentos criminais; 

- Favorecer o intercâmbio de informações com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a 

Secretaria de Justiça, o Ministério público, o Tribunal Regional Eleitoral e outros órgãos necessários à 

administração eficiente e eficaz da justiça criminal; 

- Racionalizar os processos de trabalho (modus operandi); 

- Agregar valor a instituição melhorando seu posicionamento estratégico; 

- Melhorar a compreensão e segurança do trabalho a ser executado; 

- Diminuir o esforço na criação e atualização de conteúdos para treinamentos; 

- Melhorar a efetividade dos treinamentos; 

- Facilitar o processo de adaptação dos Novos servidores; 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a modernização contínua. 

 

3. Clientes do projeto 

Fórum Clóvis Beviláqua. 

 

4. Justificativa 

Atualmente os processos de trabalho1 adotados pelas diversas unidades da jurisdição criminal (Fórum Clóvis 

Beviláqua) são executados de diversas maneiras. Tanto os usuários internos quanto externos tem dificuldades de 

entender os procedimentos e cumprir as regras, comprometendo a eficiência e eficácia do processo judicial 

criminal. 

Em virtude disso, não se consegue identificar com clareza os processos de trabalho (modus operandi) críticos, 

nem planejar melhorias, tampouco estabelecer uma relação harmônica entre as diversas unidades funcionais da 

instituição por onde perpassa determinado processo de negócio. 

A ausência de mapeamento e a despadronização de processos de trabalho (modus operandi) inter/intra unidades 

judiciárias trazem inúmeros prejuízos a instituição, aos operadores do Direito, aos jurisdicionados e demais 

usuários da justiça. Dessa carência, decorrem diversos problemas, dentre os quais podemos elencar: 

• Falta de alinhamento dos processos de trabalho (modus operandi) com os objetivos da instituição e as diretrizes 

do Conselho Nacional de Justiça; 

• Insatisfação dos operadores do Direito, dos jurisdicionados e demais usuários da justiça com a instituição; 

• Dificuldade de identificar os processos de trabalho (modus operandi) que necessitam ser redesenhados e/ou 

simplificados; 

• Dificuldade de analisar e controlar os processos de trabalho (modus operandi); 
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• Dificuldade de implantar mudanças; 

• Dificuldade em atender o aumento de demanda processual; 

• Dificuldade de definir modelos conceituais para interoperabilidade de sistemas de informações com entidades 

conveniadas com o Tribunal; 

• Alto índice de retrabalho; 

• Desperdício de recursos humanos e materiais; 

• Morosidade na prestação jurisdicional; 

• Insegurança dos servidores na execução das atividades institucionais; 

• Dificuldade dos Novos servidores compreenderem os processos de trabalho (modus operandi); 

• Conhecimento crítico sobre os processos de trabalho (modus operandi) dependentes de colaboradores chaves 

que podem ficar indisponíveis (aposentadoria, exoneração, absenteísmo, etc) 

• Grande esforço de treinamento e com resultados aquém do esperado. 

• Diante do exposto, verifica-se a necessidade de se realizar a análise, modelagem e otimização dos Processos de 

Trabalho (modus operandi) da Jurisdição Criminal do Fórum Clóvis Beviláqua. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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15) Implantação do Escritório de Processos 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Ao final do projeto espera-se alcançar os seguintes objetivos: 

a) Implantação e divulgação do escritório de processos organizacionais; 

b) Definição de atribuições e responsabilidades; 

c) Treinamento da equipe do escritório; 

d) Metodologia e ferramentas para a gestão de processos definidas e disponibilizadas; 

e) 5 (cinco) processos-piloto mapeados, melhorados, normalizados e documentados. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Melhorar a Produtividade. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação, Auditoria Administrativa de Controle Interno, Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará. 

 

4. Justificativa 

O gerenciamento de processos é uma ferramenta imprescindível para a compreensão, documentação e 

mensuração das atividades institucionais. Trata-se de prática fundamental para o alcance da Excelência em 

Gestão Institucional. O escritório de processos é vital para garantir à gestão um olhar sistêmico, inovador e 

efetivo. 

Este projeto objetiva mapear e melhorar os processos críticos da SETIN, trazendo benefícios como a 

uniformização das rotinas de trabalho, a definição de responsabilidades e a eliminação de anomalias e 

paralelismos nos processos. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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16) Solução de Desenho de Processos de Service Desk 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

a) Contratação de uma empresa para redesenhar os processos de Service Desk; 

b) Redesenhar e desenhar processos de Service Desk; 

c) Implementar os processos redesenahdos e desenhados. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a modernização contínua. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Atualmente os processos existentes não estão bem definidos e nem automatizados na SETIN, muitos dos 

processos encontram-se descritos em arquivos .doc e em planilhas, sem uma organização centralizada e sem um 

proprietário definido confome as boas práticas. Diante desta realidade a Divisão de Produção sente a necessidade 

de contratar empresa com pessoas qualificadas para este fim, onde visará a identificação dos problemas 

existentes nos processos atuais e propor melhorias através do redesenho dos processos baseando-se nas melhores 

práticas do ITIL; além de criar documentações e, propor melhorias no catálogo de serviços e detalhamento dos 

serviços prestados.  

Para estes processsos que serão desenhados e redesenhados, os mesmos serão implementados de forma a se 

integrar com a ferramenta utilizada na Solução de Gerenciamento de Service Desk. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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17) Criação da Editora do Poder Judiciário 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

O projeto visa criar uma editora no Poder Judiciário cearense, a qual será vinculada à Secretaria de Tecnologia 

da Informação. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a modernização contínua. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Geral, Secretaria de Tecnologia da informação, Assessoria de Comunicação e Consultoria Jurídica. 

 

4. Justificativa 

Com a criação da editora, este tribunal produzirá livros e outros documentos relativos à sua atividade fim, o que 

contribuirá para a disseminação das boas práticas da Justiça. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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18) Escritório Corporativo de Projetos 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Implantação do Escritório Corporativo de Projetos (ECP) do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE. 

Principais objetivos do projeto: a) Elaborar metodologia para acompanhamento dos projetos estratégicos; b) 

Disponibilizar ferramenta que permita o acompanhamento automático de todos os projetos estratégicos em 

andamento no Tribunal; c) Desenvolver infraestrutura física e tecnológica, e estrutura organizacional (recursos 

humanos) adequados, que permitam o pleno funcionamento do Escritório Corporativo de Projetos (ECP); d) 

Capacitar a equipe do ECP e dos Gerentes de Projetos das unidades que possuem projetos estratégicos nos 

processos e ferramentas para gerenciamento de projetos; e e) Aplicar piloto do ECP com amostra de projetos 

estratégicos, a fim de testar a metodologia e as ferramentas para gerenciamento de projetos. Alinhamento 

estratégico. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a modernização contínua. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Especial de Planejamento e Gestão. 

 

4. Justificativa 

A gestão do Poder Judiciário em âmbito nacional e local tem evoluído consideravelmente nos últimos anos. Esse 

fato deve-se à crescente demanda da sociedade por serviços jurisdicionais transparentes, céleres e efetivos. 

Dentre as ações do CNJ que contribuíram diretamente para a melhoria da gestão estratégica do Poder Judiciário 

destacam-se: a) Resolução nº 70, de 18 de março de 2009, que institui o Planejamento e a Gestão Estratégica no 

âmbito do Poder Judiciário; estabelecimento da Meta Nacional de Nivelamento nº 1 de 2009, que se focou na 

necessidade e os tribunais desenvolverem e/ou alinharem o planejamento estratégico plurianual (mínimo 05 

anos) aos objetivos do Poder Judiciário; e b) Estabelecimento da Meta nº 1 de 2011, que estipula a criação de 

unidade de gerenciamento de projetos nos tribunais para auxiliar a implantação da gestão estratégica. 

Em atendimento às determinações do CNJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE) desenvolveu o 

Plano Estratégico 2010-2014, aprovado no início de 2010 pelo Tribunal Pleno (Resolução nº 02 / 2010, de 21 de 

janeiro de 2010), e instalou a Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (SEPLAG), criada pela Lei Nº 

14.816, de 14 de dezembro de 2010. 

Ainda, antecipando-se à determinação do CNJ relativa à criação de unidade de gerenciamento de projetos, o 

TJ/CE implementou, no início de 2010, Escritórios de Projetos Setoriais nas áreas de tecnologia da informação e 

engenharia. Isso se explica devido aos investimentos crescentes e à complexidade dos projetos nessas áreas. A 

experiência nos escritórios setoriais tem se revelado exitosa, na medida em que houve uma melhoria 

considerável na gestão dos projetos das respectivas áreas. 

No tocante aos projetos estratégicos, a estrutura proposta para a SEPLAG possui um departamento específico 

para tratar das demandas relacionadas à gestão estratégica: o Departamento de Estratégia e Projetos (DEPRO). 

No entanto, a atual estrutura física e de pessoal do DEPRO, contudo, não se apresenta suficiente para 

acompanhar devidamente todos os projetos estratégicos do TJ/CE. 

Sendo assim, com o objetivo de dar sequência ao aprimoramento da gestão estratégica do Judiciário cearense e 

de atender à Meta nº 1 de 2011, faz-se necessária a implementação de um Escritório de Projetos Corporativo 

(EPC), por meio do qual será realizado o acompanhamento de todos os projetos estratégicos do Tribunal - o que 

resultará em maior dinamismo nas tomadas de decisões gerenciais e garantirá, em análise última, o alinhamento 

do portfólio de projetos aos objetivos estratégicos do TJ/CE. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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19) Implantação do Serviço de Atendimento ao Usuário 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Implantar no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará um serviço de atendimento ao usuário de 

Manutenção. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a modernização contínua. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Melhorar o controle, fiscalização, planejamento e estabelecimento de tempo de atendimento, das atividades de 

Manutenção Predial nas unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. 

 

5. Fonte de Recurso 

70 Recursos Diretamente Arrecadados. 
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20) Manual do Fornecedor do TJCE 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Este projeto tem como objetivo a elaboração de um manual com perguntas e respostas mais frequentes para 

orientação dos fornecedores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a  modernização contínua. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Geral, Secretaria de Finanças e Departamento Financeiro. 

 

4. Justificativa 

O manual proporcionará uma melhor orientação para os fornecedores, permitindo uma qualidade dos serviços 

prestados por esses e, consequentemente, uma melhor gestão de custos operacionais por este Tribunal. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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21) Terceirização do Arquivo 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Objetiva a contratação de serviços de terceiros para organização, higienização e armazenamento dos arquivos em 

papel. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a modernização contínua. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Geral, Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de Finanças. 

 

4. Justificativa 

A terceirização dos arquivos em papel proporcionará um melhor armazenamento e organização. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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22) Elaboração do Manual de Direitos e Serviços 

Disponíveis ao Servidor do Judiciário cearense 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Valorizar a difusão dos direitos e serviços disponíveis aos magistrados e servidores do Poder Judiciário mediante 

impressão de um manual com esses elementos em ordem alfabética, para fácil consulta, garantindo assim uma 

infra-estrutura adequada ao bom funcionamento do Poder Judiciário. 

Favorecer a conscientização dos direitos e serviços prestados, permitindo uma modernização contínua do Poder 

Judiciário mediante o alinhamento de recursos humanos e serviços disponíveis aos magistrados e servidores. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a modernização contínua. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Especial de Planejmanento e Gestão e Secretaria de Gestão de Pessoas. 

 

4. Justificativa 

O projeto permite que magistrados e servidores do Judiciário cearense disponham de um manual impresso e 

virtual para consulta de direitos e deveres, conforme postula legislação vigente. Num mundo irrequieto como o 

nosso, um manual dessa envergadura é indispensável para agilizar a máquina burocrática do Poder Judiciário. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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23) Implantação da Gratificação por Alcance às Metas 

Estratégicas - Setorial 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Implantação da Gratificação por Alcance às Metas Estratégicas - Setoriais com a finalidade de fortalecer o 

comprometimento do servidor com o Poder Judiciário, no sentido de estimulá-lo no empreendimentos de 

esforços para o alcance das metas institucionais contidas no Plano Estratégico 2010-2014 do Poder Judiciário 

cearense. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte 

Objetivo Estratégico: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Especial de Planejamento e Gestão e Secretaria de Gestão de Pessoas. 

 

4. Justificativa 

A implantação da Gratificação prevista na Lei nº 14.786/2010, instituição do Plano de Cargos, Carreiras e 

Remuneração (PCCR), contribuirá para a  valorização dos Servidores e necessidade de promover o alinhamento 

estratégico em todas as unidades do Judiciário. 

 

5. Fonte de Recurso 

00 Tesouro Pessoal. 
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24) Implantação do Comitê Estratégico do Poder Judiciário 

cearense 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Implantação do Comitê Estratégico do Poder Judiciário cearense com o objetivo de assegurar o monitoramento 

da execução do Plano Estratégico 2010-2014. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Garantir o alinhamento estratégico em todas as Unidades do Judiciário. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Especial de Planejamento e Gestão. 

 

4. Justificativa 

Este projeto busca assegurar o alinhamento e promover a articulação das diversas áreas do Poder Judiciário 

cearense, com vistas ao cumprimento, bem como a avaliação sistemática e a atualização do Plano Estratégico 

2010-2014. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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25) Transformação da Assessoria de Planejamento em 

Secretaria Especial de Planejamento e Gestão 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

A Secretaria Especial de Planejamento e Gestão terá o objetivo de garantir que as ações inerentes à gestão do 

tribunal se desenvolvam a partir de uma perspectiva sistêmica e que a atualização das políticas e estratégias, bem 

como a programação anual de projetos e atividades, ocorram de forma articulada, compatível com as dotações 

orçamentárias, a partir de prioridades estabelecidas para o desenvolvimento institucional. Competirá ainda a 

Secretaria primar pela otimização organizacional e pela promoção de informações gerenciais que subsidie a 

tomada de decisão da Administração Superior, favorecendo a prestação jurisdicional de acordo com os padrões 

de qualidade e eficiência esperados. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Garantir o alinhamento estratégico em todas as Unidades do Judiciário. 

 

3. Clientes do projeto 

Assessoria de Planejamento. 

 

4. Justificativa 

Convém aclarar que a proposta de reestruturação da Assessoria de Planejamento vai ao encontro da envergadura 

e alta responsabilidade necessária ao exercício do posto, conforme a Resolução n.º 70/2009, oriunda do Conselho 

Nacional de Justiça, a qual determina em seu art. 3º que o Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica ou unidade 

análoga dos tribunais coordenará a elaboração, implementação e gestão do Planejamento Estratégico, bem como 

atuará nas áreas de gerenciamento de projetos, otimização de processos de trabalho e acompanhamento de dados 

estatísticos para a gestão da informação. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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26) Acompanhamento Psicossocial de Magistrados 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Implantação de unidade dotada de estrutura física e funcional para acompanhamento Psicossocial dos servidores 

e Magistrados, ativos e inativos, que necessitam de ajuda psicossocial no que tange aos problemas emocionais de 

depressão, estresse do trabalho e emocional, estafa mental etc. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Garantir a valorização dos magistrados e servidores. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Geral e Fórum Clóvis Beviláqua. 

 

4. Justificativa 

A constante tensão que estão submetidos os magistrados e servidores em face do exercícios e suas atividades 

cotidianas, quando atuam como verdadeiro repositório dos dramas humanos levados a seu crivo, importam 

nitidamente em maior suscetibilidade ao estresse e depressão. 

 

5. Fonte de Recurso 

70 Recursos Diretamente Arrecadados. 

00 Tesouro Custeio. 
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27) Cursos de Aperfeiçoamento de Magistrados 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

O objetivo do projeto é promover cursos de aperfeiçoamento, sendo: 

• 60h/a de cursos em 2013 

• 60h/a de cursos em 2014. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Garantir a valorização dos Magistrados e Servidores. 

 

3. Clientes do projeto 

Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. 

 

4. Justificativa 

A frequência a cursos de formação continuada (aperfeiçoamento) para todos os juízes, na forma das normais 

gerais impostas pela ENFAM e pelo CNJ, é CONDIÇÃO para qualquer movimentação na carreira 

(promoção/remoção). O TJCE ainda não vem cumprindo a exigência de impor tal condição, ainda mais 

porquanto não tinha o hábito de ofertar, com regularidade, cursos de tal estirpe. De anotar que TODOS os cursos 

de tal natureza ofertados pela ESMEC em 2010 e 2011 resultaram de parcerias externas, praticamente sem ônus 

para o TJCE. Já não é possível imaginar que aludida situação perdure, sendo imperioso, como anotado, assegurar 

recursos para tal fim. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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28) Solução Integrada em Mapeamento de 

Competências, Avaliação e Gestão por Desempenho, 

Ascensão Funcional e Plano de Capacitação 

Funcional dos Servidores do Poder Judiciário 

Cearense 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

a) Desenvolver solução integrada em mapeamento de competências, avaliação e gestão por desempenho, 

ascensão funcional e plano de capacitação funcional dos servidores do Poder Judiciário cearense. 

b) Mapear todas as competências estratégicas, técnicas e gerenciais dos 28 (vinte e oito) cargos efetivos e dos 

181 (cento e oitenta e um) cargos em comissão do Poder Judiciário cearense. 

c) Elaborar e apoiar a implantação do modelo de avaliação e gestão de desempenho com base em competências e 

resultados para os servidores do Poder Judiciário cearense; 

d) Elaborar e apoiar a implantação do modelo de avaliação e acompanhamento de servidores em estágio 

probatório; 

e) Elaborar e apoiar a implantação da sistemática de Ascensão Funcional (promoção e progressão) baseada em 

critérios objetivos, com sistema de pontuação com base nos critérios definidos no modelo de avaliação e gestão 

de desempenho (parte quantitativa); 

f) Formular Plano de Capacitação Funcional integrado ao modelo de avaliação e gestão de desempenho; 

g) Definir mapas de competências com desenho de, pelo menos, 25 (vinte e cinco) programas voltados para as 

áreas Judiciárias e Administrativas do Poder Judiciário cearense; 

h) Implantar o Modelo de Avaliação e Gestão do Desempenho, baseado em competências, integrado com a 

sistemática de ascensão funcional e com o plano de capacitação funcional. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Alinhar pessoas às demandas de prestação de serviços. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Gestão de Pessoas. 

 

4. Justificativa 

O Poder Judiciário cearense, cuja visão institucional é a de “ser reconhecido pela sociedade como modelo de 

instituição moderna, ética e que assegure o direito e a cidadania”, objetivando prover justiça em busca da 

harmonia social, tem priorizado a constante melhoria de suas rotinas administrativas e judiciárias. 

Empreender uma instituição moderna e ética, além de uma necessidade é um desafio frente a crescente exigência 

da sociedade de um Poder Judiciário mais célere e efetivo. 

Para conseguir esse objetivo é necessária a introdução de boas práticas de gestão. 

Alinhado a isso, uma das perspectivas prevista no Plano Estratégico é a de Procedimentos composta por nove 

objetivos, dos quais cinco serão impactados por este projeto, quais sejam: “Assegurar uma prestação 

jurisdicional célere e efetiva”; “Buscar a excelência na gestão de custos operacionais”; “Melhorar a 

produtividade”; “Buscar a modernização contínua”; “Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do 

Judiciário”. A criatividade gerencial, a otimização de fluxos e da comunicação interna também figuram como 

prioridade da perspectiva de procedimento interno. 

Ademais, o Plano Estratégico ainda estabelece, na perspectiva Recursos, dois objetivos diretamente relacionados 

à Gestão de Pessoas, que é o de “Garantir a valorização dos magistrados e servidores”, bem como o de “Alinhar 

as pessoas às demandas de prestação de serviços”. 

Diante desse contexto, a Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP tem buscando implantar ações e introduzir novas 

práticas que corroborem com a missão estratégica do Poder Judiciário cearense. Uma das formas é o 

reconhecimento e estímulo pelo desempenho obtido, por meio da avaliação e gestão do desempenho, bem como 

a ascensão funcional e a capacitação das pessoas. 
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Este conceito envolve práticas de identificação de perfil de competências, de avaliação de desempenho com base 

em competências e de mapeamento de competências em diversos níveis (organizacional, gerencial, individual e 

técnica, conforme a nomenclatura adotada em cada organização). Estas práticas são constantemente revistas e 

ajustadas para melhor atender às necessidades estratégicas do ambiente organizacional. 

Outro fator que merece destaque é a previsão do desenvolvimento de carreiras na Seção IV, da Lei 14.786/2010 

que implantou o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Poder Judiciário, que para sua implantação 

é indispensável a elaboração de um trabalho técnico baseado nas melhores práticas de mercado, com fins de 

estabelecer os critérios de avaliação e gestão por desempenho, alinhados aos objetivos estratégicos do Poder 

Judiciário. 

Além disso, é necessário o desenvolvimento de uma sistemática de avaliação dos servidores em estágio 

probatório, bem como a definição de critérios para a ascensão funcional, integrados ao modelo de avaliação e 

gestão por desempenho e ao mapeamento das competências. 

A realização do projeto subsidiará a construção de um novo Plano de Capacitação com foco na identificação das 

competências e conhecimentos técnicos de cada cargo, bem como no resultado da avaliação de desempenho, os 

quais servirão de insumo no apontamento das reais necessidades de treinamento para cada servidor, promovendo 

maior efetividade na capacitação desenvolvida pelo Poder Judiciário cearense. 

Por fim, cabe ressaltar que os projetos “Alinhamento das pessoas às demandas de prestação de serviço 

jurisdicional” e Acompanhamento do estágio probatório” foram unificados nesse único projeto, denominado 

“Solução integrada em mapeamento de competências, avaliação e gestão por desempenho, ascensão funcional e 

plano de capacitação funcional dos servidores do Poder Judiciário cearense”. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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29) Valorização do Servidor 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Programa de Valorização do Servidor. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Garantir a valorização dos Magistrados e Servidores. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Gestão de Pessoas. 

 

4. Justificativa 

A implantação de ações que visam a valorização do servidor, como Ginástica Laboral, Prêmio de Inovação e 

Excelência, Programa de Preparação para a Aposentadoria, dentre outros, que promovem a qualidade de vida, a 

elevação da auto-estima e valorização do servidor repercutindo em resultados positivo para o poder judiciário. 

 

5. Fonte de Recurso 

70 Recursos Diretamente Arrecadados. 
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30) Convênio imobiliário 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Este projeto objetiva firmar convênio com instituição financeira para financiamento imobiliário consignado para 

os servidores com taxas favorecidas e 90% de financiamento. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Garantir a valorização dos Magistrados e servidores. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Finanças e Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU. 

 

4. Justificativa 

O convênio beneficiará inúmeros servidores do Poder Judiciário cearense através da concessão de condições 

diferenciadas. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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31) Elaboração e Implantação de Plano de Cargos, Carreiras 

e Remuneração 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Elaborar e implantar o Novo Plano de Cargos, Carreiras e de Remuneração (PCCR). 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Garantir a valorização dos Magistrados e servidores. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU. 

 

4. Justificativa 

A implantação de um Novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração resultará na valorização dos servidores 

deste Poder, considerando que serão revisados critérios de promoção, aspectos remuneratórios, vantagens e 

benefícios, dentre outros. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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32) Implantação da Gratificação de Estímulo à 

Interiorização 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Implantação da Gratificação de Estímulo à Interiorização visando a estimular a lotação de servidores em 

comarcas do interior do Estado que apresentam condições menos favoráveis, as quais apresentam Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) mais baixo, oferecendo-lhes compensação financeira, 

fortalecendo a estrutura de pessoal dessas unidades e otimizando a entrega da prestação jurisdicional à 

sociedade. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Garantir a valorização dos Magistrados e Servidores. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Gestão de Pessoas. 

 

4. Justificativa 

A implantação da Gratificação prevista na Lei nº 14.786/2010, instituição do Plano de Cargos, Carreiras e 

Remuneração (PCCR), contribuirá para a  valorização dos Servidores. 

 

5. Fonte de Recurso 

00 - 01 Tesouro Pessoal. 
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33) Núcleo de Educação à Distância 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Instituir um Núcleo de Educação à Distância do Poder Judiciário cearense, objetivando a ampliação e a 

democratização das ações de capacitação por meio das novas tecnologias de comunicação e informatização. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolviemnto Humano. 

Objetivo Estratégico: Garantir a valorização dos magistrados e servidores. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Gestão de Pessoas e Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará(ESMEC). 

 

4. Justificativa 

As ações de capacitação deste Poder tem se concentrado, em sua maioria, na capital cearense, não alcançando os 

servidores lotados nas comarcas do interior. A proposta de Educação à Distância é uma maneira de expandir o 

conhecimento para todos os servidores, além de ser uma forma de reduzir custos tanto com o planejamento 

quanto com a execução dos treinamentos. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 



 

 80 

 

                     

 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 
 

34) EAD na ESMEC 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Criar infraestrutura adequada para que a ESMEC passe a oferecer regularmente cursos/treinamentos através de 

educação a distância. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Garantir a valorização dos magistrados e servidores. 

 

3. Clientes do projeto 

A indicação de equipamentos e softwares necessários haverá de ser realizada pelo Setor de Tecnologia da 

Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 

A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará será responsável pelo planejamento, montagem e 

execução dos cursos, o que enseja a necessidade de recrutamento de profissionais habilitados para tal fim 

(tutores de EAD, conteudistas e designers educacionais, por exemplo). 

 

4. Justificativa 

Tanto o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), por meio do Plano Nacional de Capacitação Judicial introduzido 

pela Resolução 126/2011, quanto a ENFAM (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), 

órgãos de controle das escolas de magistratura nacionais, buscam estimular opção preferencial pela EAD nos 

treinamentos/cursos voltados  aos magistrados. 

Anota-se, em primeiro lugar, que a utilização da EAD possibilita que tenham acesso às escolas de magistratura 

mesmo os juízes que se encontrem nas comarcas mais distantes, sem que haja necessidade de deslocamento dos 

mesmos do local de trabalho. Tal possibilidade contribui, por evidente, para que a realização dos 

cursos/treinamentos necessários sejam realizados com mínimo prejuízo de tempo para os serviços judiciários, 

otimizando resultados. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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35) Garantir a Correção das Distorções Vencimentais entre 

Servidores da Capital e Interior 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Correção das distorções vencimentais entre servidores da Capital e Interior. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Garantir a valorização dos Magistrados e Servidores. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Gestão de Pessoas. 

 

4. Justificativa 

Necessidade de eliminar as distorções entre a remuneração dos servidores da Capital e interior, bem como o 

atendimento ao princípio constitucional da isonomia. 

 

5. Fonte de Recurso 

00 - 01 Tesouro Pessoal. 
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36) Concurso Público para Ingresso de Magistrados 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Realizar concurso público para provimento de cargos de Magistrados de 1º grau. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico:  Alinhar pessoas às demandas de prestação de serviços. 

 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Gestão de Pessoas. 

 

4. Justificativa 

Considerando a criação dos Novos cargos de juízes, faz-se necessário realizar Concurso Público para os seus 

provimentos a fim de que se possa atender a demanda por prestação jurisdicional e reduzir a taxa de 

congestionamento. 

 

5. Fonte de Recurso 

00 - 01 Tesouro Pessoal. 
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37) Concurso Público para Ingresso de Novos Servidores e 

Cadastro de Reserva 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

a) Nomeação de 227 (duzentos e vinte e sete) Novos servidores; 

b) Formação de um cadastro de reserva de 5 (cinco) vezes o número de vagas ofertadas. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Alinhar pessoas às demandas de prestação de serviços. 

 

3. Clientes do projeto 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e Secretaria de Gestão de Pessoas. 

 

4. Justificativa 

O Poder Judiciário realizou o último concurso público em 2008 com validade de dois anos, a qual foi prorrogada 

até 26.08.2013. Entretanto, com a convocação e nomeação de todo o cadastro de reserva, ainda restaram 227 

(duzentas e vinte sete) vagas, as quais necessitam de provimento, a fim de viabilizar o funcionamento de várias 

unidades do Interior do Estado, bem como novas Varas que foram criadas na Comarca de Fortaleza e sua região 

metropolitana. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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38) Desenvolver o Plano de Capacitação 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Estabelecer o Plano de Capacitação para os Servidores. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir Infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Geral e Secretaria de Gestão de Pessoas. 

 

4. Justificativa 

Elaborar o Plano de Capacitação dos Servidores, por meio da construção do PID – Plano Individual de 

Desenvolvimento elaborado por meio do Levantamento das Necessidades de Treinamento vinculadas ao 

Planejamento Estratégico. Incluso neste projeto a Criação de Treinamento para integração de colaboradores 

recém-contratados (estagiários, terceirizados e concursados). 

O Plano de Capacitação contará com treinamentos internos e externos, cursos de curta e longa duração, bem 

como um Programa para Desenvolvimento de Líderes e Qualidade no Atendimento ao Jurisdicionado. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 

00 Tesouro Custeio. 
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39) Promoção de Quadro Funcional Adequado para 

Corregedoria Geral da Justiça 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

a) Disponibilizar um analista judiciário para cada um dos Magistrados Auxiliares (4 atualmente), até julho de 

2013; 

b) Disponibilizar mais um Auditor e três Auxiliares para compor o quadro da Auditoria desta Casa Censora, até 

junho de 2013; 

c) Disponibilizar mais um assessor jurídico (atualmente 2) para a corregedoria; 

d) Disponibilizar mais dois militares (atualmente 4) para estruturar a assistência militar; 

e) Prover a CGJ de 04 Estagiários no Curso de Direito, até setembro de 2013. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Alinhar pessoas às demandas de prestação de serviços. 

 

3. Clientes do projeto 

Corregedoria Geral da Justiça 

 

4. Justificativa 

Atualmente, verifica-se a predominância de terceirizados sobre o número de servidores efetivos, havendo a 

necessidade de estabilidade do quadro. Faz-se necessário uma melhoria do quadro também devido à elevação da 

demanda da CGJ em razão, inclusive, da fiscalização mais ostensiva do Conselho Nacional da Justiça, sem que 

tenha havido o incremento funcional. 

Ressaltando que é também estabelecimento da meta de nivelamento nº 10 do Conselho Nacional da Justiça, com 

vistas a prover força de trabalho para a CGJ. 

 

5. Fonte de Recurso 

00 Tesouro Custeio. 

00 - 01 Tesouro Pessoal. 
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40) Concurso para Ingresso de Magistrados 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Realizar concurso público para provimento de cargos de Magistrados de 1º grau. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico:  Alinhar pessoas às demandas de prestação de serviços. 

 

3. Clientes do projeto 

Assessoria Especial de Presidência. 

 

4. Justificativa 

Considerando a criação dos Novos cargos de juízes, faz-se necessário realizar Concurso Público para os seus 

provimentos a fim de que se possa atender a demanda por prestação jurisdicional e reduzir a taxa de 

congestionamento. 

 

5. Fonte de Recurso 

00 - 01 Tesouro Pessoal. 
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41) Desenvolvimento do Sistema “JUS COMARCA” 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Desenvolver sistema matemático computacional, intitulado “JUS COMARCA”, de simulação para alocação 

otimizada de magistrados em Comarcas do Estado do Ceará, visando indicar o número ideal de juízes 

necessários ao atendimento das atividades jurisdicionais. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Alinhar pessoas às demandas de prestação de serviços. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Geral, Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria Geral, Assessoria Especial e Assessoria de 

Planejamento. 

 

4. Justificativa 

Com a implantação do sistema “JUS COMARCA” será possível alinhar o número de juízes às demandas de 

prestação de serviços. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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42) Implantação das 40 horas de Forma Parcelada 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Implantação da jornada de 40 horas semanais para os servidores do Poder Judiciário cearense. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Alinhar pessoas às demandas de prestação de serviços. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Gestão de Pessoas e Assessoria Especial de Presidência. 

 

4. Justificativa 

A implantação das Gratificações, além de atender a previsão da Lei nº 14.786/2010, contribuirá para adequar o 

corpo funcional às demandas de prestação de serviços. 

 

5. Fonte de Recurso 

00 - 01 Tesouro Pessoal. 
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43) Implantação de Novas Unidades Jurisdicionais no 

Fórum Clóvis Beviláqua 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Criação de vinte cargos de Diretores de Secretarias para permitir a implantação de varas no Fórum Clóvis 

Beviláqua. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Alinhar pessoas às demandas de prestação de serviços. 

 

3. Clientes do projeto 

Assessoria Especial da Presidência. 

 

4. Justificativa 

Efetivar a implantação das unidades judiciárias criadas pela Lei 14.407/09. Embora criados e parcialmente 

providos os cargos de magistrados, ainda pendem de criação os cargos que comporão a estrutura funcional em 

cada uma das unidades, tanto assim que, até o momento, foram criados apenas 39 cargos de Diretor de Secretaria 

para lotação nas comarcas do interior do Estado, sendo necessário criar mais, nesse primeiro momento 20 cargos 

de Diretor de Secretaria para implantar varas do Fórum Clóvis Beviláqua. 

 

5. Fonte de Recurso 

00 - 01 Tesouro Pessoal. 
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44) Custas Judiciais 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

a) Implantar Emissão de Custas no Portal de Serviços; 

b) Implantar Funcionalidades de Cálculos de Atualização Monetária e Emissão/Acompanhamento de Custas  no 

SAJPG e no SAJSG; 

c) Treinar usuários nas novas funcionalidades de 1º e  2º Grau e Equipe da Secretaria de Finanças. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Tecnologia da informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Atualmente o TJCE possui  um sistema de Emissão e Acompanhamento de Custas, independente do novo 

Sistema Processual Eletrônico. Da mesma forma, os cálculos de atualização monetária que se fizerem 

necessários durante o tramite dos processos são executados em planilhas também externas ao mesmo 

sistema.Para um melhor acompanhamento da Arrecadação de Custas  Judiciais faz-se necessária a 

implementação de funcionalidades que contemplem desde a Emissão de Custas até a consolidação das Receitas 

oriundas das Custas dos Processos de 1º e 2º graus, que sejam mais integradas com o sistema processual e auxilie 

a todos os envolvidos no cumprimento da legislação vigente.Em relação  a atualização monetária o Projeto prevê 

inclusão de cálculos que farão parte do processo judicial e irão agilizar bastante o trabalho da Contadoria/Serviço 

de Cálculos bem como o retorno de suas informações ao processo. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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45) Implantação de Solução de Ferramenta para 

Disponibilização de Informações Gerenciais 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

a) Aquisição da Ferramenta de Visualização de Informações Gerenciais; 

b) Aquisição da Ferramenta de ETL e Suporte de 12 meses; 

c) Treinamentos nas Ferramentas de Visualização de Informações Gerenciais e ETL. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Tecnologia da Informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Atualmente, o Poder Judiciário cearense, necessita, cada vez mais, de informações consolidadas para tomada de 

decisões estratégicas. Estas informações encontram-se espalhadas em diversos sistemas e em diversas bases de 

dados e a obtenção de informações consolidadas demandam muito tempo de trabalho e de processamento. 

O processo de obter e exibir as informações pode ser desmembrado em duas etapas: a primeira se refere à 

extração, transformação e carga dos dados de diversas fontes em um local único (Processo chamado de ETL) e a 

segunda etapa se refere à visualização desses dados, que pode envolver filtros, buscas avançadas e diversos tipos 

de saídas (gráficos, tabelas, relatórios etc). 

Hoje esse trabalho é realizado de forma manual pelo próprio Departamento de Informática e não possibilita que a 

área de negócio organize os dados da maneira desejada e de forma independente, necessitando sempre da 

intervenção do setor de Informática. Utilizando ferramentas apropriadas para desempenhar as duas etapas citadas 

no parágrafo anterior, o trabalho se tornará muito mais rápido e produtivo, permitindo ainda uma independência 

do usuário quanto à obtenção de informações gerenciais. 

Este projeto é de fundamental importância para o cumprimento da Lei de Acesso à Informação de âmbito federal 

e estadual. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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46) INTEGRAJUS 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

a) Implantação de processos de trabalho para a Central de Apoio à Área Criminal(CIAAC), com realização de 

Piloto de automação de processos; 

b) Implantação do Malote Digital para tramitação de documentos entre SEJUS/SSPDS e TJCE ; 

c) Base de Processos criminais com identificação dos réus utilizando Biometria; 

d) Solução automatizada para visão unificada de todos os procedimentos de um Réu no âmbito do TJCE; 

e) Solução automatizada para prover visão unificada de Mandados, Contra mandados, Alvarás de Soltura e 

Salvo-conduto referentes a réus no âmbito do TJCE; 

f) Implantação de integração entre sistema de processo judicial eletrônico e sistemas de Informação da 

SEJUS/SSPDS de forma a facilitar para os usuários do TJCE a consulta de Localização de Presos , Vagas nas 

Unidades Prisionais, Dados de endereço do Réu/testemunhas, Permitir troca de documentos eletronicamente e 

acesso a Visão integrada da Vida Criminal do Réu, entre outros; 

g) Adaptação de Serviços(Webservices) de disponibilização de acesso a dados processuais para uso diretamente 

dos Sistemas da SEJUS e SSPDS, conforme necessidade daquelas Secretarias; 

h) Adequação do SAJ 1º grau para atender a Resolução Nº 108 do CNJ; 

i) Implantação de página Intranet para área criminal na Comarca de Fortaleza, com intuito de divulgar 

procedimentos de trabalho, ações e demais informações para a referida área. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Tecnologia da Informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

O Tribunal de Justiça durante a persecução criminal necessita interagir com diversos Órgãos entre eles Secretaria 

de Justiça e Cidadania e Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. 

As informações da área criminal possuem uma confiabilidade sofrível o que a torna complexa do ponto de vista 

da condução do próprio andamento do processo. As comunicações entre órgãos são intensas e quando chegam no 

TJCE concorrem, desde o Protocolo e Distribuição, com petições judiciais, o que atrasa a chegada da informação 

ao destino final. O impacto destes atrasos são audiências frustradas, retrabalho nas Varas, perdas de prazos 

processuais, atrasos na concessão de benefícios etc. Também é importante citar que há uma grande 

redundância/inconsistência de dados e retrabalho com digitações. Por exemplo, quando um procedimento 

criminal chega ao Judiciário há a necessidade de se digitar os dados detalhados referentes a réus/testemunhas, 

bens e objetos apreendidos, informações sobre prisão, dados este que já foram armazenados de forma estruturada 

nas bases da SSPDS, poderíamos simplesmente receber esses dados eletronicamente. No TJCE são armazenados 

dados de unidades prisionais, dados de prisão, fuga, entre tantos outros que poderiam ser somente consultados 

nas bases da SEJUS e SSPDS. Diante deste quadro faz-se necessária a implantação de procedimentos de trabalho 

integrados e soluções tecnológicas que reduzam o máximo possível as dificuldades vividas hoje por Magistrados, 

Servidores e demais pessoas que vivem a realidade da área criminal no Estado do Ceará, propiciando formas 

mais rápidas e confiáveis para tratar informações da referida área e alavancar a atividade judicial. 

Os três órgãos (TJCE, SEJUS e SSPDS) já firmaram Convênio para integrar seus Sistemas de Informação com 

intuito de melhorar a execução de suas respectivas atividades, o Projeto entre Órgãos chama-se INTEGRA, o 

INTEGRAJUS deve contemplar as ações que ficarão a cargo do TJCE neste contexto. 
 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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47) Módulo de Distribuição e Controle Integrado de 

Mandados 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

a) Integrar o módulo de controle de mandados judiciais, no âmbito do 2º grau, ao sistema SAJSG; 

b) Possibilitar a expedição, distribuição, acompanhamento e cumprimento dos mandados judiciais dentro 

do sistema SAJSG; 

c) Possibilitar à gerência do TJCE de gerar relatórios relativos a produtividade e cumprimento de metas 

para o setor; 

d) Tornar eletrônica a tramitação dos mandados judiciais que, hoje encontra-se na forma tradicional (em 

papel); 

e) Gerar e enviar informações ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, de acordo com a Resolução 137 

do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Melhorar a Produtividade. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Atualmente o sistema SAJ 2º grau, tem sido usado como principal software de controle processual no TJCE. Esta 

ferramenta, entretanto, não dispõe de um módulo que controle a tramitação dos mandados judiciais. Ademais, os 

oficiais de justiça necessitam ser avaliados quanto a sua produtividade e prazos no cumprimento dos mandados. 

Diante do exposto, surge a necessidade da criação de uma ferramenta que deve estar devidamente integrada ao 

processo eletrônico e que permita gerenciar todo o ciclo de tramitação do mandado. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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48) Aprimoramento do Ponto Eletrônico 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Aprimorar o controle de frequência dos servidores do Poder Judiciário. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Tecnologia da informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Realizar o controle da frequência dos servidores de forma mais eficiente. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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49) Eficiência.Jus 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Desenvolver sistema matemático computacional apto a medir a eficiência de unidades judiciárias (varas, 

gabinetes) e de magistrados: o Eficiência.jus. Tal medida visa à produção e ao fornecimento de informações 

estatisticamente tratadas, para apoio à tomada de decisões dos dirigentes do judiciário cearense e às promoções 

dos juízes, inclusive nos casos de acesso ao TJCE na qualidade de desembargadores. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Tecnologia da Informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Especial de Planejamento e Gestão e Corregedoria Geral de Justiça, Assessoria Especial da 

Presidência. 

 

4. Justificativa 

O sistema será capaz de produzir uma ampla gama de relatórios gerenciais por unidade, comarca, competência e 

entrância, disponibilizando, ainda, um módulo específico de aferição da produtividade dos magistrados, para fins 

de promoção, de acordo com seus índices de eficiência mensais calculados a partir dos parâmetros estabelecidos 

na Resolução nº 106/2010 do CNJ, a qual dispõe sobre os critérios objetivos para aferição de merecimento nas 

promoções de magistrados e acesso destes aos tribunais de 2º grau.  

Além disso, o sistema fornecerá informações sobre o excesso ou a eventual escassez de recursos nas diversas 

unidades judiciárias e sobre níveis de produção jurisdicional a serem alcançados, tudo de acordo com as 

projeções elaboradas pela metodologia matemática Análise Envoltória de Dados. 

 

5. Fonte de Recurso 

70 FERMOJU  
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50) Implantação do Sistema de Malote Digital 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Escopo: Criação do “Malote Digital”; 

Finalidade: Diminuir a quantidade de cartas/ofícios encaminhados via Correio. 

Reduzir custos com os Correios. 

Atingir meta CNJ que sugere que todas as correspondências, quando dentro do mesmo órgão, sejam  de forma 

digital. 

Desnecessidade de um servidor trabalhando com expedientes de envelopamento de correspondências. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Temas: Tecnologia da Informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Judiciária. 

 

4. Justificativa 

Com a implantação do presente projeto, quando um servidor preparar um expediente (ofício ou carta) 

devidamente assinado, deverá encaminhá-lo para o “Serviço de Malote Digital”, que por sua vez o encaminhará 

para o destinatário, o qual emitirá certidão de recebimento. Nesse sentido, o expediente ensejará a formação de 

um fluxo “aguardando resposta”. 

Impende frisar que atualmente a comunicação entre os diversos órgãos Poder Judiciário, de 1º e 2º grau, é 

realizada de forma física e unilateral, por meio de correspondências enviadas pelo Correio. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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51) Justiça em Movimento 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Formar grupos de trabalhos para atuarem na atualização dos dados constantes dos sistemas processuais do TJCE 

com vista à melhoria das estatísticas judiciárias. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Tecnologia da Informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Especial de Planejamento e Gestão e Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Considerando ser imperativo realizar uma adequada extração dos dados estatísticos a serem enviados ao 

Conselho Nacional de Justiça, bem como de serem geradas estatísticas mais fidedignas, faz-se necessário realizar 

um trabalho de atualização dos dados constantes dos sistemas processuais.. 

 

5. Fonte de Recurso 

70 Fermoju   
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52) Sistema de Precatórios 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

• Oferecer ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ferramenta de TI para o controle e gerenciamento das 

informações necessários relativas ao tratamento dos pagamentos de precatórios; 

• Viabilizar o atendimento previsto na Resolução nº 115/2010 do CNJ que será fornecido mediante as 

informações que serão inseridas no Sistema; 

• Permitir que os usuários que são responsáveis pelos precatórios neste Tribunal possam utilizar as 

funcionalidades do Sistema de Precatórios cedido pelo TJSC; 

• Permitir a integração entre os SAJADM (CPA) e o Sistema de Precatório quanto as informações cadastrais das 

partes constantes no ofício requisitório de pagamento; 

• Possibilitar que os usuários alvo tenham proficiência na utilização do sistema. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Tecnologia da informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará através do seu Assessor, Dr. Francisco Eduardo 

Fontenele Bastista, solicitou à SETIN o acolhimento em nossos ativos de TI,o Sistema de Precatórios cedido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 

O referido sistema visa auxiliar o registro de pagamentos de precatórios, através do controle de fila de 

pagamentos, e um módulo de cálculo de atualização monetária de pagamentos para os referidos precatórios. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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53) Virtualização da Justiça - 1º grau - Capital 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

O projeto objetiva implantar no Poder Judiciário, no âmbito do 1º grau, solução de processo judicial eletrônico, 

com o fim de conferir total gerência e maior celeridade no trâmite das demandas apresentadas aos diversos 

órgãos que o compõem. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Tecnologia da Informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretário de Tecnologia. 

 

4. Justificativa 

Um dos principais pilares do programa de modernização é a implantação de uma solução tecnológica que 

permita a necessária automatização e rapidez dos processos jurisdicionais, sem abrir mão da segurança e dos 

controles necessários. 

 

5. Fonte de Recurso 

FERMOJU. 
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54) Sessão de Julgamento 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

O desenvolvimento de um módulo integrado que permita: 

• o apregoamento dos processos; 

• a visualização dos processos na pauta para todos os integrantes do colegiado e da secretaria de câmara; 

• a possibilidade de proferir voto diretamente no próprio sistema; 

• a elaboração da certidão de julgamento de maneira automática e de acordo com o resultado dos votos 

computados; 

• o histórico da participação de cada desembargador em cada processo já julgado e 

• a possibilidade de antecipação de votos a critério dos membros. 

Também considera se parte do produto deste projeto o treinamento aos usuários do módulo em foco. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Tecnologia da informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

A Virtualização Judicial em Segunda Instância do Tribunal de Justiça do Ceará, até então tratada como um 

projeto, passa a ser convertida em Programa de Virtualização, contemplando um portfólio de projetos afins e 

complementares. 

O julgamento em segunda instância ocorre de forma solene e colegiada. Ou seja, o julgamento se dá em sessões 

previamente agendadas com os magistrados integrantes do órgão julgador competente. Estas são organizadas e 

conduzidas pela Secretarias de Câmaras, presididas por um desembargador. Os processos são pautados 

previamente e julgados no dia da sessão, por ordem estabelecida no Regimento Interno. Uma vez encerrada a 

sessão, é emitida uma ata de julgamento. 

Atualmente, o julgamento de processos nas sessões, bem como a elaboração de pauta, são feitos através de 

fluxos e filas de trabalho, onde o controle e a automação ainda se mostram precários, embora funcionais. A 

visualização dos autos digitais por todos os integrantes do órgão, por exemplo, deve ser feita através da consulta 

processual. 

Ou seja, o desenvolvimento da sessão ainda se dá à maneira tradicional, sem uma automação que acompanhe a 

celeridade trazida pelo processo eletrônico. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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55) Comissão de Orçamento Participativo 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

O projeto tem como objetivo a instituição de uma comissão, com representantes de unidade administrativas e 

judiciárias e também de representantes de classes para fazer cumprir a Resolução n.º70/2009 do Conselho 

Nacional de Justiça. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Financeiros. 

Objetivo Assegurar Recursos para a Execução da Estratégia. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Finanças; Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU. 

 

4. Justificativa 

A comissão a ser implantada cumprirá a Resolução n.º 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça, que 

possibilitará a mensuração e o acompanhamento da execução dos projetos. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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56) Garantia de Autonomia Financeira 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Este projeto visa dotar a Corregedoria Geral da Justiça de recursos próprios para desenvolver ações e aprimorar 

suas atividades. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Financeiros. 

Objetivo: Assegurar Recursos para a Execução da Estratégia. 

 

3. Clientes do projeto 

Corregedoria Geral da Justiça 

 

4. Justificativa 

Atualmente a CGJ não tem autonomia Financeira, está em estado de dependência da alta administração. A CGJ 

por ser um órgão diretivo do Poder Judiciário e desenvolver ações independentes, apesar de destinadas ao Poder 

Judiciário, com a autonomia teria mais liberdade no exercício de suas funções. 

Ressaltando que esta autonomia financeira é a meta 9 do Conselho Nacional da Justiça. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 

70 Recursos Diretamente Arrecadados. 
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57) Remuneração dos Depósitos Judiciais 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Este projeto visa à negociação com bancos para a captação de recursos para o FERMOJU advindos da 

remuneração dos depósitos judiciais. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Financeiros. 

Objetivo Estratégico: Assegurar recursos para a execução da estratégia. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Finanças e Assessoria de Planejamento. 

 

4. Justificativa 

A remuneração dos depósitos judiciais proporcionará recursos que serão disponibilizados para a implementação 

dos projetos estratégicos. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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58) Consultoria e Solução de Gestão em Segurança de TI 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Implantar o processo de Gestão de Segurança de TI e realizar a analise de risco em ativos de TI (pessoas, 

processos e tecnologia) do TJCE. Em virtude do Projeto de Virtualização, os dados que outrora estava no suporte 

em papel. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico:  Garantir  infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Prover o amadurecimento e realizar a analise de risco em ativos de TI nos servidores computacionais do TJCE. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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59) Contratação Rede Metropolitana de Fortaleza 

(Gigafor) 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Contratação de links de comunicação da Rede Metropolitana de Fortaleza (Gigafor) para as Unidades Judiciárias 

da Comarca de Fortaleza, garantindo uma solução de TIC de vital importância que auxiliará o Judiciário 

Cearense a cumprir com sua função institucional, alinhando ao PETI (Plano Estratégico de Tecnologia da 

Informação e Comunicação do Poder Judiciário do Estado do Ceará) no interstício 2011 a 2015. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico:  Garantir  infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

A Rede Metropolitana de Fortaleza (Gigafor) fornece/fornecerá 27 links de comunicação, com tecnologia de 

fibra óptica, para as Unidades Judiciárias da Capital Cearense. É uma solução essencial de TIC que torna viável 

o projeto de virtualização judicial das Unidades da Capital Cearense. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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60) Modernização do Projeto de Segurança do TJCE 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Aquisição de portais de detecção de metais para todas unidades do poder judiciário, da capital e interior; 

Aquisição de portas giratórias e catracas para as Entrâncias Finais do poder judiciário, incluindo a sede do TJCE 

e o FCB; 

Implantação de crachás de identificação para os servidores e funcionário do TJCE; 

Realizar a identificação de todas pessoas que adentrem as dependências da unidades do poder judiciário; 

Instituir o sistema de CFTV com dispositivo de sensor de presença nos períodos fora dos expediente normais; 

Aquisição de detectores de metais portáteis; 

Elaborar estrutura orgânica de segurança que englobe as orientações do CNJ para a proteção a magistrados, 

inclusive com recursos do FUNSEG. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Excelência. 

Objetivo Estratégico: Assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva. 

 

3. Clientes do projeto 

Desembargadores, Juízes de Direito, Procuradores de Justiça, Promotores de Justiça, Defensores Públicos, 

Advogados, servidores do Poder Judiciário, terceirizados, colaboradores e os demais cidadãos que comparecem 

as diversas unidades que constituem o Poder Judiciário do Estado do Ceará. 

 

4. Justificativa 

O contexto descrito anteriormente e motivado pelo aumento do sentimento de insegurança alcançando os mais 

altos estratos do Poder Judiciário, seja pela ação ousada de invadir e furtar Fóruns, seja pelas ameças por via 

telefônica ou por matérias veiculadas em meios de comunicação social, urge a necessidade de elaborar 

mecanismos protetivos que atendam às demandas de caráter interno: todos os que trabalham no poder judiciário; 

e outra de caráter externo: as pessoas que diariamente circulam nas esferas do poder. A susceptibilidade a ação 

criminosa e bem real. No ano de 2012, mais de 12 Fóruns foram invadidos e objetos como armas de fogo foram 

furtados. Houve ainda em 2013 explosão de dinamites no fórum de Itaitinga e em Campos Sales veiculo de 

servidora foi incendiado. No Estado do Mato Grosso uma magistrada foi assassinada no local de trabalho. Fatos 

que por sua relevância explicitam a emergência de um projeto de segurança para o Judiciário do Ceará. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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61) Fórum Novo de Assaré 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Construção de um Novo Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 31/Maio/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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62) Fórum Novo de Boa Viagem 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Construção de um Novo Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 31/Maio/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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63) Fórum Novo de Cascavel 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Construção de um Novo Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 31/Maio/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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64) Fórum Novo de Crateús 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Construção de um Novo Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/04/2010, Lei Nº 14.407 de 15/07/09 (Ampliação das Varas) e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 

31/05/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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65) Fórum Novo de Frecheirinha 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Construção de um Novo Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 31/Maio/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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66) Fórum Novo de Itapipoca 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Construção de um Novo Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 31/Maio/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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67) Fórum Novo de Milagres 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Construção de um Novo Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 31/Maio/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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68) Fórum Novo de Pedra Branca 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Construção de um Novo Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 31/Maio/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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69) Fórum Novo de Pereiro 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Construção de um Novo Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 31/Maio/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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70) Fórum Novo de Quixeramobim 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Construção de um Novo Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 31/Maio/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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71) Fórum Novo de Russas 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

• Uso de materiais adequados às novas soluções tecnológicas e com especificações modernas garantindo uma 

manutenção mais eficiente e econômica. 

• Atendimento as Normas gerais da ABNT e atendimento aos requisitos da Norma Técnica Brasileira – NBR 

9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) com a introdução de banheiros 

para Portadores de Necessidades Especiais – PNE e a inserção da sinalização podotátil no piso de acesso ao 

prédio. 

• Criação de novos ambientes anteriormente não existentes no prédio do Fórum tais como celas, depósito de bens 

apreendidos e banheiros PNE. 

• Estrutura de concreto, construção de alvenarias e execução de diversos tipos de pavimentação e de 

revestimentos. 

• Execução de forros. 

• Fornecimento e instalação de esquadrias novas, ferragens e vidros. 

• Execução de pintura em todo o edifício. 

• Fornecimento e instalação de louças, metais e equipamento de copa. 

• Instalações hidrossanitárias. 

• Instalação de Sistemas de CFTV e alarme. 

• Instalação de Sistemas de detecção e alarme e combate a incêndio. 

• Instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 

• Sistema de climatização. 

• Segurança preventiva da edificação com a instalação de gradis e de cercas em espiral, que contribuirão para 

resguardar todo o acervo jurídico do Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido a intimação do CNJ para retirar o Fórum dos prédios onde existem agências bancárias, além do prédio 

apresentar hoje instalações físicas bastante precárias e que não mais atendem às necessidades decorrentes da 

presente atividade judicial, com espaços compatíveis para a atual demanda de usuários e servidores, atendimento 

às determinações (em relação às áreas construídas para Fórum) da Resolução Nº 114 (20/04/2010) do Conselho 

Nacional de Justiça/ CNJ, às necessidades de acessibilidade universal, conforme a NBR 9050 (Norma Técnica 

Brasileira de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos). 

 

5. Fonte de Recurso 

Arrecadação Própria. 
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72) Fórum Novo de Senador Pompeu 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

• Utilização de materiais adequados às soluções tecnológicas propostas, já utilizados em Fóruns de outras 

comarcas e encontrados no mercado com facilidade e a preços acessíveis, com o objetivo de garantir uma 

manutenção mais eficiente e econômica. 

• Promoção da acessibilidade para portadores de necessidades especiais (cadeirantes, idosos, deficientes visuais), 

com a construção de rampas e banheiros adaptados conforme a NBR 9050. 

• Construção de ambientes com dimensões mais adequadas às suas funções, inclusive atendendo a resolução 114 

do CNJ. 

• Assegurar vagas para estacionamento de público (externo) e servidores (interno). 

• Climatizar os ambientes de acordo com as necessidades de cada atividade realizada no fórum, dentro dos 

padrões utilizados. 

• Viabilizar as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias segundo padrão estabelecido nas normas da ABNT. 

• Promover a segurança preventiva da edificação com a instalação de gradis e de cercas em espiral, que 

contribuirão para resguardar todo o acervo jurídico do Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

O atual edifício onde funciona o Fórum da Comarca de Senador Pompeu não foi construído para tal função. Essa 

construção, adquirida do Banco do Brasil, apresenta hoje instalações elétricas muito antigas, vazamento nos 

banheiros, não possui banheiro para deficientes físicos, piso e pintura em péssimo estado, infiltrações, 

rachaduras, estacionamento pequeno. Além de não mais atender às necessidades decorrentes da presente 

atividade judicial, com espaços compatíveis para a atual demanda de usuários e servidores, atendimento às 

determinações (em relação às áreas construídas para Fórum) da Resolução Nº 114 (20/04/2010) do Conselho 

Nacional de Justiça/ CNJ e às necessidades de acessibilidade universal, conforme a NBR 9050 (Norma Técnica 

Brasileira de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos). 

Após a construção, o novo Fórum de Senador Pompeu será composto por 02 (três) varas, Salão do Júri, 

Ministério Público, Defensoria Pública, sala de apoio para os advogados, estacionamento privativo e público. 

A hipótese de reforma e ampliação do imóvel existente foi descartada após constatação de que o fórum é 

localizado no 1º andar, impossibilitando resolver o problema de acessibilidade. Com a disponibilização do 

terreno pela prefeitura, optou-se pela construção de um novo edifício. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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73) Fórum Novo de Tabuleiro 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Construção de um Novo Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 31/Maio/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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74) Fórum Novo de Uruburetama 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

● Uso de materiais adequados às novas soluções tecnológicas e com especificações modernas garantindo uma 

manutenção mais eficiente e econômica. 

● Atendimento as Normas gerais da ABNT e atendimento aos requisitos da Norma Técnica Brasileira – NBR 

9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) com a introdução de banheiro 

para Portador de Necessidades Especiais – PNE e a inserção da sinalização podotátil no piso de acesso ao prédio. 

● Criação de novos ambientes anteriormente não existentes no prédio do Fórum tais como celas, depósito de 

bens apreendidos e banheiros PNE. 

● Estrutura de concreto, construção de alvenarias e execução de diversos tipos de pavimentação e de 

revestimentos. 

● Execução de forros. 

● Fornecimento e instalação de esquadrias novas, ferragens e vidros. 

● Execução de pintura em todo o edifício. 

● Fornecimento e instalação de louças, metais e equipamento de copa. 

● Instalações hidrossanitárias. 

● Instalação de Sistemas de CFTV e alarme. 

● Instalação de Sistemas de detecção e alarme e combate a incêndio. 

● Instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 

● Sistema de climatização. 

● Segurança preventiva da edificação com a instalação de gradis e de cercas em espiral, que contribuirão para 

resguardar todo o acervo jurídico do Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

A Devido a intimação do CNJ para retirar o Fórum dos prédios onde existem agências bancárias, além do prédio 

apresentar hoje instalações físicas bastante precárias e que não mais atendem às necessidades decorrentes da 

presente atividade judicial, com espaços compatíveis para a atual demanda de usuários e servidores, atendimento 

às determinações (em relação às áreas construídas para Fórum) da Resolução Nº 114 (20/04/2010) do Conselho 

Nacional de Justiça/ CNJ, às necessidades de acessibilidade universal, conforme a NBR 9050 (Norma Técnica 

Brasileira de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos). 

 

5. Fonte de Recurso 

Arrecadação Própria. 
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75) Fórum Novo de Várzea Alegre 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

• Utilização de materiais adequados às soluções tecnológicas propostas, já utilizados em Fóruns de outras 

comarcas e encontrados no mercado com facilidade e a preços acessíveis, com o objetivo de garantir uma 

manutenção mais eficiente e econômica. 

• Promoção da acessibilidade para portadores de necessidades especiais (cadeirantes, idosos, deficientes visuais), 

com a construção de rampas e banheiros adaptados conforme a NBR 9050. 

• Construção de ambientes com dimensões mais adequadas às suas funções, inclusive atendendo a resolução 114 

do CNJ. 

• Assegurar vagas para estacionamento de público (externo) e servidores (interno). 

• Ambientes climatizados de acordo com as necessidades de cada atividade realizada no fórum, dentro dos 

padrões utilizados. 

• Instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias segundo padrão estabelecido nas normas da ABNT. 

• Segurança preventiva da edificação com a instalação de gradis e de cercas em espiral, que contribuirão para 

resguardar todo o acervo jurídico do Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

O atual edifício onde funciona o Fórum da Comarca de Várzea Alegre não foi construído para tal função. Essa 

construção, adquirida do Banco do Brasil, apresenta hoje instalações elétricas muito antigas e hidrossanitárias 

com tubos de ferro, ambientes divididos com divisórias divilux vulneráveis a escutas de audiências, arquivo 

subdimensionado, ausência de estacionamento privativo e público, depósito de bens apreendidos e o prédio não 

possui saída de emergência. 

Além de não mais atender às necessidades decorrentes da presente atividade judicial, com espaços compatíveis 

para a atual demanda de usuários e servidores, atendimento às determinações (em relação às áreas construídas 

para Fórum) da Resolução Nº 114 (20/04/2010) do Conselho Nacional de Justiça/ CNJ e às necessidades de 

acessibilidade universal, conforme a NBR 9050 (Norma Técnica Brasileira de Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos). 

Após a construção, o novo Fórum de Várzea Alegre será composto por 02 (três) varas e 01 (um) Cartório 

Eleitoral, atendendo a lei 14.407 de 15/07/09 que determina a criação de 01 (uma) vara extra para o Fórum, 

Salão do Júri, Ministério Público, Defensoria Pública, sala de apoio para os advogados, estacionamento privativo 

e público. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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76) Implantação do PJe 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Com o andamento do projeto são esperadas melhorias como as listadas abaixo: 

1. Implantar o PJe nos dois juizados especiais piloto; 

2. Construir uma base de conhecimento que permita a implantação nos demais juizados. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico:  Garantir  infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

O projeto se justifica entre outros motivos pelos elencados abaixo: 

• Este projeto tem impacto direto no Planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado do Ceará, que reza 

a Automatização e integração de procedimentos e sistemas. 

• A determinação do CNJ pela descontinuidade do PROJUDI e a recente adesão ao Termo Acordo de 

Cooperação Técnica nº 43/2010, celebrado entre o próprio Conselho Nacional de Justiça e o TJCE, que prevê a 

implantação do PJE. 

• A implantação do PJE é mais um passo em direção à nossa visão de futuro, qual seja, ser reconhecido pela 

sociedade como modelo de instituição moderna, ética e que assegure o direito e a cidadania; 

• A modernização das atividades Judiciais no âmbito dos Juizados Especiais e Turmas Recursais. 

• Alinhamento com o programa de Inovação, Desburocratização, Modernização da Gestão e Melhoria da 

Produtividade do Poder Judiciário do Estado do Ceará, ao que alude a Lei nº14.415, de 23 de julho de 2009. 

• O atendimento à Lei nº 11.419 de 19 de dezembro de 2006 que versa sobre a necessidade de manter 

permanente revisão e atualização dos serviços Jurídicos dos Juizados Especiais e Turmas Recursais no que se 

refere ao uso da informática. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 

00 Tesouro Custeio. 
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77) NOC / Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança - 

GRIS 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Municiar uma nova área de gerenciamento da estrutura computacional do TJCE, incluído o gerenciamento 

dedicado da Segurança da Informação utilizando sistemas e pessoas. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Equipar o Gerenciamento da Infraestrutura e segurança do TJCE, para que a SETIN forneça respostas rápidas e 

eficientes. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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78) Novo JECC de Aracati 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Após análise geral do edifício e seus ambientes internos, constatou-se a necessidade de se executar, 

prioritariamente, alguns serviços básicos. Esses serviços serão demonstrados de forma detalhada nos projetos 

arquitetônico e complementares. As principais soluções são as seguintes: 

• Ampliar ambientes existentes e criar novos espaços buscando atender a resolução Nº 114 do CNJ e Lei 

14.407/2009. 

• Promover a acessibilidade para portadores de necessidades especiais (cadeirantes, idosos, deficientes 

visuais), conforme a NBR 9050, instalando rampas e banheiros especiais. 

• Viabilizar a instalação de uma nova sede para o Juizado em local central de fácil acesso para a 

população de forma a atender a demanda crescente de processos. 

• Segurança preventiva da edificação com a instalação de gradis, cerca em espiral elétrica e CFTV que 

contribuirão para resguardar o acervo jurídico. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 
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79) Plano de Continuidade / Contingência 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Manter a continuidade dos serviços de TI essenciais do TJCE. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Em virtude do Novo cenário que o Poder Judiciário se encontra, trazido pela Virtualização, faz-se necessário 

prover a continuidade dos serviços de TI. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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80) Reforma do Fórum Clóvis Beviláqua 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Readequar 68.000m2 de área existente à criação de mais 40 varas e ao processo de virtualização em curso. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico:  Garantir  infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria da Administração, Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU e Departamento de 

Engenharia. 

 

4. Justificativa 

Reestruturação dos espaço adequando-os as necessidades atuais, face ao processo de virtualização e a criação de 

mais 40 varas. 

 

5. Fonte de Recurso 

FERMOJU. 
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81) Risc - Renovação Garantia - IBM 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Realizar contratação de garantia para os servidores IBM P750 que são utilizados para os bancos de dados dos 

sistemas processuais do Poder Judiciário. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Em face de implantação do processo virtual judicial, o TJCE necessita garantir a infraestrutura para os bancos de 

dados utilizados para armazenar os dados e processo digitais. Os atuais servidores ainda possuem capacidade de 

processamento para suportar em 2013 e 2014 do volume de informações necessárias. Para isso, faz-se necessário 

realizar contratação de garantia extendida, direto com o Fabricante, em virtude a criticidade e importância destes 

equipamentos. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ 
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82) Sala de Audiência - Gravação Áudio Vídeo 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Adquirir equipamentos que permita a gravação de áudio e vídeo das salas de audiência, através do Novo Sistema 

Processual. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Prover as novas Salas de Audiência, recursos para a gravação de áudio e vídeo. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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83) Solução de Gerenciamento de Service Desk 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

a) Aquisição de uma ferramenta para gerenciamento de serviços de TI baseado no ITIL; 

b) Implementar a solução e os processos ITIL já em uso pela CATI; 

c) Capacitar os operadores do CATI e administradores/gerentes do Service Desk no uso do software da solução. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

O Poder Judiciário do Estado do Ceará utiliza, intensivamente, recursos computacionais em praticamente todos 

os seus processos administrativos e judiciais, tanto na capital quanto no interior do Estado. 

A continuidade de funcionamento da infraestrutura computacional é pré-requisito para que os servidores do 

judiciário possam realizar as suas atividades através do uso dos sistemas informatizados. 

O Service Desk é o ponto de contato e relacionamento com os usuários, propiciando o apoio necessário para a 

solução dos problemas, relativos aos produtos e serviços disponíveis na rede TJCE, garantindo a qualidade, 

disponibilidade e melhor desempenho no uso da TIC. 

Para gerenciar de maneira adequada todos os serviços de TI oferecidos pelo Tribunal de Justiça do Ceará, faz-se 

necessária a aquisição de uma solução de gerenciamento de TI para automatizar os serviços já implementados e a 

serem implementados pela SETIN – Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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84) Solução para Virtualização de Espaço e 

Armazenamento de Dados 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

a) Aquisição de solução de virtualização de espaço e armazenamento de dados. 

b) Implantação da solução de virtualização de espaço e armazenamento de dados. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

O ambiente de armazenamento é sem dúvida, uma da áreas do ambiente de TI mais sujeitas a grande variedade 

de modelos, performance, gerenciamento, alocação, etc. 

Desde a evolução do modelo DAS (direct attached storage), passando por NAS (network attached storage) e as 

inúmeras topologias de SAN (storage area network), houve crescente evolução por centralização da capacidade 

de armazenamento, seguido da busca por performance e gerenciamento. 

A solução de virtualização de espaço e armazenamento de dados (storage), apresenta a melhor forma para 

equacionar essa demanda. Sem a necessidade inicial de centralização, consolidação ou qualquer movimentação 

dos subsistemas de dados, a virtualização permite de forma não intrusiva, eliminar as barreiras de alocação e 

gerenciamento, inseridas por cada fabricante. 

Atualmente o Poder Judiciário possui dois fabricantes de storage um IBM e outro HDS, com a aquisição da 

solução de virtualização de espaço e armazenamento de dados, teremos os seguintes benefícios: 

• Autonomia e independência de modelo de produto, permitindo alocação de espaço em função da 

demanda de cada negócio; 

• Criar áreas virtuais de sistemas, segmentados por performance ou funcionalidade; 

• Atender de forma imediata a demanda de qualquer usuário; 

• Gerenciar de forma centralizada, toda a base instalada de storage, permitindo atualizações, correções, 

etc. de um único ponto de controle; 

• Estabelecer ambiente de contingência, permitindo réplica de dados entre sistemas de diferentes 

fabricantes e modelos. 

• Reduzir necessidade de novos investimentos, em função da otimização e redistribuição do ambiente. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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85) Aquisição de Mobiliário para Atendimento da Capital e 

Interior 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Aquisição de mobiliário para o Tribunal de Justiça e Comarcas. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Melhorar as condições no ambiente físico de trabalho e atentando para a preservação da saúde dos seus recursos 

humanos de modo a prevenir distúrbios físicos. 

 

5. Fonte de Recurso 

FERMOJU. 
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86) Aquisição de Leitores Ópticos de Código de Barras 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Essa aquisição destina-se ao melhor aparelhamento de setores do Tribunal de Justiça do Ceará encarregados de 

realizar trabalhos de manuseio de processos, melhorando significativamente o desempenho de tais atividades e o 

atendimento ao público interno e externo na prestação do serviço jurisdicional: 

a) Aquisição de 360 (trezentos e sessenta) leitores de código de barras. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Suporte. 

Objetivo Estratégico: Buscar a modernização contínua. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação e TJCE. 

 

4. Justificativa 

Os processos administrativos e judiciais, gerados pelo Poder Judiciário, tem numeração registrada em etiqueta de 

identificação com códigos de barras, que, para o seu registro inicial ou movimentação processual, são 

constantemente verificados por leitura visual do usuário de sistema. O leitor de código de barras ajudará com 

precisão na leitura da numeração de um processo. Como o número de processo se encontra também impresso em 

código de barras, a leitura por este dispositivo tornará a manipulação do registro do processo no sistema mais 

preciso e rápido. 

 

5. Fonte de Recurso 

70 FERMOJU.  



 

 133 

 

                     

 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 
 

 

87) Aquisição de Estações de Trabalho 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Contratação por por meio de licitação, através de pregão eletrônico de empresa para fornecer: 

a) 1100 (mil e cem) Microcomputadores com 2 (dois) monitores  com dois tipos  de configuração; 

b) 30 (trinta) estações gráficas. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico:  Garantir  infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Fórum Clóvis Beviláqua, Secretaria de Administração e Juizados Especiais. 

 

4. Justificativa 

Visando assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva, através da utilização dos Sistemas de Gestão 

Integrada dos Processos Judiciais e a manipulação de peças processuais em meio digital, o Judiciário Cearense 

busca uma constante modernização tecnológica através da aquisição de equipamentos modernos para facilitar o 

trabalho e aumentar a eficiência dos servidores e magistrados. 

Com a convocação em 2011 e 2012 dos Novos servidores concursados, com a criação de Novos juizados 

especiais na capital, das novas varas no Fórum Clóvis Beviláqua e Comarcas do interior do Estado do Ceará, a 

quantidade de estações de trabalho está insuficiente para atender a demanda do nosso judiciário, o que nos leva a 

adquirir Novos microcomputadores. 

Além disso, o Departamento de Engenharia estabeleceu, como uma de suas metas, a ampliação e o 

aperfeiçoamento de sua capacidade produtiva, de forma a atender com maior celeridade às solicitações a ele 

encaminhadas, todas elas concernentes à implementação de melhorias na estrutura física do Judiciário Cearense.  

Os softwares utilizados para o desenvolvimento de desenhos técnicos em 2 e 3 dimensões requerem 

equipamentos de alto processamento de dados e vídeo, justificando a necessidade de aquisição de tal 

equipamento com a finalidade do uso em projetos de arquitetura e instalações elétricas, hidrossanitárias, CFTV, 

SPDA, SDAI e Refrigeração, utilizando os softwares AUTOCAD 2D e 3D, Revit Architecture 2011 e Revit 

MEP (MECHANICAL, ELECTRICAL AND PLUMBING), 3Ds Max Design, Corel Draw e Photoshop. 

Tendo em vista que a produtividade do Departamento tem estado comprometida pela ineficiência de 

equipamentos e tecnologias capazes de atender de forma rápida e satisfatória as demandas dos serviços e, na 

tentativa de reverter esse quadro, consideramos que a utilização de ferramentas mais eficientes de trabalho seja 

uma alternativa a ser considerada com o objetivo crescente de melhorias e uma maior produtividade no 

desenvolvimento de projetos básicos e complementares. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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88) Aquisição de Impressoras Matriciais Não Fiscais 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Aquisição de impressoras matriciais nãos fiscais. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Oferecer uma maior eficiência ao processo de protocolização dos processos. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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89) Aquisição de Nobreaks para Estações  

de Trabalho do Interior 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Adquirir novos equipamentos ou realizar a manutenção corretiva/preventiva nos nobreaks de pequeno porte que 

ora compõem o parque tecnológico deste Tribunal. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

A interrupção abrupta no fornecimento elétrico pode acarretar danos irreparáveis nas estações de trabalho e ao 

expediente, gerando prejuízo ao Judiciário Cearense. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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90) Aquisição de Servidores de Rede de Médio e Avançado 

Desempenho com Software de Virtualização 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Adquirir, instalar e disponibilizar para uso 14 servidores de médio porte. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico:  Garantir  infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Atualmente, o TJCE conta com uma solução de virtualização de servidores, composta por servidores de médio 

porte, software de virtualização de servidores e software de backup. Esta solução hospeda atualmente 171 

servidores virtuais, entre eles tem-se servidores de aplicações dos sistemas SAJ PG, SAJ SG, SAJ 

Administrativo, PROJUDI e SPROC. 

Constantemente, tem-se um aumento na quantidade de servidores virtuais, devido a necessidade de Novos 

servidores para atender a crescente demanda pelos serviços de Tecnologia da Informação. 

Para garantir que a solução de virtualização de servidores acompanhe o crescimento da quantidade de servidores 

virtuais, tem-se a necessidade de ampliação da quantidade de servidores de médio porte que compõem a solução. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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91) Aquisição de Switches de Acesso/Distribuição 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

a) Ampliação da rede local do Fórum Clóvis Beviláqua, interligando os 28 racks de backbone através de fibra 

óptica. 

b) Ampliação da rede local do Tribunal de Justiça, onde haverá reforma dos andares e ampliação dos pontos de 

rede. 

c) Ampliação da rede local das comarcas do interior do Estado, onde haverá reforma e ampliação dos pontos de 

rede. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico:  Garantir  infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação e TJCE. 

 

4. Justificativa 

O Poder Judiciário possui redes locais no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Fórum Clóvis Beviláqua e 

comarcas do interior, compostas por equipamentos comutadores de núcleo (Switches Cisco 4510), comutadores 

de distribuição (Switches Cisco 3560) e comutadores de acesso (Switches Cisco 2960). 

Visando modernizar e ampliar essas redes locais, este projeto busca uma atualização tecnológica da mesma, afim 

de promover uma melhor qualidade nos serviços ofertados e uma maior celeridade ao acesso à informação 

digital por parte de seus usuários. 

Hoje, apenas 8 racks do Fórum Clóvis Beviláqua estão conectados ao datacenter através de fibra óptica. Este 

projeto consiste em conectar todos os 28 racks de backbone do Fórum através de fibra óptica. 

Com a previsão da reforma do 1º e 2º andar do Tribunal de Justiça, as reformas de alguns Fóruns do interior do 

Estado e também, a compra de 2.000 novos desktops para o Poder Judiciário, será preciso ampliar os pontos de 

rede em cada local. 

Com as aquisições dos equipamentos o TJCE terá os seguintes benefícios: 

 Aumento da capacidade de compartilhamento de recursos; 

 Aumento da confiabilidade da rede de computadores; 

 Aumento da capacidade de transmissão dos dados, garantindo assim a disponibilidade dos sistemas de 

informática do TJCE. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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92) Ampliação dos Links de Comunicação (2 Mbps) 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Implantar melhoria em links de comunicação utilizados nas unidades do poder judiciário 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

O sistema virtualizado requer uma estrutura de comunicação mais robusta, inclusive em linha com determinação 

do CNJ. 

 

5. Fonte de Recurso 

Sem Custo. 
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93) Ampliação, Implantação e Aquisição de Rede Wireless 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Aquisição de equipamentos para atender a demanda de clientes wireless nas instalações do TJCE, Fórum e 

Esmec, com autenticação individual, controle de horários, controle de banda. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico:  Garantir  infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Prover mobilidade e acesso rápido a rede de dados do Poder Judiciário. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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94) Arquivo Deslizante 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Este projeto objetiva ampliar o espaço de guarda de processos, de forma a garantir uma infra-estrutura adequada 

à movimentação de acesso aos documentos arquivados, de modo célere e eficaz. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico:  Garantir  infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria Institucional,  Divisão de Arquivo e Departamento de Engenharia. 

 

4. Justificativa 

Um arquivo deslizante possibilitará maior organização do acervo do arquivo e redução no espaço de guarda. 

 

5. Fonte de Recurso 

FERMOJU. 
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95) Central de Serviços 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Contratação de Serviços de Gestão de Tecnologia da Informação segundo as recomendações do ITIL. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

O processo eletrônico a ser implantado em todos os níveis da Justiça (1º. 2º. Grau e administrativo) estabelece 

um Novo patamar no uso dos recursos tecnológicos para suporte à atuação da Justiça em todos os seus processos. 

Isso, em contrapartida, resulta em maior nível de dependência da instituição em relação aos recursos 

tecnológicos, o que requer uma melhoria significativa nos serviços de atendimento aos clientes da área de 

tecnologia, internos e externos. 

Para endereçar essa questão, é necessário um Novo modelo de atendimento, bem como a implementação de 

processos estruturados para controle de todas as atividades de TI. Isso deve ter como base as melhores práticas já 

consolidadas em inúmeras instituições de grande porte e presentes em referências de conhecimento público 

(ITIL e COBIT), para garantir o sucesso do empreendimento. 

Além disso, a implementação dessa Central de Serviços permitirá direcionar e aprimorar os recursos de TI em 

prol das atividades judiciais e administrativas do TJCE e demais órgãos do Poder Judiciário Estadual. 

 

5. Fonte de Recurso 

FERMOJU. 
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96) Construção do 3º Pavimento do Edifício Sede do TJCE 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Gerar espaço para abrigar, de forma padronizada, 43 Novos gabinetes de Desembargadores. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico:  Garantir  infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Gestor: Secretaria da Administração. 

Demais participantes: Secretaria de Recursos Humanos e Gestão do FERMOJU e Departamento de Engenharia. 

 

4. Justificativa 

Gerar, no edifício sede do TJCE, área suficiente para abrigar 16 Novos gabinetes de Desembargadores 

instituídos por lei. A ampliação do edifício em 6.200,00, além de gerar o espaço adequado a criação de 43 

gabinetes padrão, proporcionará  condições para que se proceda a reestruturação dos lay out e das instalações dos 

demais pavimentos, adequando-os as necessidades atuais,  favorecendo  a celeridade da prestação jurisdicional. 

 

5. Fonte de Recurso 

FERMOJU. 
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97) Expansão dos storages em uso no TJCE 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Prover infraestrutura imediata para o projeto de Virtualização do Administrativo e Judicial (1º e 2º Grau). 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Espaço em disco para as aplicações / sistemas implantados. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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98) Extensão do 2º Monitor – Sistemas Judiciais – Capital 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Dotar os colaboradores do TJCE de uma ferramenta que permita agilizar o trabalho utilizando os sistemas 

virtuais administrativo e judicial. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico:  Garantir  infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Com a "nova realidade" trazida pelos sistemas Judiciais e Administrativos, a utilização do 2º monitor, aumenta a 

produtividade do funcionário do TJCE. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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99) Fábrica Externa de Softwares 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

a) Contratar empresa específica para prestação de serviço de fábrica de software. A contratação incluirá um 

projeto piloto a ser executado antes de sua contratação definitiva. 

b) Contratar empresa específica para prestação de serviço de implantação de processo de desenvolvimento de 

software. 

c) Contratar empresa específica para prestação de serviços de treinamento. 

d) Adquirir software para modelagem de sistemas por meio de licitação ou adesão a ata de registro de preços. 

e) Substituir 100% da força de trabalho terceirizada da Secretaria de Tecnologia da Informação que atue na área 

de desenvolvimento e manutenção de sistemas por contratação de serviços até julho de 2012. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Tecnologia da informação. 

Objetivo Estratégico: Automatizar e integrar procedimentos e sistemas. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) tem se deparado ao longo do tempo com a necessidade de 

adequar os seus sistemas às diversas plataformas de desenvolvimento utilizadas pelo mercado de TIC. Cada uma 

destas plataformas, muitas vezes, utiliza linguagens de programação específicas com características próprias. As 

transformações que essas tecnologias provocam nos processos afetam todas as camadas da arquitetura 

organizacional, desde o direcionamento estratégico até a plataforma computacional e rede física na qual o órgão 

opera. Esse contexto geralmente ocasiona problemas de falta de integração entre os sistemas e, 

consequentemente, dificulta o compartilhamento das informações, a manutenção corretiva e a manutenção 

evolutiva destes sistemas. A evolução tecnológica, a crescente demanda de informatização dos processos do 

TJCE e a virtualização da justiça têm gerado um grande volume de solicitações de desenvolvimento de software. 

Para melhor atender a estas solicitações, faz-se necessário um elevado nível de padronização das plataformas de 

desenvolvimento e das modalidades de contratação, que podem ser obtidas através da contratação de uma fábrica 

de software. As plataformas de desenvolvimento a serem exigidas para contratação desta fábrica de software são 

as mais utilizadas pelo TJCE e, portanto, para estas, existe uma maior demanda de serviços. Além disso, a forma 

de solicitação de demandas para a fábrica será através da métrica de contratação por Ponto de Função, sugestão 

amplamente defendida pelo Tribunal de Contas e pelo Conselho Nacional de Justiça em suas auditorias recentes 

nos diversos órgãos da administração pública. A contratação dos serviços passa ainda a estar alinhada com as 

determinações das Instruções Normativas 02/2008 e 04/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Para a execução dos serviços, será 

implementado o método de trabalho baseado no conceito de delegação de responsabilidade. Esse conceito define 

o TJCE como responsável pela gestão do contrato e pela atestação da aderência aos padrões de qualidade 

exigidos dos produtos e serviços entregues, e a CONTRATADA como responsável pela execução operacional 

dos serviços e gestão dos recursos humanos a seu cargo. Isso permitirá uma melhoria na Governança de TI, 

trazendo padronização quanto a tecnologias e métricas, melhor gestão dos recursos utilizados em manutenção e 

desenvolvimento de sistemas, melhor previsibilidade do atendimento aos serviços de desenvolvimento, 

manutenção e documentação dos sistemas informatizados do TJCE e maior alinhamento com o Planejamento 

Estratégico do TJCE, especificamente na perspectiva procedimentos, tema suporte (buscar a excelência na gestão 

de custos operacionais, melhorar a produtividade e buscar a modernização contínua). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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100) Ferramentas de Gerenciamento / Performace e Tunning 

de Banco de Dados 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Contratação de ferramentas para auxiliar o corpo funcional do Tribunal nas definições de políticas e de uso dos 

produtos Oracle hoje instalados no Tribunal de Justiça do Ceará e Fórum Clóvis Beviláqua. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

O TJCE, dentro do seu projeto de virtualização, adquiriu o banco de dados Oracle que necessita de modernas 

ferramentas para o gerenciamento do Banco de Dados. 

 

5. Fonte de Recurso 

FERMOJU. 
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101) Impressoras e Multifuncionais (Serviços de Impressão) 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Contratação de serviços para impressão no modo monocromático e digitalização de documentos, em 

equipamentos Multifuncionais Laser e Impressoras Laser, com desenvolvimento de aplicações de captura de 

documentos. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Tecnologia da Informação. 

Objetivo Estratégico: Garantir a Infraestrutura Adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

O Poder Judiciário possui 681 (seiscentos e oitenta e uma) impressoras multifuncionais locadas que apresentam 

constantes falhas e baixa qualidade de impressão e um parque de impressoras atualmente com os modelos Xerox 

P8ex, Lexmark E332n, Epson, Hewlett Packard, Olivetti, Samsung. Totalizando 1.433 (mil quatrocentos e trinta 

e três) com mais de quatro anos de uso. 

Alem disso, os equipamentos atuais não atendem os requisitos do projeto de Virtualização da Justiça, pois não 

permitem a digitalização de documentos. Vários desses equipamentos estão sem contrato de assistência técnica 

devido ao elevado valor de manutenção e por serem considerados obsoletos. 

Nesse contexto, faz-se necessária uma readequação do parque instalado, de forma a substituir equipamentos 

obsoletos, prover controle, suprimento e manutenção a todo o parque, resultando em melhorias nos serviços de 

impressão, bem como em menores custos de propriedade ao longo do tempo. 

 

5. Fonte de Recurso 

FERMOJU. 
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102) Integração a Gigafor 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Integrar todas as unidades do Poder Judiciário Cearense através de rede de alta velocidade além de possibilidade 

de integração entre órgãos públicos visando facilidade de comunicação e inclusão digital dos mesmos. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Prover ao TJCE todos os benefícios de uma rede de alta velocidade ligada a 15 instituições de ensino e pesquisa, 

com alta disponibilidade , criando assim uma infraestrutura poderosa para dar suporte aos demais projetos. 

 

5. Fonte de Recurso 

FERMOJU. 
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103) Novos Notebooks para Modernização do Judiciário 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Adquirir equipamentos notebooks para os Magistrados e Desembargadores do TJCE. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria deTecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Dotar os Magistrados e Desembargadores de modernas ferramentas de mobilidade. 

 

5. Fonte de Recurso 

FERMOJU. 
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104) Reforma da ESMEC 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Realização de reforma no prédio. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico:  Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio. 

 

5. Fonte de Recurso 

70 Recursos Diretamente Arrecadados. 



 

 151 

 

                     

 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 
 

 

105) Reforma do Fórum das Turmas Recursais 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Realização de reforma no prédio. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico:  Garantir  infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria da Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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106) Reforma do Fórum de Amontada 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Realização de reforma no prédio adequando à lei de acessibilidade. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 

31/Maio/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

FERMOJU. 
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107) Solução CAS 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Adquirir uma solução de armazenamento de conteúdo que garanta a integridade dos documentos impedindo 

alterações do seu conteúdo e impossibilitando sua deleção. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir a Infraestrutura Adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Em 23 de Julho de 2009, através da LEI N° 14.415, foi instituído o PROGRAMA DE INOVAÇÃO, 

DESBUROCRATIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO 

PODER JUDICIÁRIO – PIMPJ, com a finalidade de otimizar os gastos e as receitas para aumentar a capacidade 

de investimento, melhorar a qualidade dos serviços prestados e o desempenho dos resultados institucionais do 

Poder Judiciário do Estado do Ceará, por meio das seguintes medidas: 

I. Inserir Novos modelos de gestão de processos e de resultados institucionais do Poder Judiciário; 

II. Redesenhar os processos burocráticos das atividades do sistema judicial, automatizando e informatizando com 

modernos sistemas computacionais; 

III. Equipar as áreas e atividades administrativas com sistemas, ferramentas, instrumentos, equipamentos de alto 

desempenho e fortalecer a infraestrutura tecnológica do Tribunal de Justiça; 

IV. Qualificar os servidores do Poder Judiciário no uso de novas tecnologias, bem como elevar o nível de 

formação acadêmica e profissional do corpo funcional;  

V. Implantar estímulo financeiro pela consecução dos resultados e superação das metas estabelecidas pelo Chefe 

do Poder Judiciário; 

VI. Promover a modernização da infraestrutura física, móveis e equipamentos do Tribunal de Justiça. 

O Tribunal de Justiça celebrou o Contrato de Gestão Nº. 01/2009 TJCE-CGDT que tem como objetivo a 

contratação dos serviços para gestão da implantação do Projeto de Virtualização do Poder Judiciário consistindo 

de: 

1. Um Sistema de Gestão Integrada do Processos Judiciais; 

2. Um Sistema de Gestão Integrada de Documentos e Informações. 

Os sistemas contratados estão baseados na utilização de documentos digitais, portanto todos os documentos 

judiciais e administrativos serão armazenados e manipulados em formato digital.  

Para enfrentar o desafio de preservar e proteger o conteúdo das organizações faz-se necessário adquirir uma 

solução focado em armazenamento de conteúdo. A solução garante a integridade dos documentos impedindo 

alterações do seu conteúdo e impossibilitando sua deleção. 

A aquisição proposta faz parte do projeto Nº. 2009.022 Projeto de Adequação de Servidores e Storage cujo 

objetivo é "Dotar o Poder Judiciário de recursos tecnológicos aptos a absorver a demanda gerada pela 

implantação do processo judicial eletrônico, provendo servidores de aplicação, banco de dados e de 

armazenamento capazes de atender às novas necessidades geradas". 

 

5. Fonte de Recurso 

FERMOJU. 
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108) Solução de Armazenamento e Recuperação de Cópia 

de Segurança 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Prover infraestrutura para a realização de copias de segurança do TJCE e Fórum. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Prover moderna tecnologia de armazenamento seguro de copias de segurança. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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109) Solução de Certificados Digitais 

(Aquisição/Ampliação) 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Aquisição de Certificados Digitais para uso por parte de Magistrados e Servidores. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Necessidade de identificação digital e celeridade processual constata-se a necessidade de aquisição dos 

certificados digitais que garante validade jurídica aos documentos assinados e enviados digitalmente. 

 

5. Fonte de Recurso 

FERMOJU. 
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110) Storage SAN 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Aquisição de ampliação de solução de armazenamento da marca HDS de propriedade do Poder Judiciário doado 

pelo Conselho Nacional de Justiça. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Automatizar e interligar procedimentos e sistemas através da informatização visando à racionalização, 

padronização e otimização das rotinas de trabalho das atividades fim e meio e a promoção de informações 

gerenciais fidedignas e em tempo hábil. 

 

5. Fonte de Recurso 

FERMOJU. 
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111) Aquisição de  Balanceadores de Links Internet 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

a) Aquisição de dois balanceadores de links internet. 

b) Instalação dos balanceadores: um deles no link Oi; o outro no link GigaFor. 

c) Treinamento dos técnicos da equipe do TJ‐CE no uso dos novos equipamentos.. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Desenvolvimento Humano. 

Objetivo Estratégico: Alinhar as pessoas às demandas de prestação de serviços. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Com a chegada da virtualização do Poder Judiciário Cearense, prevê‐se um substancial aumento da demanda 

de serviços oferecidos por nossos sistemas de dados, como: acesso ao Portal do Tribunal de Justiça, Portal eSAJ, 

Peticionamento eletrônico, Diário da Justiça Eletrônico, entre outros. Desta forma, surge a necessidade de prover 

a segurança da disponibilidade dos nossos serviços online. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará possui dois links (canais de dados) que permitem a comunicação entre 

sua rede de computadores interna e a rede mundial de computadores Internet. São estes: o link contratado da 

operadora de telefonia Oi; o link da Rede Metropolitana de Fortaleza (GigaFor). Atualmente, o link Oi é 

utilizado para a comunicação remetida da rede interna (usuários do TJ‐CE) para a Internet. Já o link GigaFor é 

a porta de entrada da nossa rede interna para aqueles usuários provenientes da Internet (público em geral). 

Balanceadores de links internet são equipamentos inteligentes de infraestrutura de redes, capazes de detectar 

erros, sobrecargas e interrupções no serviço dos links, ajustando, de forma transparente, o acesso mais adequado 

ao público usuário. Assim, durante uma sobrecarga, ou mesmo eventual queda do nosso link GigaFor, o 

balanceador pode automaticamente redirecionar o tráfego da rede para o link Oi (e vice versa) Com a aquisição 

de balanceadores de links internet, um para ser instalado em cada um de nossos links com a rede internet, 

tornaremos a nossa rede mais robusta e nossos serviços mais disponíveis e confiáveis para todo o público 

atendido por este Tribunal. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ 
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112) Consultoria Oracle 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

a) Fornecer no período de 12 (doze) meses, um banco 300 (trezentas) horas para execução dos serviços 

que envolvam banco de dados, mantendo a infraestrutura adequada dos sistemas de cirtualização; 

b) Obter serviço de suporte técnico on-site objetivando a resolução de incidentes, resolução de problemas, 

análise de riscos, implementações de segurança e de projeto; 

c) Consultoria. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico:  Garantir  infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Para auxiliar os técnicos alocados no TJ a manter um banco de dados seguro, estável e otimizado, existe a 

necessidade de ser contratada uma consultoria para produtos Oracle, uma vez que todas as informações 

processuais estão armazenadas nesse ambiente. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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113) Contratar Consultoria Jurídica para Política de 

Segurança 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Prover assessoria jurídica na construção de normas, políticas e procedimentos de segurança da informação como 

forma de resguardar as informações sensíveis do TJCE. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico:  Garantir  infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Prover assessoria jurídica na construção de normas e procedimentos de segurança da informação. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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114) Nova Edificação da 10ª Unidade JECC, Juizado Móvel 

e Perícia do Detran 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Construção de uma nova unidade JECC. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 31/Maio/2004). 

Bem como, liberação de espaço para execução da obra do Museu. 

 

5. Fonte de Recurso 

70 Recursos Diretamente Arrecadados. 



 

 161 

 

                     

 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PLANO ESTRATÉGICO 2010-2014 

 
 
 

 

115) Reforma do Fórum de Cariré 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Realização de reforma no prédio adequando à lei de acessibilidade. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 31/Maio/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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116) Reforma do Fórum de Quiterianópolis 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Após análise geral das condições do edifício e de seus ambientes internos, constatou-se a necessidade de se 

executar uma reforma ampla, mas com algumas prioridades. Esses serviços serão demonstrados de forma 

detalhada nos projetos arquitetônico e complementares. As principais soluções são as seguintes: Substituição 

total da coberta; Substituição total do piso interno; Construção de uma nova caixa de água; Modernização das 

condições interna de iluminação, banheiros, pontos de força e rede; Ampliação das salas e construção de novas, 

como o gabinete para o Juiz, Ministério Público e Defensoria; Construção de banheiros para portadores de 

necessidades especiais – PNE's; Pintura total do edifício e demais instalações; Realizar as impermeabilizações 

necessárias; Substituição das esquadrias danificadas; Promover a devida acessibilidade ao Fórum – interna e 

externa; Resolver os problemas estruturais em determinadas salas, calçadas, fundações e rachaduras; Resolver 

problemas de drenagem no terreno; Segurança preventiva da edificação com a instalação de gradis, cerca em 

espiral elétrica e CFTV que contribuirão  para resguardar o acervo jurídico. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Com a criação da Lei Nº 14.407 de 15/07/09 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, 

onde determina a implantação de novas comarcas de entrância inicial a comarca Quiterianópolis passa a contar 

com uma vara única. Diante da determinação da lei, a reforma do edifício que abriga o fórum da Comarca de 

Quiterianópolis é necessária devido a ampliação para receber a nova vara única. 

O prédio existente é do tipo padrão TJCE, contando com secretaria, sala de audiência, sala da Ministério Público 

e salão do juri. Não possui gabinete para juiz, banheiros adaptados, acessibilidade em geral, salas afins como 

defensoria, OAB e também não possui cartório eleitoral. A área construída do prédio é de 201,5 m² com a 

ampliação de  293,35 m², o prédio após a reforma terá uma área de 494,85 m² em um terreno de 958,5 m². 

A reforma do prédio que abriga o Fórum da comarca de Quiterianópolis visa a resolver problemas de espaço e 

estruturais que se não sanados a tempo, poderão aumentar e deteriorar ainda mais a sua situação do edifício. O 

Fórum não conta com um depósito para bens apreendidos ficando muitos bens no salão do juri ou espalhados por 

outras salas. Não há acessibilidade para portadores de necessidades especiais – PNE's (o prédio está elevado do 

nível da rua e não conta com rampa de acesso), também não possui banheiros adaptados. 

Foram detectados problemas em muitas áreas, como a insuficiência de pontos elétricos e de rede.  Só existe um 

banheiro para público e para servidores e apresenta bastante infiltrações precisando de reparos, algumas 

esquadrias estão em mau estado e fora de padrão. O terreno possui declividade acentuada, acumulando água no 

entorno do prédio prejudicando as fundações do edifício e calçadas de contorno. As fundações em alguns pontos 

estão desprotegidas e a calçada de contorno está muito deteriorada. O espaço da secretaria não é suficiente para 

as atividades que desenvolve.  

A reforma proposta proporcionará a solução de muitos problemas e melhorará consideravelmente as condições 

de trabalho e uso do edifício. 

 

5. Fonte de Recurso 
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117) Reforma do Fórum de Guaiúba (Ampliação) 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

A reforma a ser realizada tem como objetivo otimizar as atividades desenvolvidas na sede forense dessa 

Comarca, proporcionando assim, a ampliação e criação de instalações mais modernas. Esses serviços serão 

demonstrados de forma detalhada nos projetos arquitetônicos e nos projetos complementares. Além disso, o 

novo Projeto de reforma apresenta as principais demandas: Ampliação de área construída para abrigar novos 

usos, como a sala para Defensores, Promotores, OAB, sala secreta, Oficiais de Justiça, arquivo, copa, cozinha, 

banheiros privativos e públicos, depósito de bens apreendidos e ampla sala de espera para possibilitar maior 

conforto aos usuários e servidores; Construção de estacionamento coberto para 03 (três) vagas; Modernização 

das instalações hidrossanitárias, elétricas, lógica, incêndio, aterramento e SPDA conforme às normas da ABNT; 

Atendimento às necessidades dos portadores de necessidades especiais de acordo com a norma NBR 9050; 

Substituição total do piso; Troca de todas as esquadrias das portas e janelas; Aplicação da pintura em todos os 

ambientes internos e externos; Substituição de todas as louças, ferragens e portões; Instalação de novos 

aparelhos de ar condicionados e recolocação de outros. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

A reforma com ampliação do edifício do Fórum da comarca vinculada de Guaiúba,  visa à recuperação das suas 

instalações físicas precárias, e ao ajuste do prédio às novas necessidades, como acessibilidade universal e 

ampliações surgidas em decorrência da atividade judicial. Atualmente, existem no prédio algumas adaptações 

inadequadas que foram executadas nas instalações a fim de atender às demandas dos usuários. Além disso, há 

problemas de rachaduras, fissuras, vazamentos e umidade proveniente da infiltração de água pela laje 

impermeabilizada, que causam desagregação no revestimento das paredes, sendo necessário realizar reparo em 

piso e teto. A execução da proposta de intervenção otimizará as atividades desenvolvidas na sede forense da 

Comarca, proporcionando assim, a criação de instalações compatíveis com as necessidades dos jurisdicionados e 

servidores, além de atender às exigências do CNJ (Resolução 114) e NBR 9050 (Norma técnica brasileira de 

acessibilidade para edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos).  

O edifício do Fórum é composto de 01 (uma) vara única. Com a reforma e ampliação, serão construídas novas 

áreas para a Defensoria, Promotoria, OAB, sala secreta, Oficiais de Justiça, copa, banheiros privativos, públicos 

e para portadores de necessidades especiais – PNE's (02 unidades), arquivo, depósito de bens e uma ampla sala 

de espera que corresponderão a uma área construída de 669,68 m², com ampliação de 455,53 m². Haverá também 

um estacionamento privativo coberto com 03 (três) varas. 

Para viabilizar a obra, durante a reforma, por conta da extensão da intervenção e dos transtornos, deverá ser 

realizada a transferência ou remoção do fórum provisoriamente para outro imóvel, de preferência próximo do 

existente. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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118) Reforma do Fórum de Itapajé 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Realização de reforma no prédio adequando à lei de acessibilidade. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 

31/Maio/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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119) Reforma do Fórum de Jardim 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Realização de reforma no prédio adequando à lei de acessibilidade. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 31/Maio/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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120) Reforma Fórum de Miraíma 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Realização de reforma no prédio adequando à lei de acessibilidade. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/04/2010, Lei Nº 14.407 de 15/07/09 (Ampliação das Varas) e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 

31/05/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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121) Reforma do Fórum de Russas 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Realização de reforma no prédio adequando à lei de acessibilidade. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema : Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Administração. 

 

4. Justificativa 

Devido as condições físicas deterioradas do prédio, além da adequação à resolução Nº 114 do CNJ de 

20/Abril/2010 e a lei da Acessibilidade (NBR 9050 de 31/Maio/2004). 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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122) Totens de atendimento para o acesso à Justiça 

 
 
 

 

1. Escopo ou finalidade do projeto 

Adquirir equipamentos de Autoatendimento para  disseminar as informações Judicias/processuais para o público 

externo. 

 

2. Alinhamento estratégico 

Tema: Infraestrutura. 

Objetivo Estratégico: Garantir infraestrutura adequada. 

 

3. Clientes do projeto 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

4. Justificativa 

Prover melhorias na comunicação das informações processuais/jurídicas para o Público Externo. 

 

5. Fonte de Recurso 

15 PIMPJ. 
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ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL PLENO 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 02 / 2010, de 21 de janeiro de 2010 

(Publicada no DJE  de 27 de janeiro de 2010) 

 

Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no 

âmbito do Poder Judiciário cearense e dá outras 

providências. 

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de sua competência 

legal, por decisão unânime de sua composição plenária, em sessão ordinária realizada no dia 21 de janeiro de 

2010, e 

CONSIDERANDO a Resolução n.º 70, de 18 de março de 2009, do Conselho Nacional de 

Justiça, que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário;  

 CONSIDERANDO a meta nacional de nivelamento n.º 1 estabelecida pelo Conselho 

Nacional de Justiça,  que consiste na necessidade dos tribunais indicados nos incisos de II a VII do Art. 92 da 

Constituição Federal desenvolverem e/ou alinharem planejamento estratégico plurianual (mínimo 05 anos) aos 

objetivos do Poder Judiciário, com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão Especial; 

CONSIDERANDO a importância da ferramenta Planejamento Estratégico, que pressupõe 

um intenso conhecimento do organismo da instituição e das influências por ele recebidas das mudanças do 

ambiente nos aspectos políticos, econômicos, sociais e tecnológicos, visando mantê-la sempre em condições de 

prestar serviço de qualidade ao jurisdicionado; 

CONSIDERANDO, ainda, a observância ao princípio constitucional da eficiência no 

serviço público, 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

Do Planejamento e da Gestão Estratégica 

Disposições Gerais 

Art. 1º. Fica instituído o Plano Estratégico do Poder Judiciário cearense para os anos de 

2010 a 2014, constante do Anexo Único, sintetizado nos seguintes componentes: 
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I - Missão: Prover Justiça em busca da harmonia social. 

II - Visão: Ser reconhecido pela sociedade como modelo de instituição moderna, ética e que 

assegure o direito e a cidadania. 

III - Atributos de Valor para a Sociedade: 

a) celeridade; 

b) efetividade; 

c) acessibilidade; 

d) transparência; 

f) responsabilidade social e ambiental; 

g) imparcialidade; 

h) coerência. 

IV - 14 (quatorze) objetivos estratégicos, distribuídos em 7 (sete) temas: 

a) Excelência: 

Objetivo 1. Assegurar uma prestação jurisdicional célere e efetiva; 

b) Social e Ambiental: 

Objetivo 2. Exercer a responsabilidade socioambiental; 

c) Acesso à Justiça: 

Objetivo 3. Maximizar o acesso dos cidadãos à justiça; 

d) Suporte: 

Objetivo 4. Informar para conscientizar; 

Objetivo 5. Buscar a excelência na gestão de custos operacionais; 

Objetivo 6. Fortalecer e harmonizar as relações entre poderes, setores e instituições; 

Objetivo 7. Melhorar a produtividade; 

Objetivo 8. Buscar a modernização contínua; 

Objetivo 9. Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário; 

e) Desenvolvimento Humano: 

Objetivo 10. Garantir a valorização dos magistrados e servidores; 

Objetivo 11. Alinhar pessoas às demandas de prestação de serviços; 

f) Tecnologia da Informação; 

Objetivo 12. Automatizar e integrar procedimentos e sistemas; 
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g) Financeiros: 

Objetivo 13. Assegurar recursos para a execução da estratégia; 

 h) Infraestrutura: 

Objetivo 14. Garantir infraestrutura adequada. 

CAPÍTULO II 

Da Implementação e do Acompanhamento do Plano 

Art. 2º. Cada objetivo está vinculado a, pelo menos, um indicador estratégico, o qual 

mostrará o progresso da instituição para o alcance do objetivo relacionado.  

§ 1º Os indicadores estratégicos estão desdobrados em metas anuais de curto (2010), médio 

(2011 e 2012) e longo (2013 e 2014) prazos; 

§ 2º A definição dos indicadores estratégicos pela Assessoria de Planejamento baseou-se na 

proposta do Conselho Nacional de Justiça; 

§ 3º Cada unidade responsável (vide ANEXO ÚNICO) deverá enviar mensalmente os 

indicadores estratégicos para a Assessoria de Planejamento, até o quinto dia útil do mês subsequente. 

Art. 3º. Os objetivos estratégicos serão operacionalizados através de projetos desenvolvidos 

pelas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário cearense. 

Parágrafo único. Os novos projetos considerados estratégicos deverão ser encaminhados à 

Assessoria de Planejamento para emitir parecer sobre a viabilidade e a relevância. Considera-se projeto 

estratégico, para efeito desta Resolução, aquele que estiver relacionado diretamente a, pelo menos, um dos 

objetivos. 

Art. 4º A Assessoria de Planejamento é o órgão responsável pelo acompanhamento dos 

projetos estratégicos. 

§ 1º As unidades do Poder Judiciário cearense responsáveis pela execução de projetos 

vinculados ao Plano Estratégico deverão enviar, até o quinto dia útil do mês subsequente, as atualizações 

ocorridas no mês anterior e as informações necessárias para o monitoramento dos projetos; 

§ 2º Fica determinado que a cada trimestre sejam realizadas reuniões para a análise da 

estratégia, nas quais serão apresentados à Administração Superior do Poder Judiciário cearense o progresso dos 

indicadores e a execução dos projetos. 

Art. 5º A divulgação do Plano Estratégico será apoiada pela Assessoria de Comunicação.  

CAPÍTULO III 

Disposições Finais 

Art. 6º Será procedida uma revisão no Plano Estratégico ao início de cada gestão, da qual 

participarão a Administração Superior do Poder Judiciário cearense e demais representantes de unidades e/ou 
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entidades indicadas pela Presidência do tribunal. 

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria de Planejamento, com a 

aprovação do Presidente deste tribunal. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 21 de janeiro 

de 2010.  

Des. Ernani Barreira Porto – PRESIDENTE 

Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha 

Des. José Arísio Lopes da Costa 

Des. Ademar Mendes Bezerra 

Desa. Edite Bringel Olinda Alencar 

Desa. Maria Iracema do Vale Holanda 

Des. José Mário dos Martins Coelho 

Desa. Maria Sirene de Souza Sobreira 

Des. Raimundo Eymard Ribeiro de Amoreira 

Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes 

Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva 

Des. Francisco Sales Neto 

Desa. Maria Estela Aragão Brilhante 

Des. Francisco Gurgel Holanda 

Des. Francisco Pedrosa Teixeira 

Desa. Vera Lúcia Correia Lima 

Des. Francisco Barbosa Filho 

Des. Francisco Suenon Bastos Mota 

Des. Clécio Aguiar de Magalhães 

Des. Francisco Auricélio Pontes 

Des. Paulo Camelo Timbó 

Des. Emanuel Leite Albuquerque 

Desa. Sérgia Maria Mendonça Miranda 

Dr. Francisco Martônio Pontes de Vasconcelos, Juiz convocado para substituir o Des. Rômulo Moreira de Deus 

Dra. Lisete de Sousa Gadelha, Juíza convocada para substituir o Des. Celso Albuquerque Macêdo 
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ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ÓRGÃO ESPECIAL 

 

 

RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL  Nº 13/2011, de 24 de novembro de 2011 

(Republicada no DJE de 20 de dezembro de 2011) 

 

Dispõe sobre a criação do Comitê Estratégico, a redefinição 

das metas institucionais constantes do Plano Estratégico 2010-

2014 do Poder Judiciário cearense  e a implantação do 

Escritório Corporativo de Projetos no âmbito da Secretaria 

Especial de Planejamento e Gestão.  

 

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por seu Órgão Especial, no uso de sua 

competência legal, prevista no art. 6º, caput, combinado com o art. 22, IX, ambos do Regimento Interno do 

TJCE, alterados pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011, em sessão ordinária realizada em 24 de 

novembro de 2011; 

 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 70, de 18 de março de 2009, do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário; 

 

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 02 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de 21 de 

janeiro de 2010, que institui o Plano Estratégico do Poder Judiciário cearense e que dispõe, em seu art. 6º, sobre 

a necessidade de ser procedida, a cada gestão, à revisão do referenciado Plano;  

 

CONSIDERANDO a determinação contida no §2º do art. 4º da versada Resolução nº 02 do TJCE, no 

sentido da realização de reuniões, a cada trimestre, para a análise da estratégia, nas quais deve ser apresentada à 

Administração Superior do Poder Judiciário cearense a evolução da estratégia do Tribunal, por meio da análise 

dos indicadores de desempenho e do nível de execução dos projetos previstos no Plano; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de serem revisadas as metas institucionais do Poder Judiciário 

cearense constantes do Plano Estratégico 2010-2014, sobretudo em decorrência da recente implantação da 

Gratificação por Alcance de Metas Estratégicas (GAM) relativa ao desempenho das unidades administrativas e 

judiciárias, de acordo com o disposto na Lei n° 14.786, de 13 de agosto de 2010, que dispõe sobre o Plano de 

Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do Quadro III – Poder Judiciário do Estado do Ceará; 

 

CONSIDERANDO o conteúdo da Meta nº 01 de 2011, estipulada pelo CNJ, que consiste em "criar 

unidade de gerenciamento de projetos nos tribunais para auxiliar a implantação da gestão estratégica", bem como 

o mister de se estabelecer e manter metodologia de gerenciamento e acompanhamento sistemático dos projetos 

previstos no Plano Estratégico; 

 

CONSIDERANDO, ainda, o disposto no §2º, inciso I, alínea “c”, e no §3º, inciso II, alínea “b”, ambos 

do art. 3º, da Lei Estadual nº 14.816, de 14 de dezembro de 2010, que atribui à Secretaria Especial de 

Planejamento e Gestão a competência de assegurar a proposição e o cumprimento das metas globais, prestando 

orientação metodológica para a preparação de projetos e atividades a serem desenvolvidas pelas diversas áreas 

do Poder Judiciário cearense,  
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RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica instituído o Comitê Estratégico do Poder Judiciário cearense, o qual terá caráter consultivo 

e será composto pelos seguintes membros, que exercerão as atividades, sem prejuízo de suas funções originárias: 

 

 I - 01 (um) Desembargador do Tribunal de Justiça, a quem caberá a supervisão dos trabalhos; 

 II - 01 (um) juiz de Direito;  

III - o Secretário Geral; 

 IV - o Secretário Especial de Planejamento e Gestão, a quem caberá a coordenação dos trabalhos; 

 V - o Secretário Judiciário; 

 VI - o Assessor Especial da Presidência. 

  

Parágrafo único.  O Presidente do Tribunal de Justiça, a quem compete a apreciação das deliberações do 

Comitê, expedirá Portaria designando os membros de que cuidam os incisos I e II deste artigo. 

   

 Art. 2º São atribuições do Comitê Estratégico: 

 

I - acompanhar os processos de formulação e revisão do Plano Estratégico do Poder Judiciário cearense, 

incluindo a análise da Missão, Visão, Atributos de Valor para a sociedade, a priorização dos Objetivos 

Estratégicos, a indicação de metas institucionais e a seleção das iniciativas estratégicas;  

II - monitorar a execução do Plano Estratégico, avaliando os resultados obtidos; 

 III - emitir, quando requisitado, parecer à Presidência sobre aspectos relativos ao monitoramento do 

Plano Estratégico, com a finalidade de subsidiar as decisões estratégicas da alta administração; 

 IV- requisitar aos patrocinadores dos projetos estratégicos e aos gestores das metas institucionais planos 

de recuperação, quando não verificado o alcance dos resultados planejados; 

 V - propor aos gestores das metas institucionais, caso necessário, alterações de estratégias contidas no 

Plano Estratégico, com vistas ao alcance dos objetivos nele estabelecidos; 

VI - divulgar, ao final de cada exercício, relatório sobre os resultados alcançados e as novas estratégias 

traçadas. 

 

 §1º Os trabalhos a serem desenvolvidos pelo Comitê serão apoiados pela Secretaria Especial de 

Planejamento e Gestão (Seplag), que, por intermédio dos seus Departamentos, prestará as informações 

necessárias às tomadas de decisão por parte dos membros do Comitê Estratégico.  

 

 §2º A metodologia de formulação, revisão e monitoramento do Plano Estratégico, incluindo os 

processos de desdobramento em planos setoriais e os procedimentos para a inserção de novos projetos, será 

detalhada em documento específico elaborado pela Seplag, por meio do Departamento de Estratégia e Projetos, a 

ser disponibilizado na intranet do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 

 

§3º Caso o projeto estratégico não inicie no prazo previsto ou se verifique descontinuidade em sua 

execução, sem justificativas plausíveis por parte dos patrocinadores ou gestores das metas, o Comitê Estratégico 

poderá determinar o seu cancelamento, recomendando à Comissão Participativa de Elaboração e Execução do 

Orçamento e do Planejamento Estratégico do TJCE, de que trata o Provimento nº 12/2011, publicado em 06 de 

junho de 2011 no DJCE, a suspensão dos respectivos recursos já previstos para o seu desenvolvimento. 

 

 Art. 3º O Comitê Estratégico reunir-se-á: 

 

 I – trimestralmente, para análise e acompanhamento do Plano Estratégico; 

 II – extraordinariamente, quando convocado por quaisquer de seus membros. 

 

Parágrafo único. A convocação dos membros para as reuniões e a lavratura das atas serão procedidas 

pela Seplag.  

 

Art. 4º Compete ao Departamento de Informações Gerenciais, unidade subordinada à Seplag, realizar a 

apuração periódica das metas institucionais, de acordo com os critérios definidos nas fichas dos indicadores que 

compõem o Anexo Único desta Resolução. 

 

 Parágrafo único. As unidades integrantes do Poder Judiciário estadual  deverão, quando requisitadas, 

encaminhar ao Departamento de Informações Gerenciais as informações que se fizerem necessárias à 
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mensuração do desempenho estratégico da Instituição.  

 

Art. 5º Ficam redefinidas, no Anexo Único desta Resolução, as metas institucionais constantes do Plano 

Estratégico do Poder Judiciário cearense 2010-2014. 

 

§1º A cada uma das metas está vinculado um gestor, o qual figura como responsável por sua validação, 

inclusive quando da revisão do Plano Estratégico.  

 

§2º Compete aos gestores das metas: 

 

I – o acompanhamento periódico dos resultados atingidos; 

II – a propositura de iniciativas para o alcance dos resultados planejados. 

 

Art. 6ª Fica instituído o Escritório Corporativo de Projetos (ECP) do Poder Judiciário cearense no 

âmbito do Departamento de Estratégia e Projetos, unidade subordinada à Seplag, com as seguintes atribuições: 

 

I - acompanhar a execução dos projetos estratégicos e de outros projetos relevantes para a Instituição. 

II - monitorar o Portfólio de Projetos Estratégicos; 

 III - alinhar o Portfólio de Projetos Estratégicos aos Objetivos Estratégicos do Poder Judiciário 

cearense, prestando a devida orientação no sentido de que esforços e investimentos sejam direcionados à 

realização das estratégias estabelecidas; 

 IV - assessorar a alta administração nas decisões acerca dos projetos monitorados pelo ECP e na escolha 

de ferramentas de gerenciamento de projetos; 

 V - elaborar, implantar, aprimorar e divulgar a Metodologia de Gerenciamento de Projetos, 

padronizando os procedimentos e modelos de documentos a serem adotados; 

VI - prover suporte às unidades administrativas e judiciárias na elaboração de propostas de projetos; 

 VII - capacitar e prestar orientação aos Gerentes de Projetos quanto à aplicação da Metodologia de 

Gerenciamento de Projetos; 

 VIII - medir e divulgar, permanentemente, o desempenho na execução dos projetos estratégicos para o 

público interno. 

 

§1º A Metodologia de Gerenciamento de Projetos será detalhada em documento específico elaborado 

pela Seplag, por meio do Departamento de Estratégia e Projetos, a ser disponibilizado na intranet do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará. 

 

§2º Incumbe aos Patrocinadores dos Projetos a designação de seus respectivos Gerentes. 

  

§3º Compete aos Gerentes de Projetos a elaboração e a atualização do Plano e dos Registros do Projeto, 

em conformidade com o processo descrito na Metodologia adotada. 

  

§4º Os Gerentes de Projetos deverão disponibilizar em área acessível ao Escritório Corporativo de 

Projetos os Artefatos de Planejamento e de Acompanhamento dos Projetos e, sempre que solicitado, fornecer as 

informações adicionais relativas à execução dos projetos sob sua responsabilidade. 

 

 Art. 7º Para os fins do artigo anterior desta Resolução, se definem: 

 

 I - Projeto: empreendimento temporário com datas de início e fim previamente definidas, com vistas a 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo a partir de atividades sequenciadas, alinhadas, planejadas, 

executadas, monitoradas e controladas por um gerente de projetos; 

II - Programa: grupo de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado, para a obtenção de 

benefícios e maior controle dos projetos; 

 III - Portfólio: conjunto de projetos, programas e/ou outras iniciativas, relacionados entre si por critérios 

de afinidade e/ou por representarem a materialização das estratégias de uma organização ou unidade 

organizacional; 

IV - Gerenciamento de Projetos: aplicação de conhecimentos e técnicas para planejamento e 

acompanhamento das atividades de um projeto, visando ao atendimento dos requisitos, prazos e orçamentos 

estabelecidos; 

V - Artefatos de Planejamento e Acompanhamento de Projetos: documentos utilizados para dar suporte 

ao planejamento e acompanhamento de projetos, tais como arquivos de textos, planilhas, cronogramas e 

registros; 
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VI - Plano do Projeto: conjunto de Artefatos de Planejamento do Projeto, tais como Termo de Abertura, 

Declaração de Escopo, Cronograma e outros; 

VII - Registros do Projeto: conjunto de Artefatos de Acompanhamento do projeto, tais como Atas de 

Reunião, listas de compromissos e outros; 

VIII - Gerenciamento de Portfólio: conjunto de processos de gerenciamento voltados a identificar, 

classificar, analisar, selecionar e monitorar o andamento dos projetos, programas e outras iniciativas 

componentes de um Portfólio, com foco no alinhamento estratégico, bem como no acompanhamento dos 

resultados das iniciativas.  

IX - Escritório Corporativo de Projetos (ECP): unidade que gerencia informações, apoia o planejamento 

e a estruturação dos projetos estratégicos e dos demais projetos relevantes para a Instituição, acompanha e presta 

suporte ao desenvolvimento de um conjunto de projetos, mantendo informadas as partes interessadas e a alta 

administração; 

X - Gerente de Projetos: profissional responsável pelo planejamento detalhado e monitoramento da 

execução das atividades do projeto, tendo como foco o cumprimento dos prazos, respeitando as restrições de 

escopo, qualidade e custos. 

XI - Patrocinador: profissional que provê os recursos e dá o suporte institucional para o projeto, bem 

como resolve os riscos, conflitos e problemas que estão além da alçada do Gerente de Projetos. 

 

Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, em 

24 de novembro de 2011. 

 

 

Des. José Arísio Lopes da Costa – Presidente 

Des. Ernani Barreira Porto 

Des. Rômulo Moreira de Deus  

Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido 

Des. João Byron de Figueirêdo Frota 

Des. Ademar Mendes Bezerra 

Desa. Edite Bringel Olinda Alencar 

Desa. Maria Iracema Martins do Vale 

Des. José Mário Dos Martins Coelho 

Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes 

Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva 

Des. Francisco Sales Neto 

Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira 

Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo 

Des. Francisco Auricélio Pontes 

Des. Francisco Suenon Bastos Mota 

Des. Clécio Aguiar de Magalhães 

Des. Emanuel Leite Albuquerque 
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ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ÓRGÃO ESPECIAL 

 
RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL  Nº 06/2013 

(Publicada no DJE de 26 de julho de 2013) 

 

 

Dispõe sobre a revisão do Plano Estratégico 2010-2014 e 

alterações na Resolução nº 13/2011 do Órgão Especial. 

 

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por seu Órgão Especial, no uso de sua 

competência legal, prevista no art. 6º, caput, combinado com o art. 22, IX, ambos do Regimento Interno do 

TJCE, alterados pelo Assento Regimental nº 36, de 05 de maio de 2011, em sessão ordinária realizada em 25 de 

julho de 2013; 

 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 70, de 18 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário, bem como a 

Resolução nº 02 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de 21 de janeiro de 2010, que institui o Plano 

Estratégico do Poder Judiciário cearense e que prevê, em seu art. 6º, a necessidade de ser procedida, a cada nova 

Gestão, a revisão do referenciado Plano;  

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 13/2011 do Órgão Especial, de 24 de novembro de 2011, que, dentre 

outras deliberações, redefiniu as metas institucionais constantes do Plano Estratégico 2010-2014 e determinou 

em seu art. 5º, § 1º, que cabe ao gestor de cada meta a sua respectiva validação quando da revisão do Plano 

Estratégico; 

 

CONSIDERANDO, ainda, o estabelecimento anual de metas nos Encontros Nacionais do Judiciário sob 

coordenação do CNJ, cujos principais objetivos são proporcionar maior agilidade e eficiência à tramitação dos 

processos, melhorar a qualidade do serviço jurisdicional prestado e ampliar o acesso do cidadão à Justiça,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Substituir o Anexo Único da Resolução nº 13/2011 do Órgão Especial, de 24 de novembro de 

2011, que redefiniu as metas constantes do Plano Estratégico 2010-2014 do Poder Judiciário do Estado do Ceará 

pelo Anexo Único desta Resolução. 

 

Art. 2º Serão incluídas, anualmente, no Plano Estratégico 2010-2014 do Poder Judiciário cearense, as 

Metas para o Judiciário Nacional a serem perseguidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 

Parágrafo único. Uma vez que as referidas metas são estabelecidas anualmente, a Presidência do Tribunal 

expedirá Portaria designando, tempestivamente, os Gestores de cada Meta do Judiciário Nacional. 

 

Art. 3º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, em 

25 de julho de 2013. 

 

Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido – Presidente 

Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha 

Des. Rômulo Moreira de Deus 
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Desa. Maria Iracema Martins do Vale 

Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes 

Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes 

Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva 

Des. Francisco Sales Neto 

Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira 

Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo 

Des. Francisco Suenon Bastos Mota 

Des. Clécio Aguiar de Magalhães 

Des. Emanuel Leite Albuquerque 

Des. Francisco Gladyson Pontes 

Des. Francisco Darival Beserra Primo 

Des. Inácio de Alencar Cortez Neto 

Des. Washington Luis Bezerra de Araújo 

Desa. Maria Iraneide Moura Silva 

Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite 


