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Apresentação 

 
Em consonância ao art. 30, inc. X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado do Ceará, que prevê a apresentação de relatórios da administração e das atividades 

do Tribunal, e, com o objetivo de dar transparência às ações desenvolvidas no âmbito do 

Poder Judiciário cearense, apresenta-se relatório referente aos 100 primeiros dias da Gestão 

2015-2017. 

Sob a Presidência da Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale, Vice-

Presidência do Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes e tendo o Des. Francisco Lincoln 

Araújo e Silva a frente da Corregedoria Geral da Justiça, estão sendo priorizadas iniciativas 

que contribuam para o efetivo aprimoramento da prestação jurisdicional, para a 

profissionalização da gestão judiciária e para a utilização plena e racional dos recursos. 

Primou-se, de igual forma, pelo diálogo e pela valorização dos servidores e magistrados que 

compõem este Poder. 

O vertente relato documenta as principais ações, projetos e resultados do Tribunal 

de Justiça do Estado do Ceará ao longo do período de 31 de janeiro a 11 de maio de 2015.  
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Gestão de Pessoas 
 

1. Convocação e Posse de Aprovados no Concurso Público para Ingresso de Novos 

Servidores  

 

O concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em 

cargos de nível superior e de nível médio, regido pelo Edital nº 01/2014, de 13 de fevereiro de 

2014, que gerou a nomeação de 238 candidatos por meio da Portaria nº 05/2015, de 08 de 

janeiro de 2015, teve, a partir de 30 de janeiro de 2015, 20  candidatos empossados. 

Ademais, no dia 20 de abril de 2015, foi realizada Audiência Pública para escolha 

de lotação nas comarcas do interior, para a qual foram convocados, por meio do Edital nº 

35/2015, de 09 de abril de 2015, e do Edital nº 39/2015, de 16 de abril de 2015, 30  aprovados 

nos cargos de: Analista judiciário – Área Judiciária (09), Analista judiciário – Área Judiciária, 

Especialidade Execução de Mandados (04), Técnico Judiciário – Área Judiciária (17). Tais 

convocações ocorreram em função de nomeações tornadas sem efeito, pedidos de desistência 

temporária e definitiva, não comparecimento no prazo legal e pedidos de exoneração. 

 

2. Continuidade ao Concurso Público para Ingresso de Magistrados 

 

O Concurso Público para provimento do cargo de Juiz Substituto do Estado do 

Ceará, regido pelo Edital nº 001/2014, realizou as provas objetiva, discursiva e de sentença, 

cível e criminal. Os candidatos aprovados se submeteram à inscrição definitiva, no período de 

11 de fevereiro a 06 de março de 2015, tendo a lista das inscrições deferidas sido 

disponibilizada no Diário da Justiça de 1º de abril de 2015. 

Atualmente, o certame encontra-se na fase de sindicância da vida pregressa e 

investigação social, encontrando-se designado o período de 23 a 28 de abril de 2015 para 

realização dos exames de sanidade física e mental e psicotécnico, junto ao Instituto de Perícia 

Médica do Estado do Ceará, com previsão de publicação dos resultados dos referidos exames 

para o dia 05 de maio de 2015, conforme cronograma do concurso. 
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3. Conclusão do Projeto Solução Integrada em Mapeamento de Competências, 

Avaliação e Gestão por Desempenho e Ascensão Funcional 

 

No mês de março do corrente ano, o projeto Solução Integrada em Mapeamento 

de Competências, Avaliação e Gestão por Desempenho e Ascensão Funcional dos Servidores 

do Poder Judiciário cearense foi concluído com êxito. 

O projeto, conduzido pela empresa Publix em parceira com a Secretaria de Gestão 

de Pessoas, teve início em agosto de 2014 e, ao longo de seus 07  meses de duração, teve 

como entregas os seguintes produtos, todos em forma de documentos: 

i. Produto 1 - diagnóstico das políticas e práticas de Gestão de Pessoas do 

TJCE; 

ii. Produto 2 - Inventário Comportamental; 

iii. Produto 3 - Mapeamento das Competências Estratégicas, Gerenciais e 

Específicas; 

iv. Produto 4 - Mapeamento dos Conhecimentos Técnicos e de Gestão; 

v. Produto 5 - módulo quantitativo do Modelo de Avaliação de Desempenho 

(incluindo, a Avaliação de Estágio Probatório); 

vi. Produto 6 - módulo qualitativo do Modelo de Avaliação de Desempenho 

(incluindo, a Avaliação de Estágio Probatório); 

vii. Produto 7 - orientação para Plano de Implementação do Modelo de Avaliação 

de Desempenho; 

viii. Produto 8 - análise aprofundada da Sistemática atual de Ascensão Funcional – 

Desenvolvimento na Carreira praticada pela Gestão de Pessoas do TJCE; 

ix. Produto 9 - proposição de nova Sistemática de Ascensão Funcional – 

Desenvolvimento na Carreira; 

x. Produto 10 - relatório acerca da Capacitação de Multiplicadores para a 

Sensibilização do Quadro de Servidores do TJCE. 

De forma resumida, foram mapeadas as competências estratégicas, técnicas e 

gerenciais de 28 cargos efetivos e dos 181 cargos em comissão; foi elaborado o modelo de 

avaliação e gestão do desempenho com base em competências e resultados, incluindo a 
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avaliação do estágio probatório. Foi também entregue o modelo de promoção e progressão 

funcional, baseado em critérios objetivos, com sistema de pontuação atrelado à avaliação de 

desempenho, a ser utilizado no desenvolvimento da carreira dos servidores deste Poder 

Judiciário. 

Atualmente, encontram-se em fase de avaliação as propostas para normatização 

das Avaliações de Desempenho e da Sistemática de Promoção e Progressão funcional. 

 

4. Educação Corporativa de Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará 

 

Foram capacitados, até abril de 2015, um total de 696 servidores pertencentes ao 

quadro funcional do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, dentre os quais 283 tiveram suas 

competências desenvolvidas por meio de cursos ofertados por instituições públicas parceiras, 

como Escola de Gestão de Pessoas (EGP), Instituto Plácido Castelo (IPC-TCE), Escola 

Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) e Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (Ceajud), totalizando 14 cursos. 

Os outros 413 (quatrocentos e treze) servidores foram capacitados por meio do 

curso “Sistemática de Avaliação e Desenvolvimento na Carreira”, organizado pela Secretaria 

de Gestão de Pessoas em parceria com o Instituto Publix. A capacitação foi realizada através 

22 (vinte e duas) turmas, sendo 07 no Fórum Clóvis Beviláqua, 07 no Tribunal de Justiça e 08 

no interior do Estado, contemplando as Comarcas de Quixadá, Sobral, Acaraú, Limoeiro do 

Norte, Crateús, Iguatu e Juazeiro do Norte, esta última com 02  turmas. 

Ademais, foi elaborado o Projeto do Programa de Desenvolvimento dos Gestores 

do Poder Judiciário cearense, cujo objeto é capacitar 600 gestores em competências 

específicas para o aprimoramento do exercício de suas atribuições nos cargos de gestão que 

ocupam. O Projeto encontra-se em fase de análise final. 
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Gestão Financeira 
 

1. Implementação dos Comitês Orçamentários do Poder Judiciário cearense 

 

Em atendimento às Resoluções nº 194 e nº 195, ambas do Conselho Nacional de 

Justiça, que versam, respectivamente, sobre a Política Nacional de Atenção Prioritária ao 

Primeiro Grau de Jurisdição e a distribuição de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de 

primeiro e segundo graus, foram criados, no âmbito do TJCE, o Comitê Gestor da Política de 

Atenção Prioritária ao Primeiro Grau e o Comitê Orçamentário do segundo grau.  

Para a instituição dos referenciados Comitês, a Secretaria Especial de 

Planejamento e Gestão coordenou as seguintes ações: 

i. Criação dos Comitês de 1º e 2º graus por meio de publicação de portarias; 

ii. Eleições de membros para o Gestor da Política de Atenção Prioritária ao 

Primeiro Grau; 

iii. Publicação das Portarias de nomeação dos membros dos Comitês de 1º e 2º 

graus. 

 

2. Execução orçamentária e financeira 

 

No exercício financeiro de 2015, a Secretaria de Finanças do TJCE está gerindo 

um orçamento consolidado de aproximadamente 1 bilhão de reais, conforme se verifica nas 

tabelas a seguir: 

 
Tabela 1 – Receita (dados de abril de 2015) 

Unidade Receita Prevista Receita Realizada 
% 

Realizado 

Tribunal  R$ 899.480.454,00   R$ 305.097.693,00  33,92 

Fermoju  R$ 92.520.199,00   R$ 21.375.549,00  23,10 

Funseg  R$ 4.554.325,00   R$ 623.045,00  13,68 

Total  R$ 996.554.978,00   R$ 327.096.287,00  32,82 

Fonte: Secretaria de Finanças 
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Tabela 2 – Despesa (dados de abril de 2015) 

Unidade Receita Prevista Orçamento Executado Montante Pago 
% 

Execut. 

% 

Pago 

Tribunal  R$ 899.480.454,00   R$ 298.263.858,47  R$ 198.197.418,02 33,16 22,03 

Fermoju  R$ 92.520.199,00   R$ 34.142.316,74  R$ 18.482.203,81 36,90 19,98 

Funseg  R$ 4.554.325,00   R$ 778,00  R$ 778,00 0,02 0,02 

Total  R$ 996.554.978,00   R$ 332.406.953,21  R$ 216.680.399,83 33,36 21,74 

Fonte: Secretaria de Finanças 

 

 Tomando o detalhamento por grupo de despesa, temos os seguintes valores: 

 

Tabela 3 – Detalhamento por Grupo de Despesa  

Unidade 
Orçamento 

Autorizado 
%  

Orçamento 

Executado 
%  

% 

Executado 

Pessoal e 

Encargos Sociais 
 R$ 845.254.324,00  84,82  R$ 280.199.197,76  84,29 33,15 

Outras Despesas 

Correntes 
 R$ 133.791.663,00  13,43  R$ 49.588.265,86  14,92 37,06 

Investimento  R$ 17.158.991,00  1,72  R$ 2.619.489,59  0,79 15,27 

Inversões 

Financeiras 
 R$ 320.000,00  0,03  R$ 0,00    -- -- 

Total R$  996.524.978,00 100,00 R$ 332.406.953,21 100 28,39 

Fonte: Secretaria de Finanças 

 

3. Planejamento Financeiro e Adequação às Demandas do CNJ 

 

“Implementar ações voltadas para o aperfeiçoamento do 

modelo arrecadatório da Secretaria de Finanças, 

identificando mecanismos de elevação da receitas do 

Fermoju.” (Redação dada pela Portaria n° 1.724/2013). 

 

Avaliando mecanismos de recomposição da capacidade de investimento do TJCE 

e a identificação de fontes sustentáveis de recursos, está sendo concluída, pela equipe do 

Fermoju, uma proposta de revisão do Regimento de Custas Processuais do Estado do Ceará, a 

ser encaminhada para aprovação legislativa. Caso a proposta seja aprovada, poderá ocorrer 
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um incremento significativo da arrecadação própria do Fermoju já a partir do ano seguinte à 

sua aprovação. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vem, de forma contínua, editando normas 

que vinculam ou determinam ações aos diversos Tribunais sob sua jurisdição. Várias delas 

demandam geração de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas ao próprio 

CNJ ou publicadas em sítios eletrônicos específicos.  

Um exemplo recente destes normativos é a Resolução nº 195, que dispõe sobre a 

distribuição do orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus, a 

contar do orçamento para o exercício de 2015.  

Como resultado desta determinação, o TJCE terá que gerar dados de execução que 

contemplem as diretrizes do CNJ já no exercício em curso, bem como se preparar para as 

determinações que deverão ser executadas no próximo orçamento.   

Nesse sentido, a Secretaria de Finanças está ultimando a criação de unidade 

específica de geração de dados orçamentários, financeiros e contábeis de forma contínua e 

prospectiva, como forma de atendimento às demandas atuais, antecipação à determinações 

futuras e geração de dados gerenciais estratégicos. 
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Gestão Estratégica 

 

1. Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Estado do Ceará 

 

Com vistas a efetivar o planejamento estratégico 2015-2020 do Poder Judiciário 

cearense, a Secretaria Especial de Planejamento e Gestão já empreendeu as seguintes ações: 

 

Tabela 4 – Ações para efetivação do planejamento estratégico 2015-2020 do Poder Judiciário cearense 

Ação Objetivos Entregas Status 

Elaboração do Plano de 

Comunicação da Estratégia 

do Poder Judiciário 

cearense 

Definir, em parceria com a 

Assessoria de 

Comunicação, ações para 

divulgação e 

acompanhamento do Plano 

Estratégico 2015-2020, 

voltadas para os públicos 

externo e interno. 

1. Plano (documento com o 

descritivo das ações) 

 

Concluídoem 16/04/15 

 

 

Instituição do Plano 

Estratégico 2015-2020 do 

Poder Judiciário do Estado 

do Ceará 

Instituir Plano Estratégico 

por meio de Resolução do 

Órgão Especial. 

Resolução nº 05/2015 com 

os anexos: 

1. Mapa Estratégico 2015-

2020; 

2. Ficha de indicadores 

estratégicos; 

3. Lista de programas 

estratégicos; 

4. Lista de projetos 

estratégicos a serem 

empreendidos na gestão 

2015-2017. 

Concluído em 24/04/15 

Realização de Palestra “A 

Relatividade nas 

negociações” 

Realizar palestra 

direcionada aos gerentes de 

projetos estratégicos do 

Poder Judiciário cearense 

Planejamento e realização 

da palestra 
Concluído em 28/04/15 

Acompanhamento dos 

projetos estratégicos do 

Poder Judiciário cearense 

Acompanhar a execução de 

projetos estratégicos, por 

meio do Escritório 

Corporativo de Projetos 

(ECP) 

Conclusão dos seguintes 

projetos estratégicos: 

1. Novo JECC de Aracati 

(Secad); 

2. Solução integrada em 

mapeamento de 

competências, avaliação e 

gestão por desempenho e 

ascensão funcional dos 

servidores do Poder 

Judiciário Cearense (SGP); 

3. Modernização do projeto 

de segurança do TJCE 

(Assmil). 

Projetos concluídos em 

20/02/15, 24/04/15 e 

28/04/15, respectivamente. 

Continua 
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Continuação 

Ação Objetivos Entregas Status 

Alinhamento das Metas 

setorias relativas à 

Gratificação por Alcance 

de Metas (Gam) 

Revisar, em parceira com 

a Comissão Gestora da 

Gam, as metas setoriais 

relativas à Gratificação 

por Alcance de Metas 

(Gam), com vistas a 

alinhá-las às metas 

estratégicas constantes do 

Plano Estratégico 2015-

2020. 

 

1. Apresentação dos 

indicadores/metas 

estratégicos e do 

cronograma dos trabalhos 

à Coges; 

2. Propositura de 

indicadores/metas pela 

Seplag; 

3. Fechamento dos 

indicadores/metas com a 

Coges; 

4. Apresentação dos 

indicadores/metas  

setoriais para os 

Coordenadores da Coges; 

5. Consolidação final dos 

indicadores/metas 

setoriais. 

Apresentação dos 

indicadores/metas 

realizada em 07/05/15. 

Conclusão da ação 

prevista para 05/06/15. 

Fonte: Secretaria Especial de Planejamento e Gestão 

 

2. Outros Projetos no Âmbito da Gestão Estratégica  

 

Dentre outros projetos empreendidos pela Secretaria Especial de Planejamento e 

Gestão no período, destacam-se: 

 

Tabela 5 – Ações no âmbito da gestão estratégica 

Ação Objetivos Entregas Status 

Elaboração do projeto  

“Especialização em 

Gestão Judiciária voltada 

para magistrados e 

servidores” 

 

Elaborar projeto de 

Especialização voltada 

para magistrados e 

servidores, vom vistas à 

capacitá-los em temas 

relacionados à gestão. 

Obs: parceria entre Esmec, 

SGP e UECE 

1. Projeto (documento 

com o descritivo e o 

orçamento do curso)  

Concluído em 30/04/15 

Realização de Pesquisa de 

Satisfação dos Usuários da 

Justiça 

Realiza pesquisa com 

jurisdicionados para fins 

de mensuração do 

indicador "Índice de 

satisfação do 

Jurisdicionado" do Plano 

Estratégico 2010-2014.  

1. Pesquisa (planejamento 

e execução) 

2. Relatório com os 

resultados Concluído em 08/05/15 

Continua 
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Continuação 

Ação Objetivos Entregas Status 

Realização da Premiação 

"Melhores Práticas de 

Gestão 2014" 

Realizar a Premiação 

"Melhores Práticas de 

Gestão 2014", no intuito 

de reconhecer a 

contribuição dos autores 

de boas práticas para a 

melhoria dos serviços 

prestados pela Justiça 

cearense 

1. Avaliação interna pela 

Seplag  

2. Avaliação do Comitê 

Executivo – Coex  

3.Votação dos 

magistrados e servidores  

Conclusão prevista para 

05/06/15 

Fonte: Secretaria Especial de Planejamento e Gestão 

 

3. Reestruturação da Sala de Situação 

 

Tendo como objetivo subsidiar o planejamento, o monitoramento das ações e a 

tomada de decisões por parte da Gestão, foi reestruturado e ampliado o portal eletrônico Sala 

de Situação, que consiste em um repositório virtual de informações gerenciais e estratégicas 

do TJCE, possibilitando aos gestores a consulta de dados de forma rápida, atualizada e em 

diversos formatos. 

Após a reestruturação, o portal passou a disponibilizar, por meio de infográficos, 

mapas e relatórios, dados gerenciais relacionados à infraestrutura, tecnologia da informação, 

gestão de pessoas, gestão financeira, informações judiciárias e ao acompanhamento de metas 

e da produtividade do Poder Judiciário do Estado do Ceará. 

As informações serão objeto de atualização periódica e sistemática, conforme 

regulamentado na Portaria nº 955, de 22 de abril de 2015. 

 

4. Diagnóstico do Poder Judiciário do Estado do Ceará 

 

Como forma de traçar um diagnóstico geral do Poder Judiciário cearense e 

subsidiar a nova Gestão (2015-2017), foi elaborado relatório circunstanciado contendo 

levantamentos situacionais nas áreas de infraestrutura e segurança, gestão de pessoas, gestão 

financeira, gestão de tecnologia da informação, estratégia e projetos, metas e produtividade, 

estatísticas processuais da Secretaria Judiciária, da Consultoria Jurídica e do Fórum Clóvis 

Beviláqua, situação das contas perante o TCE, sindicâncias e processos administrativos 

disciplinares internos.   
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 Otimização de Procedimentos 
 

1. Instituição do Programa de Gestão Documental 

 

Com o objetivo de instituir o Programa de Gestão Documental (Proged) no Poder 

Judiciário do Estado do Ceará, a Secretaria Especial de Planejamento e Gestão, em parceira 

com outras unidades do TJCE, coordenou as seguintes atividades: 

i. Publicação da Portaria nº 516/2015, que institui o Equipe Multissetorial 

Gestora do Projeto de Implantação do Proged; 

ii. Publicação da Resolução nº 04/2015 do Órgão Especial, que institui o 

Programa de Gestão Documental; 

iii. Publicação da Portaria nº 956/2015, que institui a Comissão Permanente de 

Avaliação Documental. 

 

2. Instalação de Painel Informativo no Setor de Protocolo – “Projeto Gestão à Vista” 

 

No intuito de promover transparência e lisura aos serviços de protocolo e 

distribuição do Tribunal de Justiça, a Secretaria Judiciária realizou o projeto setorial 

denominado “Gestão à Vista”, através do qual se instalou, no mês de março do corrente ano, 

painel eletrônico no hall de entrada do Tribunal, que disponibiliza ao público, em “tempo 

real”, informações acerca da quantidade de processos protocolados e distribuídos nos períodos 

diário, semanal e mensal.  

As informações divulgadas no referido painel são extraídas diretamente do 

sistema SAJ-SG, em rotina desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia da Informação, a 

partir de parâmetros definidos pela Secretaria Judiciária. Os dados são apresentados em 

formatos nominais e gráficos, facilitando a leitura e interpretação pelo público. 

 

3. Instalação de câmeras na Divisão de Distribuição - “Projeto Gestão à Vista” 

 

Também com o escopo de dar maior transparência e segurança, foram instaladas 

câmeras nas dependências da Divisão de Distribuição do Tribunal, de forma a possibilitar o 

monitoramento do ambiente. As imagens são disponibilizadas ao público em monitor de 

vídeo e são gravadas para posterior averiguação, caso necessário. 
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4. Análise, Racionalização e Manualização de Processos do Departamento Judicial de 

Apoio e Divisão de Distribuição 

 

A boa prática de gestão exige a definição de procedimentos e processos racionais, 

para que se tenha um sistema de controle eficiente e capaz de gerar bons resultados.  

Nesse sentido e, considerando a inexistência de manual de procedimentos relativo 

ao andamento processual no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a Secretaria Judiciária 

concebeu e vem realizando, em parceria com a Secretaria Especial de Planejamento e Gestão, 

projeto estratégico com o objetivo de analisar, racionalizar, padronizar e manualizar as rotinas 

e os procedimentos dos diversos setores integrantes da sua estrutura (PJSEJUD20140009), de 

maneira a identificar problemas (gargalos/sobreposição) de atividades, o tempo de execução 

de cada atividade e a possibilidades de delegação e eliminar retrabalhos. 

O projeto está sendo realizado sem custo e, no mês de março do corrente ano, foi 

concluído o primeiro módulo, com a racionalização e manualização dos procedimentos do 

Departamento Judicial de Apoio, contemplando os serviços de Protocolo, Digitalização e 

Cálculos Judiciais. Na sequência, foi iniciada a realização do segundo módulo, que contempla 

a Divisão de Distribuição. 

O objetivo é alcançar toda a estrutura da Secretaria Judiciária, incluindo os 

Departamentos Cível e Penal e o próprio gabinete da Secretaria, com previsão de conclusão 

em 2016. 

 

5. Disciplinamento da Devolução dos Autos das Apelações Digitalizados no Tribunal  

 

Com a implantação do processo eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça, no 

ano de 2010, todos os autos físicos contendo recursos de apelação, advindos das diversas 

comarcas, estavam sendo digitalizados e mantidos em guarda até o trânsito em julgado do 

acórdão, quando, somente então, eram devolvidos à origem.  

Versado procedimento vinha gerando muitos transtornos ao Tribunal, na medida 

em que a realização da atividade de guarda requeria recursos, tais como, espaço físico 

adequado, pessoal, sistema de gestão etc. Na medida em que recursos eram insuficientes ou 

mesmo inexistentes (como no caso do sistema de controle), crescia a cada dia a quantidade de 

processos acumulados em guarda, gerando um grande atraso na devolução dos mesmos à 



  

 

 21 

 

origem. Desta forma, toda a celeridade trazida pela tramitação eletrônica se perdia em função 

da ineficiência desse modelo de gestão documental. 

Vislumbrando tal problemática, a Secretaria Judiciária, acolhendo sugestão 

constante no projeto estratégico de Análise, Racionalização e Manualização de Processos do 

Departamento Judicial de Apoio e Divisão de Distribuição, e em colaboração com o Programa 

de Gestão Documental, instituído pela Resolução nº 04, de 10 de abril de 2015, modificou o 

procedimento em tela, de maneira que, a partir desta data, todos os processos contendo 

recursos de apelação, após serem digitalizados e registrados no sistema SAJ-SG, são 

devolvidos às comarcas de origem, as quais devem mantê-los em guarda até o 

encaminhamento dos respectivos acórdãos com trânsito em julgado. 

 

6. Tabela de Temporalidade 

 

Foram iniciados os trabalhos relativos à elaboração da Tabela de Temporalidade, 

tendo em vista a aprovação do Programa de Gestão Documental, por meio da Resolução nº 

04/2015. Ao fim dos trabalhos, mediante avaliação documental, será possível elencar o 

período e o tipo de material que pode vir a ser descartado, otimizando o uso do espaço 

disponível para arquivo, bem como proporcionando a redução de custos pela diminuição da 

necessidade de investimentos com foco na guarda de documentos administrativos, de pessoal, 

históricos e os autos dos processos judiciais de 2º instância. 

 

7. Normatização de Precatórios  

 

Vale destacar, inicialmente, a delegação ao Juiz Auxiliar da Presidência, nos 

moldes da Portaria nº 198/2015, da prática de todos os atos administrativos inerentes à 

tramitação de processos de precatórios e requisições de pequeno valor, com amparo na 

Recomendação nº 39/2012, do Conselho Nacional de Justiça. Foram também delegadas ao 

Juiz Auxiliar: a gestão, o controle e o acompanhamento das contas especiais; a utilização da 

ferramenta Bacenjud; a inserção e atualização das informações necessárias ao uso do Cedin 

(Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes), criado pelo CNJ; e a comunicação e a 

prática de atos da Presidência do TJCE junto à Secretaria do Tesouro Nacional, relativamente 

ao pagamento de precatórios.  

Inovou-se, em continuidade aos posicionamentos reportados na Portaria nº 

198/2015, na delegação ao Assessor-chefe da Assessoria de Precatórios a prática de atos de 
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mero expediente sem conteúdo decisório, assinando mandados de intimação, ofícios e cartas, 

possibilitando, destarte, maior celeridade no trâmite de feitos sob sua competência 

administrativa. 

Ressalte-se, ademais, como marca pioneira nas posições adotadas na atual gestão, 

a instituição do Selo de Responsabilidade Judiciária, consoante explicitado na Resolução nº 

03/2015 do Órgão Especial do TJCE, atestando, com ampla publicidade, a boa conduta 

administrativa dos entes públicos devedores no pagamento, tempestivo e voluntário, tendo 

como parâmetro o exercício anterior, de suas obrigações judiciais atinentes a precatórios. 

Visando à necessidade de se estabelecer prazos, procedimentos e rotinas 

relacionadas aos precatórios, foram fixados, por meio da Portaria nº 361/2015, os critérios 

para a formação e publicação das listas de credores prioritários de precatórios no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado do Ceará, nos moldes insculpidos no art. 100, § 2º, da Constituição 

Federal. 

Convém ressaltar, por fim, os esclarecimentos prestados à Corregedoria Nacional 

de Justiça, no âmbito do Relatório de Inspeção nº 0000418-40.2015.2.00.0000, embasados nos 

pareceres do Processo Administrativo nº 8505505-09.2015.8.06.0000, no sentido de que todas 

as ações, no pagamento de precatórios, pugnam pelo zelo e responsabilidade, a saber: 

acompanhamento da jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores a respeito de 

incidência de juros compensatórios nos processos de desapropriação; inexistência de 

anatocismo nos processos indicados no expediente respectivo; existência e pleno 

funcionamento do portal eletrônico da Assessoria de Precatórios 

(http://portais.tjce.jus.br/precatorios/). A atual administração do TJCE comprometeu-se, 

ainda, em cumprir o pagamento de requisitórios, resguardadas as diligências porventura ainda 

não efetivadas nos feitos sob a égide da Assessoria de Precatórios, propiciando, nos casos em 

tablado, o provisionamento de valores em contas abertas em nome dos credores ou 

beneficiários respectivos. 

 

8. Manualização de Procedimentos da Assessoria de Precatórios 

 

Foi concluído, por meio de ação conjunta da Assessoria de Precatórios e da 

Secretaria Especial de Planejamento e Gestão, o Manual de Atribuições da Assessoria de 

Precatórios. No âmbito deste projeto serão otimizados 06 processos da área, dentre eles o de 

Pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPV's), o qual tem previsão de entrega para 

maio do corrente ano. 

http://portais.tjce.jus.br/precatorios/


  

 

 23 

 

 

9. Formação de Rede de Analistas de Processos 

 

Encontra-se em andamento a elaboração de curso para formação básica em Gestão 

por Processos, cujo público alvo são os servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará. A 

ação visa a criação de rede de multiplicadores para, sob coordenação da Secretaria Especial de 

Planejamento e Gestão, potencializar as ações institucionais de otimização e acompanhamento 

de processos, tendo em vista a grande demanda existente para este fim.  

A ação contemplará, inicialmente, a formação de 30 multiplicadores. 

 

10. Seleção de Processos Prioritários para Otimização 

 

Dentre as ações em curso para aprimorar a Gestão por Processos, merece destaque 

o levantamento realizado pela Secretaria Especial de Planejamento e Gestão para definir e 

priorizar a demanda de processos a serem otimizados. Neste sentido, foi solicitado a unidades 

do Poder Judiciário do Estado do Ceará que informassem os processos de trabalho com 

necessidade de melhoria e, ainda, que classificassem por ordem de prioridade, com base nos 

critérios de determinação legal ou do CNJ, redução de custo, redução de tempo e impacto 

positivo para a sociedade. 

Desta feita, os referidos processos, que até o momento somam um total de 115, 

serão alinhados às metas do Planejamento Estratégico 2015-2020. Vale ressaltar que, para 

potencializar o trabalho e dar agilidade, a otimização será realizada pela Secretaria Especial 

de Planejamento e Gestão, utilizando a rede de analistas de processos que será formada no 

âmbito do Poder Judiciário cearense. 
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Produtividade 
 

1. Projeto Piloto de Monitoramento da Taxa de Congestionamento por Unidade 

 

Considerando a necessidade de adoção de medidas efetivas para o 

descongestionamento do Poder Judiciário cearense, foi implantado, por meio da Portaria nº 

942, de 23 de abril de 2015, Projeto Piloto Para Monitoramento da Taxa de 

Congestionamento por Unidade, tendo por objetivos: 

i. Possibilitar o acompanhamento da taxa de congestionamento do TJCE por 

unidade judiciária; 

ii. Capacitar e fornecer ferramentas às unidades para a gestão e monitoramento 

do seu congestionamento; 

iii. Promover a melhoria das estatísticas do TJCE através da realização das 

corretas atualizações processuais nos sistemas informatizados. 

O projeto contemplará unidades das comarcas de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, 

bem assim da Secretaria Judiciária, e compreenderá as seguintes atividades: 

i. Extração dos dados referentes aos processos pendentes, novos e baixados nos 

sistemas processuais (SProc, PJe, Projudi, Saj-SG e Saj-PG) e 

disponibilização de relatório analítico da taxa de congestionamento da 

unidade; 

ii. Capacitação de diretores de secretaria e servidores em:  

a) Planejamento como Ferramenta de Gestão; 

b) Introdução à Gestão por Processos; 

c) Introdução à Gestão por Resultados; e 

d) Descongestionamento e Acompanhamento de Metas/Produtividade. 

iii. Diagnóstico e manualização dos procedimentos de baixa processual; 

iv. Visita às unidades judiciárias para orientação e análise dos seus relatórios de 

congestionamento.  

Os trabalhos foram iniciados em 27 de abril do corrente ano e terão prazo de 06 

meses para conclusão.  
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2. Elaboração e Revisão dos Filtros de Extração de Dados nos Sistemas Processuais 

 

Em prol do aperfeiçoamento dos dados e melhoria das estatísticas do Judiciário 

cearense, foram retomados, por meio da Portaria nº 306, de 13 de fevereiro de 2015, os 

estudos e levantamentos necessários objetivando a elaboração, a revisão e a validação dos 

parâmetros de extração de dados nos sistemas processuais. 

A iniciativa, além de possibilitar a extração de dados mais fidedignos relacionados 

aos indicadores do TJCE constantes do Relatório “Justiça em Números” e das Metas 

Nacionais, ambas do CNJ, viabilizará a extração automatizada, via sistemas processuais, das 

estatísticas encaminhadas pelas unidades judiciárias ao Conselho (Justiça Aberta) e à 

Corregedoria Geral de Justiça (Estatística forense), como forma de otimizar o 

acompanhamento das produtividades por parte dos magistrados e reduzir as rotinas manuais 

de coleta e envio de dados pelas Secretarias de Vara. 

Os trabalhos, que tem prazo de 06 meses para conclusão, estão sendo conduzidos 

pela Secretaria Especial de Planejamento e Gestão (a quem cabe a coordenação), em parceria 

com a Corregedoria Geral de Justiça, Secretaria Judiciária, Fórum Clóvis Beviláqua e Fórum 

das Turmas Recursais. 

 

3. Peticionamento Eletrônico 

 

Visando aperfeiçoar o programa de virtualização do Poder Judiciário, adequando-

o às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, a Secretaria Judiciária promoveu estudo para 

a elaboração de regramento que melhor disciplinasse o peticionamento feito através do Portal 

e-Saj, tornando-o obrigatório para as instâncias de primeiro e segundo graus. Assim, na data 

de 11 de março de 2015, foi publicada a Portaria nº 510/2015, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do peticionamento eletrônico, inclusive os pareceres do Ministério Público, 

para os processos que tramitam em meio digital. 

A medida também visa promover uma maior celeridade à tramitação dos feitos e, 

ao mesmo tempo, racionalizar processos e desafogar os trabalhos do Setor de Protocolo do 

Tribunal de Justiça, com a consequente economia de recursos de pessoal e equipamentos. 

Os objetivos têm sido alcançados, com a evolução dos quantitativos do 

peticionamento pelo Portal e-Saj, como mostram os dados a seguir: 

 

 



  

 

 27 

 

Tabela 6: Quantitativo de Petições Protocoladas pelo Portal e-Saj – janeiro a abril de 2015 

Tipo Janeiro Fevereiro Março Abril TOTAL 

Petição Inicial 605 626 791 569 2.591 

Petição Intermediária 3.004 3.034 3.418 2.088 11.544 

Geral 3.609 3.660 4.209 2.657 14.135 

Fonte: Secretaria de Tecnologia da Informação 

 

A intenção é estender a medida também para o plantão judiciário, para o qual já 

está sendo elaborado novo estudo técnico, devendo ser implantada ainda no primeiro semestre 

do corrente ano. 

 

4. Baixas Processuais no 2º Grau – Portaria nº 654/2015 

 

Em obediência à Resolução nº 76/2009, do Conselho Nacional de Justiça, o 

Tribunal de Justiça do Ceará tem encaminhado, semestralmente, os dados relativos à 

litigiosidade de primeiro e segundo graus, em especial, o indicador de Taxa de 

Congestionamento, do Relatório Justiça em Números. 

Ocorre que é de conhecimento público que o TJCE tem apresentado, nos últimos 

anos, valores elevados para o referido indicador, levando à conclusão de que a sua prestação 

jurisdicional, em relação à demanda processual, não se encontra satisfatória. Tais resultados, 

conduto, não refletem a realidade, posto que os dados coletados apresentam significativa 

margem de erro, que pode ser atribuída à má alimentação dos sistemas processuais, em 

especial, o sistema SProc. 

Diante do exposto, a Secretaria Judiciária, com base em relatório da Secretaria de 

Tecnologia da Informação, realizou um estudo técnico acerca dos casos pendentes em 2º grau, 

em que se vislumbrou cerca de 15.000 casos de processos que deveriam ter sido baixados, 

mas que, no entanto, constam nos sistemas como processos “em tramitação”, gerando, desta 

forma, inconsistências na informação encaminhada ao CNJ.  

Por conseguinte, foi publicada a Portaria nº 654, de 24 de março de 2015, 

determinando que a Secretaria de Tecnologia da Informação promova o lançamento “em lote” 

da movimentação “baixa administrativa”, para os processos em que apresentem registros de 

julgamento, trânsito em julgado ou declaração de incompetência e remessa a outro juízo. A 

medida está sendo executada pela Secretaria de Tecnologia da Informação e pela Secretaria 

Judiciária. 
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5. Estudo Técnico 01/2015/Seplag – Justiça em Números 2014 

 

Anualmente o Conselho Nacional de Justiça promove a publicação do Relatório 

Justiça em Números, o qual, a partir dos dados fornecidos pelos tribunais de todo o país, 

apresenta os principais indicadores do Judiciário Nacional relativos ao orçamento, aos 

recursos humanos, à litigiosidade, ao congestionamento processual e à produtividade de 

magistrados e servidores, fazendo, ainda, uma análise comparativa dos tribunais com base nos 

resultados obtidos em cada ano.  

Em que pese a publicação do Relatório Justiça em Números referente ao exercício 

de 2014 pelo CNJ esteja prevista somente para o 2º semestre do corrente ano, a Secretaria 

Especial de Planejamento e Gestão, que é a unidade responsável pelo encaminhamento 

semestral ao CNJ das informações pertinentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 

elaborou o Estudo Técnico 01/2015 como forma de antecipar o desempenho do TJCE que 

será objeto de publicação no Relatório Justiça em Números 2015 (Ano base: 2014). 

Nesse sentido, o documento em tela contém uma análise descritiva dos resultados 

obtidos pelo TJCE nos principais indicadores do Justiça em Números referentes ao exercício 

de 2014, trazendo, ainda, análises da evolução dos mesmos nos últimos anos.  

 

6. Estatística processual da Assessoria de Precatórios 

 

6.1 Expedição de Ofícios Requisitórios 

 

A Assessoria de Precatórios, em cumprimento à análise de novos requisitórios 

apresentados por meio do sistema Sapre e inseridos no Sistema Saj-SG, expediu ofícios 

requisitórios no período reportado no presente relatório conforme tabela abaixo:  

 

Tabela 7: Ofícios requisitórios expedidos no período de fevereiro a abril  

Precatórios/Requisitórios Expedidos Requisições de Pequeno Valor Expedidas 

0 6 

Fonte: Assessoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 
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6.2  Pagamentos realizados 

 

Há de se destacar o pagamento de parcelas prioritárias para credores do Estado do 

Ceará, Município de Fortaleza e municípios do interior, bem como o pagamento de 

precatórios segundo lista cronológica de credores, além de requisições de pequeno valor, 

vislumbrando-se da tabela e do gráfico a seguir inseridos:  

 

 

Gráfico 1 – Relatório de Pagamentos – Estado do Ceará 

 R$ 

398.341,70  

 R$ 

51.786,02   R$ 3.124,08  

Cronologia

Prioridade

RPV

 

Fonte: Assessoria de Precatórios 

 

 
Gráfico 2 – Relatório de Pagamentos – Município de Fortaleza 

 R$ 

10.831.993,71  

 R$ 65.160,00  

Cronologia

Prioridade

 

Fonte: Assessoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 
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Gráfico 3 – Relatório de Pagamentos – demais municípios 

 R$ 

774.908,64  

 R$ 

515.882,03  Cronologia

Pag. Parcial

 
Fonte: Assessoria de Precatórios 

 

 

7. Estatística Processual da Secretaria Geral 

 

7.1 Tribunal Pleno 

 

Realizadas 04 sessões no exercício de 2015, com o julgamento de 2 Reclamações 

Disciplinares e de 3 Processos Administrativo-Disciplinares.  

 

7.2 Órgão Especial  

 

Incluídos 90 processos em pautas de julgamento do Órgão Especial, 

encaminhados à Secretaria Geral pelos gabinetes dos desembargadores, no período de 30 de 

janeiro a 24 de abril de 2015. 

Realizadas 06 sessões ordinárias no período de 30 de janeiro a 22 de abril de 

2015, em que foram julgados processos judiciais e administrativos, conforme abaixo 

quantificados: 

 

 Tabela 8: Julgamentos 

JULGAMENTOS 2015 

Agravos Regimentais 56 

Embargos de Declaração 39 

                    Continua 
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Continuação 
JULGAMENTOS 2015 

Mandados de Segurança 76 

Processo/Recurso Administrativo 12 

Habeas Corpus 1 

Ação Penal 1 

Conflito de competência 2 

Embargo à execução 3 

Conflito de competência 2 

Inquérito policial 1 

TOTAL DE JULGADOS  193 

 Fonte: Secretaria Geral 

 

7.3 Conselho Superior da Magistratura 

 

Realizadas 03 sessões ordinárias em 2015, sendo julgados/apreciados:  

 

Tabela 9: Julgamentos/Apreciação 

JULGAMENTO/APRECIAÇÃO 2015 

INSPEÇOES 

ADMINISTRATIVAS 
13 

EXPEDIENTES APRECIADOS 56 

CERTIDÃO NADA CONSTA      134 

RECURSO ADMINISTRATIVO 2 

OFÍCIOS/MEMORANDOS 260 

Fonte: Secretaria Geral 

 

7.4 Resoluções, Provimentos, Assentos Regimentais, Portarias e Atos Normativos do 

Tribunal Pleno ou da Presidência do Tribunal 

  

      Tabela 10: Resoluções do Tribunal Pleno 2015 (30 de janeiro a 24 de abril) 

Resolução Descrição 

Resolução nº 01/2015, de 

15.01.2015, publicada no DJ 

de 15.01.2015 

Dispõe sobre o pagamento do auxílio moradia aos membros do 

Poder Judiciário do Estado do Ceará. 

Resolução nº 02/2015, de 

15.01.2015, publicada no DJ 

de 15.01.2015 

Fixa o subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do Estado 

do Ceará. 

                Continua 
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Continuação 
Resolução Descrição 

Resolução nº 03/2015, de 

26.02.2015, publicada no DJ 

de 27.02.2015 

Institui o Juizado Móvel como anexo à 10ª Unidade dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Fortaleza. 

Resolução nº 04/2015, de 

26.02.2015, publicada no DJ 

de 27.02.2015 

Inclui o processamento e o julgamento dos conflitos decorrentes da 

Lei de Arbitragem nas competências das 38ª e 39ª Varas Cíveis da 

Comarca de Fortaleza. 

 Fonte: Secretaria Geral  

 

Tabela 11: Resoluções do Órgão Especial do Tribunal de Justiça (30 de janeiro a 24 de abril) 

Resolução Descrição 

Resolução nº 01/2015, de 22.01.2015, publicada no 

DJ de 23.01.2015 

Cria o Serviço de Distribuição de Títulos de 

Protestos nas Comarcas de Entrância Final 

com mais de um tabelionato de Protestos de 

Títulos. 

Resolução nº 02/2015, de 05.03.2015, publicada no 

DJ de 06.03.2015 

Regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado do Ceará, o Sistema de Registro de 

Preços de que trata o artigo 15 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o artigo 11 

da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, e dá outras providências. 

Resolução nº 03/2015, de 05.03.2015, publicada no 

DJ de 06.03.2015 

Institui, no âmbito do Estado do Ceará, o 

Programa “Regularidade no Pagamento de 

Dívidas Judiciais pelos Entes Públicos”, e 

com ele o Selo de Responsabilidade Judiciária 

no Pagamento de Precatórios e dá outras 

providências. 

Resolução nº 04/2015, de 09.04.2015, publicada no 

DJ de 10.04.2015 

Institui o Programa de Gestão Documental no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado do 

Ceará. 

Resolução nº 05/2015, de 23.04.2015, publicada no 

DJ de 24.04.2015 

Institui o Plano Estratégico 2015-2020 do 

Poder Judiciário do Estado do Ceará e dá 

outras providências. 

 Fonte: Secretaria Geral 
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Foram, ainda, editados 12 provimentos no período de 30 de janeiro a 24 de abril 

de 2015, tratando de designações para Juiz de Paz para Distritos e sedes de Comarcas da 

Capital e do interior do Estado. 

 

7.5 Portarias Editadas pela Presidência 

 

Dentre as atividades desenvolvidas pela Secretaria Geral, destaca-se a de controle 

da numeração e publicação de todas as Portarias editadas pela Presidência do Tribunal de 

Justiça, com a instituição de livro de folhas soltas, numeradas e rubricadas para efetivação 

desse controle. No período de 30 de janeiro a 24 de abril de 2015 foram editadas 967 

portarias. 

 

7.6 Processos Administrativos 

 

Os processos administrativos, em sua quase totalidade, tramitam por meio 

eletrônico, o que proporciona grande agilidade nessa operacionalização, com efeitos 

altamente positivos, uniformizando o uso da tecnologia da informação na prestação 

jurisdicional e administrativa, além de reduzir as despesas e a morosidade na prestação dos 

serviços. 

Para dimensionar essa atividade, que é bastante volumosa e exige rapidez para dar 

vazão ao fluxo diário de processos, de modo a não implicar em acúmulo, apresenta-se as 

estatísticas dos processos tramitados pela Secretaria Geral. 

 

Tabela 12: Quantitativo de Processos Físicos e Digitais Tramitados na Secretaria Geral (30/jan a 24/abr de 

2015) 

Unidade 
Saldo Residual 

Em 30.01.2015 
Entrada Saída Arquivados 

Saldo  Em 

27.04.2015 

GABINETE DO 

SECRETÁRIO GERAL 
2 29 86 1 4 

SECRETARIA GERAL 47 2204  2.128  123  --- 

TOTAL 49 2293 2.214  124  4 

Fonte: Secretaria de Tecnologia de Informações 

 

Analisando-se os dados apresentados, se observa que o número da saída de 

processos, adicionado ao dos arquivamentos, perfaz um total de 2.338 processos, com uma 

média de 779,33 ao mês no período considerado. Constata-se, assim, que foi superado o 



 

34  

 

número dos processos que ingressaram na Secretaria Geral, ou seja, foi reduzido o estoque 

remanescente do período anterior. 

                    

 Tabela 13: Movimentação De Magistrados/Atos Editados  

 NATUREZA jan a abril/2015 

AUXÍLIO EM COMARCA 3 

RESPONDÊNCIA POR 

MOTIVO DE FÉRIAS 
29 

RESPONDÊNCIA POR 

MOTIVO DE LICENÇAS 
11 

RESPONDÊNCIA POR 

VACÂNCIA 
25 

DESIGNAÇÃO PARA 

DIRETORIA DE FÓRUNS 
1 

CELEBRAÇÃO DE 

CASAMENTO 
4 

Fonte: Secretaria Geral 

 

Destacam-se, ainda, as seguintes estatísticas apresentadas pela Secretaria Geral: 

 

i. Análise dos pedidos de auxílio moradia de magistrados, havendo sido 

analisados mais de 400 desses processos, com o exame de sua instrução, 

expedição de comunicações, informações e despachos, tendo em vista a nova 

regulamentação; 

ii. Condução dos procedimentos referentes às escolhas de Juiz Eleitoral do 

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, na classe de Jurista efetivo; 

iii. Gerenciamento de 53 edições do Diário da Justiça; 

iv. Plantão judiciário do 2º grau: programação, controle das designações dos 

magistrados plantonistas, elaboração de expedientes referentes a plantões com 

a edição de 19 portarias que designaram magistrados para exercer os plantões 

de fins de semanas, feriados e dias de pontos facultativos, além do controle 

das permutas ou substituições entre Desembargadores nessa atividade 

jurisdicional; 

v. Análise e informações em processos de interesse dos Senhores 

Desembargadores e juízes da capital sobre férias, licenças e outros 

afastamentos: informados 106 processos dessa natureza; 

vi.  Análise de solicitações de acesso aos sistemas Renajud e Infoseg, cujas 

autorizações estão a cargo do Secretário Geral: 188 no período.  
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 Tecnologia da Informação 
 

1. Governança de TI  

 

1.1 Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação  

 

Nos 100 dias de gestão, a Secretaria de Tecnologia da Informação deu início aos 

trabalhos de elaboração do Planejamento Estratégico de TI (Peti) para o período de 2015 a 

2020, incluindo uma análise de ambiente com usuários de TIC, a formação de um grupo 

representativo interno da SETIN e a definição dos elementos que compõem o plano: missão, 

visão, valores, objetivos estratégicos, metas e iniciativas. 

Ao todo, foram propostos 10 objetivos estratégicos, 30 indicadores, 11 programas 

e 114 iniciativas. Na sequência dos trabalhos, o plano deverá ser validado junto ao Subcomitê 

Gestor de TI e apresentado ao grupo de usuários que participou da análise de ambiente, para 

posterior aprovação junto ao Órgão Especial. 

 

1.2 Gestão de Contratos de TI 

 

A Secretaria de Tecnologia da Informação tem promovido diversas ações para 

redução de custos, dentre elas destacam-se:  

 

Tabela 14: Ações para redução de custos  

Ação 
Previsão de Economia 

 (ao ano) 

Encerramento de Contrato de Monitoramento 

(Softplan) 
Redução média de R$ 

1.195.000,00 

Contratação de serviço de impressão, em 

substituição ao contrato atual, reduzindo 

gastos e provendo melhor gerenciamento de 

recursos 

Redução média de R$ 

2.200.000,00 

Nova contratação de serviço de acesso à 

internet 

Redução média de R$ 

240.000,00 

Revisão inicial de contratos de dados e voz 

(Etice/Oi) 
Redução de R$ 300.000,00 

Fonte: Secretaria de Tecnologia e Informação 
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2. Segurança da Informação 

 

2.1 Projeto para Implantação do Programa de Segurança Corporativa da Informação 

 

A Secretaria de Tecnologia da Informação, em parceria com a Secretaria Especial 

de Planejamento e Gestão, elaborou projeto visando à implantação de Programa de Segurança 

Corporativa da Informação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará, disciplinado 

por meio da Portaria nº 966, de 05 de maio de 2015. 

A coordenação das ações do referido projeto caberá à Secretaria de Tecnologia da 

Informação, por intermédio de sua equipe de Serviço de Segurança da Informação. 

Dentre as ações propostas destacam-se as seguintes: 

a normatização da Política, Diretrizes, Normas e Procedimentos de Segurança da Informação 

para o Poder Judiciário cearense e a elaboração do Plano de Continuidade do Negócio. 

 

2.2 Adequação dos perfis de acesso aos sistemas judiciais  

 

Estão revistos e adequados os perfis de acesso ao sistema Saj-SG. Os trabalhos 

estão sendo conduzidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação, em parceria com a 

Secretaria Judiciária 

 

3. Infraestrutura de TI 

 

Durante o período de 100 dias de gestão, a Secretaria de Tecnologia da 

Informação finalizou e ajustou procedimentos internos da infraestrutura de TI. Esses 

procedimentos visam à melhoraria da eficiência operacional dos recursos tecnológicos. Dentre 

as melhorias realizadas, citamos as seguintes: 

i. Liberação e otimização de espaço na estrutura de armazenamento para os 

sistemas judiciais e administrativos; 

ii. Aumento na segurança dos serviços e sistemas oferecidos com a atualização 

do sistema operacional dos servidores; 

iii. Migração do ambiente de desenvolvimento para tecnologia Hyper-V, 

proporcionando economia com o licenciamento de software; 

iv. Realização de 38.167 atendimentos por meio da Central de Atendimento de 

TI (Cati); 
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v. Execução de 187 atualizações dos sistemas informatizados no período 

correspondente; 

vi. Emissão e renovação de 154 certificados digitais. 

 

Ainda no mesmo período, foi realizada a assinatura do Contrato nº 04/2015 de 

Service Desk que trará vários benefícios ao TJCE, dentre eles: o funcionamento em horário 

integral (24 horas/dia, 07 dias/semana); a implementação do modelo de Governança para 

gestão de serviços e recursos de TI, melhorando o canal de comunicação com o usuário e 

aumentando a qualidade dos produtos e serviços ofertados pela Secretaria de Tecnologia da 

Informação. A contratação trará ainda a ampliação da quantidade de polos de atendimento do 

interior do Estado, que passará de 04 para 07. 

 

4. Evoluções e sistemas implantados 

 

4.1 Sistemas Judiciais 

 

Durante o período de 100 dias de gestão, foram finalizadas diversas ações 

voltadas para a implantação e evolução dos sistemas judiciais. 

 

4.1.1 Evoluções no Portal e-Saj 

 

i. Implantação do Peticionamento Eletrônico Obrigatório (Portaria nº 

510/2015); 

ii. Atualização do Peticionamento Eletrônico de 2º Grau – Tribunal de Justiça 

(Seções: Tribunal de Justiça e Precatórios); 

iii. Implantação do Peticionamento Eletrônico de 2º grau – Turmas Recursais 

Fazendárias. 

 

4.1.2 Painel Gestão à Vista 

 

Implantação do painel de monitoramento “Gestão à Vista”, contemplando 

indicadores da Distribuição e do Protocolo. 
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4.1.3 Implantação do processo eletrônico em Maracanaú 

 

 A Secretaria de Tecnologia da Informação, em parceria com o Departamento de 

Informática da comarca de Fortaleza, implantou o sistema Saj na comarca de Maracanaú, em 

substituição ao sistema Sproc. Com essa iniciativa, as novas ações passam a ser peticionadas 

de forma eletrônica na referida comarca, reduzindo o quantitativo de processos que tramitam 

em papel. Foram realizados treinamentos para todos os servidores e magistrados da comarca e 

capacitações para os operadores do Direito. Os dados processuais da comarca de Maracanaú 

foram migrados do sistema Sproc para o sistema Saj. 

 

4.1.4 Estudos e melhorias no PJe 

 

i. Análise de viabilidade para implantação do PJe nos Juizados Móvel e grandes 

eventos; 

ii. Construção de fluxo de trabalho para Carta Precatória, Cível e Criminal. 

 

4.1.5 Expansão e evolução do processo "cumprir alvará de soltura" 

 

i. O uso do processo foi ampliado pela inclusão de três novas varas criminais 

(Portaria nº 386/2015), as quais serão beneficiadas com um maior controle e 

uma melhor presteza no cumprimento dos alvarás; 

ii. O processo foi atualizado para incluir uma nova regra de negócio, trazendo 

mais agilidade no uso do mesmo. 

 

4.2 Sistemas Administrativos  

 

No que diz respeito aos sistemas administrativos, foram implantadas novas 

funcionalidades e sistemas, a saber: 

 

4.2.1 Sistema de Ouvidoria Geral (Sioge)  

 

Com o Sioge, o cidadão poderá cadastrar suas manifestações no referido sistema, 

o qual também permite a gestão dessas manifestações pela Ouvidoria Geral do TJCE. 

Referido sistema também será utilizado pelo Telejustiça. 
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4.2.2 Controle de Ponto biométrico (TJ e Fórum Clóvis Beviláqua) 

 

O controle de ponto dos servidores lotados no TJ, Fórum Clóvis Beviláqua e 

Juizados Especiais agora pode ser feito através do leitor biométrico, retirando a dependência 

dos antigos equipamentos de ponto, que não possuem mais garantia e que aos poucos estão 

sendo desativados por problemas técnicos. 

 

4.2.3 Controle de ponto do interior no Portal do Servidor 

 

O Portal do Servidor foi configurado para permitir o registro de ponto dos 

servidores do interior. 

 

4.2.4 Integração do SGF x S2GPR  

 

O sistema de controle financeiro e orçamentário do TJCE (SGF) passará a ser 

alimentado com todos os dados das movimentações orçamentárias do sistema do governo do 

estado do Ceará (S2GPR). 

 

4.3 Formulários 

 

Durante a atual gestão, foram criados e disponibilizados os seguintes formulários: 

i. Formulário de Eleição do Comitê Gestor da Política de Atenção Prioritária ao 

Primeiro Grau no Poder Judiciário: iniciativa que atende à Resolução nº 194 e 

195/2014 do Conselho nacional de Justiça (CNJ); 

ii. Formulário da Semana do Júri: formulário utilizado na II Semana Nacional do 

Tribunal do Júri, tendo sido o mesmo disponibilizado para os juízes 

informarem o quantitativo de Júris agendados e realizados, diariamente, 

durante a referida semana. 

 

4.4 Evoluções em Portais 

 

No que se refere às evoluções em Portais, foram realizadas as seguintes entregas: 

i. Intranet: publicada a portaria nº 305/2015 que dispõe sobre a Política de 

Gestão de Conteúdos da intranet do TJCE. 
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ii. Internet: Aprovado junto à Presidência o novo layout do Portal do TJCE na 

rede mundial de computadores e iniciados os trabalhos do seu 

desenvolvimento. 

iii. Atualização do clipping: atualização da ferramenta que agrupa as principais 

notícias de interesse do TJCE, com incorporação à nova intranet deste 

Tribunal; 
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 Infraestrutura e Segurança 
 

1. Projetos de Construções de Novos Prédios 

 

1.1 Projetos Estratégicos 

 

 

Tabela 15: Projetos Estratégicos 

Nome do Projeto Status  

Construção do Novo Fórum da Comarca de 

Itapipoca 

- Gestão 2015-2017 (início na Gestão 2013-

2015). 

- Projeto estratégico PJSECAD2011007. 

- Execução da obra: 99% . 

- Contrato nº 35/2014 – C. Menezes Engenharia 

Ltda. 

- Início: 25/08/2014.  

-Vigência do contrato de 300 dias, com data 

para o recebimento definitivo para o dia 

22.06.2015. 

Construção do Novo Fórum da Comarca de 

Várzea Alegre 

- Projeto estratégico PJSECAD2012011. 

- Projetos concluídos e Projeto básico 

elaborado. 

- Aguardando reserva orçamentária. 

Construção do Novo Fórum da Comarca de 

Santa Quitéria 

- Gestão 2015-2017. 

- PJSECAD, está sendo providenciado o Termo 

de Abertura do Processo-TAP. 

- Os Projetos arquitetônico e complementares 

estão sendo desenvolvidos pela equipe do Depto 

de Engenharia. 

Fonte: Secretaria de Administração 
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1.2 Projetos Setoriais 

 

Tabela 16: Projetos na Capital do Estado 

Nome do Projeto Status  

Reforma parcial e ampliação do Prédio da 

Corregedoria Geral da Justiça 

- Gestão 2015-2017 (início na Gestão 2013-

2015) 

Execução da obra: 31,63% referente à 4ª 

Medição do Contrato. 

- Contrato nº 40/2014 – Metas Construções e 

Serviços EIRELI – EPP. 

- Início: 24/11/2014. 

- Vigência do Contrato de 210 dias, com data 

para o Recebimento Definitivo para o dia 

22.06.2015. (*). 

Fonte: Secretaria de Administração 
*Contrato em andamento, com previsão de aditamento ao contrato 

 

Tabela 17: Projetos no Interior do Estado 

Nome do Projeto Status  

Levantamento das Unidades Judiciais 

instaladas no interior do Estado do 

Ceará 

- Em atendimento à Resolução Nº 12/2011 do Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

(TJCE). 

- Em atendimento ao Plano Estratégico 2015-2020 do 

Poder Judiciário cearense, correspondendo aos 

Indicadores 23 - Índice de avaliações das edificações do 

TJCE e Indicador 24 - Índice de execução dos projetos 

de reforma/construção de unidades. 

- Encontra-se em andamento. Foi iniciado em 

04/03/2015, um novo levantamento/vistoria das 

condições dos prédios e instalações das unidades 

jurisdicionais das comarcas do interior do Estado do 

Ceará. 

Fonte: Secretaria de Administração 
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2. Descrições Básicas de Obras e Serviços 

 

2.1 Construção do Novo Fórum da Comarca de Itapipoca 

 

O edifício será composto de 03 varas, totalizando área construída de 1.417,64m² 

em terreno de 6.040,46m², localizado à Avenida Esaú Alves Aguiar, Bairro Fazendinha, 

Município de Itapipoca/CE.  

Segue Maquete Esquemática do Novo Fórum da Comarca de Itapipoca-CE: 

 

Imagem 1 – Novo Fórum da Comarca de Itapipoca-CE 

Fonte: Departamento de Engenharia / SECAD 

 

2.2  Construção do Novo Fórum da Comarca de Várzea Alegre 

 

O edifício será composto de 02 varas, totalizando área construída de 821,10m² em 

terreno de 3.000,00m², localizado à Rua Raimundo Sobreira, s/nº, Município de Várzea 

Alegre/CE. 

Segue Maquete eletrônica do Novo Fórum da Comarca de Várzea Alegre-CE: 
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Imagem 2 – Novo Fórum da Comarca de Várzea Alegre-CE  

Fonte: Departamento de Engenharia / SECAD 

 

2.3 Construção do Novo Fórum da Comarca de Santa Quitéria 

 

O edifício será composto de 02 varas, totalizando área construída de 1.921,35m² 

em terreno de 7.705,80m², localizado às margens da CE 257, Município de Santa Quitéria/CE. 

Segue Maquete eletrônica do Novo Fórum da Comarca de Santa Quitéria-CE. 

 

Imagem 3 – Novo Fórum da Comarca de Santa Quitéria-CE 

Fonte: Departamento de Engenharia / SECAD 

 

2.4 Execução da Reforma Parcial e Ampliação do Prédio da Corregedoria Geral da Justiça 

do Estado do Ceará 

 

O prédio onde está instalado a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Ceará, 

foi inaugurado em 02 de fevereiro de 2001, localizado à Av. General Afonso Albuquerque 
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Lima, nº 3 – Cambeba, Fortaleza/Ceará. Atualmente a edificação possui área de 1.067,00m
2,

, 

distribuída em 02 pavimentos. 

A obra de reforma parcial e ampliação do prédio da Corregedoria, afetado ao 

Poder Judiciário Estadual, se deu pela necessidade de que suas dependências atuais fossem 

reformuladas para as novas atribuições e demanda de servidores. Serão realizadas as 

adequações necessárias para atender às necessidades físicas e de conforto ambiental dos 

servidores e usuários, com melhoria de sua funcionalidade, criação de instalações mais 

modernas e acessíveis aos portadores de necessidades especiais e, consequentemente, a uma 

prestação juridicional de qualidade. Com o acréscimo decorrente da obra, de 424,01m
2
, a 

Corregedoria passará a ter uma área final de 1.491,01m
2 

conforme maquete esquemática do 

prédio: 

 

Imagem 4 – Prédio da Corregedoria Geral da Justiça 

Fonte: Departamento de Engenharia / SECAD 

 

2.5  Levantamento das Unidades Judiciais instaladas no interior do Estado do Ceará 

 

Em atendimento à Resolução Nº 12/2011 do Órgão Especial do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e ao Plano Estratégico 2015-2020 do Poder Judiciário 

cearense, encontra-se em andamento um novo levantamento/vistoria das condições dos 

prédios e instalações que abrigam as unidades jurisdicionais das comarcas do interior do 

Estado do Ceará. Os trabalhos, que estão sendo conduzidos pelos engenheiros fiscais do 

Departamento de Engenharia (Denge), foram iniciados em 04 de março de 2015 e tem 

previsão de finalização em meados de julho de 2015. 
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Tabela 18: Levantamento das Unidades Judiciais instaladas no interior do Estado do Ceará 

Regiões Legenda Comarcas Realizados % Realizado 

REGIÃO 01 Região Metropolitana de Fortaleza 15 7 46,67% 

REGIÃO 02 Região Litoral Oeste 28 15 53,57% 

REGIÃO 03 Região Sobral / Ibiapaba 29 1 3,45% 

REGIÃO 04 Região Sertão dos Inhamuns 16 8 50,00% 

REGIÃO 05 Região Sertão Central 21 6 28,57% 

REGIÃO 06 Região Baturité 13 5 38,46% 

REGIÃO 07 Região Litoral Leste / Jaguaribe 21 2 9,52% 

REGIÃO 08 Região Cariri / Centro Sul 42 21 50,00% 

TOTAL   185 65 35,14% 

Fonte: Secretaria de Administração 

 

Com o resultado do levantamento/vistoria, poderão ser identificadas as unidades 

com maior criticidade na avaliação técnica e unidades previstas nas Recomendações do CNJ 

especificadas em plano anual de reformas e construção. 

 

3. Instituição da Comissão de Avaliação e Alienação de Bens  

 

Um dos institutos previstos na Lei 8.666/93, em seu artigo 22, inc. V, é a 

modalidade licitatória denominada leilão, que tem em seu escopo, entre outras, a finalidade de 

alienar bens móveis inservíveis, possibilitando a obtenção de propostas financeiramente mais 

vantajosas ao erário. Assim, cabe a cada ente público a organização e a estruturação de meios 

que possibilitem a realização de licitações nessa modalidade, de modo a viabilizar a igualdade 

de participação entre os interessados no leilão. 

Nesse sentido, visando dar maior efetividade ao dispositivo acima descrito, foi 

instituída, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a Comissão de Avaliação e 

Alienação de Bens - CAAB, conforme Portaria nº 627/2015, de 23 de março de 2015. 

A Comissão tem por finalidade a identificação, catalogação e avaliação de bens 

considerados ociosos, obsoletos, irrecuperáveis ou inservíveis, de modo a possibilitar as 

alienações dos bens por meio de doação ou leilão. 

Merece destaque, por fim, que, desde a instituição da Comissão, já foram 

identificados e catalogados cerca de 3.000 bens passíveis de alienação. Tal fato possibilitará a 

realização, em breve, de leilões pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará. 
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4. Credenciamento de Leiloeiros Oficiais 

 

Encontra-se em andamento o processo de credenciamento de leiloeiros públicos 

oficiais para o Poder Judiciário do Estado do Ceará. Referido procedimento permitirá a 

seleção de profissionais capacitados para conduzir os leilões a serem realizados, conforme 

disciplina o Decreto Federal 21.981, de 19.10.1932.  

Nesse sentido, a venda de bens por meio de leilão proporcionará a reposição de 

capital que poderá ser utilizado em novos investimentos para melhoria da infraestrutura do 

Poder Judiciário Estadual. 

Ressalte-se ainda, que os leilões acima mencionados permitirão a liberação dos 

depósitos patrimoniais, bem como a redução de custos com o armazenamento de bens que não 

possuem mais interesse público. 

 

5. Distribuição de Mobiliários 

 

Visando garantir infraestrutura adequada, tanto para recepção dos jurisdicionados, 

quanto para a prestação dos serviços por parte dos magistrados e servidores, foram 

disponibilizadas cerca de 1.000 unidades de mobiliário para as diversas unidades do Poder 

Judiciário Estadual, dentre as quais podemos citar: 

 

Tabela 19 – Comarcas que receberam mobiliário 

Fóruns 

Pacatuba Lavras da Mangabeira Cascavel 

Pacajus Várzea Alegre Caririaçu 

Nova Russas Iguatu Orós 

Fonte: Secretaria de Administração 

 

6. Adequações e Reformas de layout  

 

Foram realizadas adequações e reformas de layout nos seguintes ambientes: 

i. Apoio da Presidência; 

ii. Comissão Permanente de Segurança; 

iii. Central de Contratos e Convênios; 

iv. Assessoria de Precatórios; 

v. Secretaria Judiciária; 
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vi. ENASP; 

vii. CEJAI; 

viii. Secretaria de Administração; 

ix. Selos (Secretaria de Finanças); 

x. Secretaria de Gestão de Pessoas. 

 

7. Otimização na frota de veículos próprios e locados do TJCE 

 

Considerando o novo cenário de revisão dos contratos, como também a maior 

efetividade dos custos deste Poder Judiciário, foi realizado estudo de redistribuição de 

veículos da frota própria e locada do TJCE, a partir da qual se estima uma economia anual de 

aproximadamente R$1.500.000,00, com ações que envolvem a redução de 29 veículos 

locados, redução do quadro de motoristas terceirizados e redução do consumo de combustível. 

 

8. Projeto de Integração de Telefonia (Tecnologia Voice-net) 

 

Encontra-se em andamento o projeto de integração de telefonia fixa e móvel de 

todas as unidades do Poder Judiciário do Ceará utilizando a tecnologia Voice Net. O Voice Net 

é um serviço que permite a interligação da rede virtual corporativa de voz, através do sistema 

de comutação e transmissão digital, e recursos das centrais de telefonia. Com a utilização do 

Voice Net, uma organização conta com uma central digital que possibilita a criação de uma 

rede de voz, sem ter que adquirir qualquer outro equipamento. Ele oferece todas as facilidades 

de uma central pública digital dentro das instalações da empresa, sendo que toda a 

responsabilidade pela operação e manutenção dos serviços fica a cargo da 

operadora/fornecedora, incluindo subsistemas, equipamentos de transmissão, comutação e 

energia.  

A integração dos serviços de telefonia do TJCE trará melhorias operacionais, 

fornecendo integração total de todos os terminais fixos (PABXs) e móveis do TJCE, como se 

estivessem no mesmo endereço, com discagem abreviada (menor quantidade de números), 

entre terminais fixos e móveis (centrais telefônicas). Pode-se, ainda, destacar o ganho de 

qualidade, pois se trata de uma solução de alto padrão e desempenho baseada no uso de Rede 

Inteligente, e o aumento de produtividade, já que todos os funcionários, no escritório ou em 

deslocamento, estarão interligados. Com esta mudança, todas as unidades judiciárias passarão 

a usufruir das funcionalidades advindas da integração dos serviços de telefonia do TJCE.  
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Além da agilidade nas comunicações de voz e integração de todos os endereços do 

Poder Judiciário estadual, a nova tecnologia proporcionará uma economia nos gastos com 

telefonia, onde se estima uma redução de R$ 650.000,00 anuais no valor das faturas. O 

projeto tem previsão de conclusão em outubro de 2015. 

 

9. Redução do Quantitativo de Celulares Institucionais 

 

Foi elaborado pela Secretaria de Administração, juntamente com o Departamento 

de Manutenção e Serviços Gerais, estudo com o objetivo de propor soluções visando à 

redução dos custos com telefonia móvel do TJCE.  

Como resultado do estudo, por meio do ofício nº 543/2015 do Gabinete da 

Presidência, foi solicitado o recolhimento e cancelamento de 53 linhas telefônicas móveis 

institucionais, gerando uma economia anual de R$ 118.000,00. 

 

10. Serviços de Manutenção Predial 

 

Dentre os serviços disponíveis cobertos pelos contratos de manutenção, destacam-

se o atendimento de 1297 ordens de serviços nos prédios da Capital (Palácio da Justiça, CDI, 

Corregedoria, Fórum das Turmas Recursais, Esmec e Creche) e 711 ordens de serviços nos 

prédios das unidades do interior do Estado. 

 

11. Otimização do Consumo de Energia Elétrica 

 

Foi elaborado pela Secretaria de Administração estudo com o objetivo de propor 

soluções técnicas para a otimização e economia do consumo de energia elétrica no TJCE. 

Como resultados do estudo, destacam-se a seguintes propostas: 

i. Modernização dos sistemas de climatização do prédio do Palácio da Justiça, 

que representam 65% (aproximadamente R$ 546.000,00/ano) da fatura de 

energia elétrica deste prédio. Com esta modernização, estima-se uma 

economia anual de R$ 470.000,00 em energia elétrica (levando-se em conta 

outros fatores como a diminuição do consumo de energia, encerramento de 

contratos de manutenção de splits, abastecimento de água e tratamento de 

água dos atuais sistemas); 

ii. Desligamento do sistema de refrigeração de água gelada (chiller) do Palácio 
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da Justiça às 17h30min, evitando o horário de ponta. Com esta ação, que já 

está implantada, estimamos uma economia anual de R$ 38.000,00 anuais; 

iii. Antecipação do fim do expediente para as 17h, evitando o consumo de 

energia elétrica no horário de ponta, gerando assim, uma economia estimada 

de R$ 310.000,00 anuais (levando em consideração os consumos do Palácio 

da Justiça e Fórum Clóvis Beviláqua). 

 

12. Projetos Setoriais de Manutenção  

 

Tabela 20 – Projetos Setoriais de Manutenção 

Identificação Título Objetivo Progresso Fase atual 

PJMAN2013074 
Controle de pragas 

e vetores 

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

dedetização 

60% 

Elaboração de 

novo termo de 

referência. 

PJMAN2013076 

Manutenção de 

subestações 

aéreas 

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

manutenção em subestações 

aéreas 

60% 

Elaboração de 

novo termo de 

referência. 

PJMAN2013083 
Manutenção de 

Nobreaks 

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

manutenção dos Nobreaks do data 

centers do TJ e FCB 

90% 
Análise da 

Conjur 

PJMAN2014087 
Manutenção de 

elevadores 

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

manutenção dos 19 elevadores do 

Poder Judiciário do Ceará. 

100% Concluído 

PJMAN2014091 
Manutenção de 

Data Centers 

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

manutenção dos data centers do TJ 

e FCB 

100% Concluído 

PJMAN2014093 
Manutenção 

predial região I 

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

manutenção predial com atuação 

na capital e parte do interior. 

80% 

Elaboração de 

edital pela 

Comissão de 

Licitação 

PJMAN2014094 
Locação de 

veículos 

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

locação de veículos 

90% 

Lote I 

concluído. 

Lotes II, III e 

IV estão sob 

análise da 

CONJUR 

PJMAN2014095 
Integração de 

telefonia 

Integrar os sistemas telefônicos de 

todas as unidades do TJCE, 

utilizando a tecnologia voice net. 

20% 
Execução 

técnica. 

PJMAN2015097 
Manutenção de 

portais 

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

manutenção de portais detectores 

de metais. 

20% 
Análise de 

requisitos 

Continua 
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Continuação 

Identificação Título Objetivo Progresso Fase atual 

PJMAN2015098 

Manutenção de 

Equipamentos de 

Refrigeração 

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

manutenção de aparelhos de ar-

condicionado tipo split e 

janeleiro. 

50% 

Elaboração de 

novo termo de 

referência. 

PJMAN2015099 Coleta de lixo 

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

coleta de lixo. 

70% 

Análise da 

Comissão de 

Licitação 

PJMAN2015100 
Fornecimento de 

GLP 

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

fornecimento de gás GLP. 

70% 

Análise da 

Comissão de 

Licitação 

PJMAN2015101 
Manutenção de 

veículos 

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

manutenção de veículos da frota 

do TJCE. 

50% 

Aguardando 

anuência do 

gestor da ARP 

a ser aderida. 

Fonte: Secretaria de Administração 

 

 

13. Projeto de Segurança 

 

Nos primeiros 100 dias da Gestão, ocorreram as seguintes evoluções e entregas no 

Plano de Modernização do Projeto de Segurança do TJCE (PJASSMIL20130001):  

 

2.1. Conclusão da implantação dos pórticos detectores de metais em todas as comarcas do 

Estado   

 

Por meio do Pregão Eletrônico n° 39/2013, foram adquiridos 248 pórticos 

detectores de metais para implantação em todos os fóruns do Poder Judiciário cearense. 

No mês de fevereiro do corrente ano ocorreu a instalação dos últimos pórticos 

detectores de metais previstos, contemplando todos os fóruns do Estado do Ceará.  

 

2.2. Conclusão da implantação de catracas nas comarcas de Entrância Final e TJCE  

 

Por meio do Pregão Eletrônico n° 13/2014, foram adquiridas catracas eletrônicas e 

softwares de controle de acesso, bem como impressora/codificadora de cartões e cartões de 

proximidade inteligentes, visando à implantação do sistema de catracas para acesso às 

dependências de prédios da Justiça cearense. 
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A ação previa a instalação de catracas no Tribunal de Justiça, na Corregedoria, no 

Fórum das Turmas Recursais e nos fóruns de Entrância Final, cujas implantações foram 

concluídas em 24 de abril de 2015, na comarca de Juazeiro do Norte. 

 

2.3. Implantação e montagem de divisores de fluxo em fóruns no interior do Estado 

 

Entre os meses de fevereiro e março, equipes da Assistência Militar distribuíram, 

montaram e organizaram divisores de fluxo em comarcas do Estado, conforme previsão 

contida no Plano de Modernização do Projeto de Segurança do TJCE. 

Foram visitadas 48 comarcas, onde foram alocados 256 divisores de fluxo, que 

permitiram a organização do acesso aos fóruns e a otimização dos pórticos detectores de 

metais. 

 

2.4.  Conclusão da contratação de recepcionistas para o TJCE e o Fórum Clóvis Beviláqua 

 

Por meio do Pregão Presencial n° 02/2013, homologado pela Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 20 de janeiro de 2014, foi celebrado o contrato de 

trabalho n° 56/2013, tendo como objeto a contratação de 27 recepcionistas para atuarem na 

identificação e cadastro de visitantes, utilizando-se de sistema informatizado de controle de 

acesso às dependências do Poder Judiciário. 

Nominado projeto atingiu sua plenitude no mês de fevereiro de 2015, estando 

todos os 27 servidores em plena atividade laboral, em apoio às recepções do TJCE, 

Corregedoria, Fórum das Turmas Recursais e dos fóruns de Entrância Final. Tal medida 

permitiu o redimensionamento e a otimização do efetivo policial militar nas unidades do 

Poder Judiciário. 

 

2.5.  Confecção de crachás para todos os servidores e usuários do Poder Judiciário  

 

Por meio do Pregão Eletrônico n° 13/2014, foram adquiridos softwares de 

controle de acesso, bem como impressora/codificadora para confecção e implementação de 

cartões no sistema de catracas. 

Destarte, foi realizada pela Assistência Militar a confecção 10.500 matrizes de 

cartões, com o necessário cadastramento e inserção dos dados nos sistemas, cujo processo foi 

finalizando no mês de abril de 2015. 
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14. Formação e requalificação das brigadas de incêndio no âmbito do Poder Judiciário 

 

Foi apresentado à Presidência do TJCE, no dia 17 de março de 2015, projeto para 

formação de novas brigadas de incêndio e requalificação das já existentes, ao longo dos 

próximos 02 anos. Referido projeto visa formar e requalificar as brigadas do TJCE e do 

Fórum Clóvis Beviláqua, bem como 14 brigadas dispostas em comarcas de entrância final e 

intermediária. 

 

 

15. Implementação de policiamento motorizado no entorno do Fórum Clóvis Beviláqua, 

Creche Felisbela Benvinda Guimarães e Esmec 

 

Tendo em vista a identificação de lacuna atinente à segurança no entorno do 

Fórum Clóvis Beviláqua, extensiva à creche Felisbela e Esmec, com relatos de diversos 

problemas, foi instituída equipe policial militar para atuar na referida região, em viatura 

policial, minimizando significativamente a incidência delituosa na área.  

 

16. Isolamento e controle de acesso às varas que realizam audiências criminais no 

Fórum Clóvis Beviláqua 

 

Em atendimento à demanda recorrente dos magistrados que atuam nas varas 

criminais, foi isolado e policiado o corredor das salas onde se realizam as audiências criminais 

do Fórum Clóvis Beviláqua, cujo acesso passou a ocorrer somente empós identificação dos 

usuários como causídicos, partes e/ou testemunhas. 

 

17. Apoio aos trabalhos dos Tribunais do Júri 

 

O efetivo da viatura criada para atender o policiamento externo do Fórum Clóvis 

Beviláqua e área de entorno passou a apoiar o policiamento fixo do referido Fórum, atuando, 

inclusive, na escolta e orientação da saída de jurados, testemunhas e partes dos Tribunais do 

Júri, os quais tinham que se deslocar em horários tardios às paradas de ônibus ou aos seus 

veículos, geralmente estacionados longe da entrada principal do Fórum Clóvis Beviláqua. 
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18. Realização de estudo objetivando maior agilidade no processo de destruição de 

armas custodiadas pelo Poder Judiciário 

 

Está em curso realização de estudo que busca imprimir maior agilidade ao 

processo de destruição das armas que se encontram em depósito no Fórum Clóvis Beviláqua.  

Há um estoque de aproximadamente 4.800 armas que já se encontram catalogadas 

e preparadas para destruição, esbarrando em trâmites burocráticos do Exército Brasileiro 

(EB). 

 

19. Implantação de nova metodologia de identificação de vagas no estacionamento do 

Fórum Clóvis Beviláqua 

 

Havia um reclame antigo dos magistrados, principalmente com atuação nas Varas 

criminais, sobre a metodologia utilizada para identificação das vagas no estacionamento do 

Fórum Clóvis Beviláqua, a qual possibilitava aos réus em escolta, quando no seu tráfego pelos 

estacionamentos do referido prédio, a identificação dos locais onde os juízes estacionavam 

seus veículos. 

Foi, portanto, realizado estudo para resolução do problema, em parceria com a 

diretoria do Fórum, e a nova didática de identificação já está sendo posta em prática, 

garantindo maior segurança aos magistrados. 

 

20. Regulamentação sobre a proibição de fotografias e filmagens nas dependências do 

Fórum Clóvis Beviláqua 

 

Em decorrência de reuniões realizadas entre os magistrados e a Assistência 

Militar, foi informada a existência de pessoas realizando fotografias e filmagens no interior do 

Fórum Clóvis Beviláqua, sem autorização expressa da Diretoria, culminando em entreveros 

entre as partes e/ou testemunhas, geralmente nos horários que antecedem as audiências.  

Dessa forma, a Diretoria do Fórum foi provocada para regulamentar a proibição 

de relatada conduta e os militares passaram a monitorar e coibir os atos análogos, 

equacionando os problemas nas dependências do Fórum. 
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21. Estudo objetivando um aumento do efetivo da Assistência Militar 

 

Diante da escassez de efetivo policial para atendimento das demandas do Poder 

Judiciário cearense, foi realizado estudo, a partir do qual se identificou a necessidade de um 

efetivo de 180 militares na 3ª Companhia de Guarda (atualmente na ordem de 153 policiais) e 

de 35 bombeiros na 8ª Seção de Bombeiros (atualmente são 23).  

O estudo em tela encontra-se em processo de elaboração das minutas de Decreto e 

das Justificativas, para posterior encaminhamento à Presidência do TJCE para apreciação.  

 

  

22. Recolhimento e destruição de armas custodiadas pelo Poder Judiciário   

 

O setor responsável pela custódia das armas atreladas aos processos judiciais, 

subordinado à Assistência Militar, realizou o recolhimento de armamentos em comarcas da 

capital do interior do Estado, proporcionando uma maior segurança aos fóruns atendidos.  

Em Fortaleza foram recolhidas 351 armas, sendo apenas 01 “branca”, e as demais 

“de fogo”. Já no interior foram recolhidas 2.299 armas, dentre as quais 1948  caracterizadas 

como arma “de fogo”. 

Atinente ao processo de destruição de armas de fogo, foram contabilizadas 1000  

armas, as quais foram encaminhadas ao Exército Brasileiro no dia 12 de fevereiro de 2015, 

para efeito de sua inutilização permanente. 

 

23. Realização de inspeções preventivas e vistoria técnica nas dependências do Tribunal 

de Justiça e do Fórum Clóvis Beviláqua 

 

Nos 100 primeiros dias da presente Gestão foram realizadas diversas inspeções e 

vistorias de prevenção e detecção de falhas, com vistas à minimização de riscos e uma maior 

segurança aos usuários da estrutura física do Poder Judiciário.  

Após citado trabalho preventivo, foram elaborados relatórios para efeito de 

consecução dos trabalhos corretivos, podendo ser citados o Relatório do Sistema de Alarme 

do 3º piso do TJCE, Relatórios de Visitas Corretivas do TJCE, Corregedoria, Fórum e CDI, 

Relatório sobre demandas da Comissão de Segurança Permanente, Relatório sobre as escalas 

e emprego do efetivo da 3ª CPG, dentre outros. 
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 Auditoria e Controle Interno 
 

1. Atividades de Gestão, Acompanhamento e Assessoramento Realizadas pela 

Auditoria de Controle Interno 

 

As atividades executadas relativas à gestão, ao acompanhamento e ao 

assessoramento foram as seguintes: 

i. monitoramento das recomendações formuladas em relatórios de auditoria; 

ii. análise e certificação do Relatório do 3º quadrimestre do exercício de 2014 da 

Gestão Fiscal; 

iii. participação nas reuniões do Comitê Executivo (Coex); 

iv. emissão de pareceres nos processos de indenização de férias dos magistrados 

(Resolução nº 07/2011, do Órgão Especial do TJCE). 

 

2. Auditorias Realizadas 

 

As auditorias realizadas no mês de abril de 2015, em atendimento ao Plano Anual 

de Auditoria aprovado pela Presidência desta Corte, estão relacionadas a seguir: 

i. Sistema de Gestão de Processos Judiciais – 2ª Inst. (Módulo: Distrib. 

Processual) – Tecnologia da Informação; 

ii. CT 025/2012 – Cia. Energética do Estado do Ceará (Coelce) – Contrato; 

iii. construção do novo Fórum da Comarca de Itapipoca – Engenharia; 

iv. equipamentos e Material Permanente – Processo; 

v. CT 018/2014 – Alberflex Indústria de Móveis Ltda. – Contrato; 

vi. suprimentos de fundos – Conformidade. 

 

3. Atividades de Monitoramento 

 

Dentre as atividades da Auditoria de Controle Interno, convém destacar a 

realização de atividades de acompanhamento das recomendações insertas nos relatórios de 

auditoria, quanto a sua efetiva e tempestiva implantação por parte dos gestores das áreas 

objeto dos trabalhos de auditoria. 
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Ao longo dos primeiros 100 dias da atual Gestão, foram realizadas as seguintes 

atividades de monitoramento: 

i. Relatório nº 10/2014 – CT 46/2009 – Good Card; 

ii. Relatório nº 14/2014 – Fermoju fonte 70 – Exercício 2013; 

iii. Relatório nº 16/2014 – Material de consumo; 

iv. Relatório nº 18/2014 – Manutenção, conservação e guarda de documentos; 

v. Relatório nº 21/2014 – CT 42/2013 – Gelar Refrigeração; 

vi. Relatório nº 23/2014 – Portal da transparência do TJCE. 

Ressalte-se a adesão dos gestores no sentido de se reportarem às recomendações 

insertas nos relatórios de auditoria, inferindo-se êxito no propósito de conscientizá-los quanto 

à necessidade de adoção de controles eficazes em suas áreas de atuação, proporcionando, 

assim, a melhoria dos processos e procedimentos operacionais, administrativos e de gestão, 

possibilitando, ainda, a minimização dos riscos na execução das atividades da administração 

pública. 

 

4. Sistema Informatizado de Auditoria (Sisaud) 

 

As atividades de auditoria compreendem o planejamento, a execução, a 

supervisão e a emissão de relatórios, além do acompanhamento das recomendações efetivadas 

nas auditorias realizadas.  

Para tanto, faz-se necessário prover a Unidade de Controle Interno de uma solução 

de tecnologia que automatize tais atividades de avaliação e controle do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, tornando-as mais céleres e eficientes. 

Diante dessa necessidade, a Auditoria de Controle Interno e a Secretaria de 

Tecnologia da Informação iniciaram o desenvolvimento de um Sistema de Auditoria que 

proporcionará, especialmente, a automatização e a integração dos procedimentos e sistemas; a 

racionalização, a padronização e a otimização das rotinas de trabalho; a garantia da 

infraestrutura adequada para a excelência na gestão; economicidade e eficiência na utilização 

dos recursos e maior transparência e intercâmbio de conhecimento entre os membros da 

equipe. 
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 Outras Ações e Projetos 
 

1. Comunicação 

 

Visando à divulgação interna e externa das ações do Poder Judiciário do Estado 

do Ceará e tendo como parâmetros as diretrizes da presidência do Tribunal de Justiça e da 

Resolução nº 85/2009, a Assessoria de Comunicação do TJCE coordenou e executou as 

seguintes atividades no decorrer dos 100 primeiros dias da Gestão 2015-2017:  

i. produção e publicação de matérias no site do Tribunal de Justiça; 

ii. produção e publicação de matérias na intranet do Judiciário; 

iii. produção e veiculação do programa televisivo Judiciário em Evidência, nas 

TVs Assembleia, O Povo e Fortaleza; 

iv. produção, publicação e distribuição do novo jornal da instituição: Jornal do 

Judiciário; 

v. produção do programa “Rádio Corredor”, no sistema de som interno do 

Tribunal de Justiça; 

vi. produção e envio do Boletim de Notícias do Poder Judiciário; 

vii. produção e envio do Boletim de Rádio do Poder Judiciário; 

viii. produção de conteúdo específico para as redes sociais (Twitter, Facebook, 

Youtube); 

ix. ampliação do mailling de relacionamento: passaram a ser público-alvo dos 

nossos produtos de comunicação instituições como Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB), Procuradorias Federal, Estadual e Municipal, Defensoria 

Pública do Estado, secretarias de Estado, parlamentares estaduais e 

municipais, dentre outros;  

x. ampliação do mailling de imprensa: passaram a integrar o mailling de 

profissionais de imprensa os principais portais de notícias e blogs das 

diversas regiões do Ceará, com o objetivo de fortalecer a imagem do 

Judiciário no interior do Estado; 

xi. envio de sugestões, pautas e matérias para os principais veículos de 

comunicação da Justiça (CNJ, Rádio Justiça e TV Justiça); 

xii. envio de sugestão de notas e pautas para os principais veículos de 

comunicação do Estado; 
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xiii. atendimento, apoio e acompanhamento de demandas da imprensa, quando 

solicitado, para que profissionais de veículos impressos, radiofônicos e 

televisivos tivessem maior facilidade no exercício de suas funções em 

dependências do Poder Judiciário; 

xiv. estudo, pesquisa e elaboração do novo site do Poder Judiciário, que se 

encontra em construção, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da 

Informação (Setin) e a Secretaria Especial do Planejamento e Gestão 

(Seplag);  

xv. estudo, pesquisa e elaboração do novo Boletim de Notícias do Poder 

Judiciário e encaminhamento para a Secretaria de Tecnologia da 

Informação; 

xvi. estudo, pesquisa e sugestão da identidade visual do Poder Judiciário, em 

parceria com a Secretaria Especial de Planejamento e Gestão e a Assessoria 

Institucional; 

xvii. estudo, pesquisa e elaboração de Termo de Referência, a fim de ser 

realizada Licitação para a área de Comunicação; 

xviii. reformulação do conteúdo das redes sociais (linguagem, séries, imagens); 

xix. monitoramento diário dos veículos de imprensa, produção do Clipping de 

Notícias e o encaminhamento deste à Presidência; 

xx. cobertura dos eventos de interesse do Poder Judiciário, na capital e no 

interior do Estado; 

xxi. auxílio, no que couber, para o normal relacionamento das autoridades 

judiciárias com os órgãos de Comunicação Social e seus profissionais; 

 

Tabela 21 - Monitoramento - Fevereiro a Abril 

PRODUTO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 

Matérias  (Site/Intranet) 147 161 129 437 

Programa “Judiciário em Evidência 17 21 16 54 

Continua 
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Continuação 

PRODUTO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 

Boletim Online 147 161 129 437 

Boletim de Rádio 76 81 35 227 

Rádio Corredor 5 20 18 43 

Demanda Imprensa 23 41 35 99 

Fale com a Assessoria de Comunicação 60 76 60 196 

Jornal do Judiciário - - 17 17 

Citações Positivas 283 287 376 946 

Citações  Negativas 11 18 15 44 

Clipping impresso 143 165 112 420 

Clipping Rádio e TV 151 240 279 670 

Rádio Justiça 10 6 - 16 

Site CNJ 5 6 9 20 

Fonte: Assessoria de Comunicação 

 

1.1  Fotografia 

 

Realização de cobertura fotográfica das sessões de Câmaras, Pleno, Órgão 

Especial, posses, reuniões, visitas e demais eventos envolvendo o Poder Judiciário, além do 

tratamento e edição das principais imagens para divulgação e para o banco de imagens da 

Assessoria de Comunicação.  

No período de fevereiro a abril de 2015, foram realizados 10 mil registros. 
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1.2  Projetos Gráficos 

 

1.2.1 Campanhas Institucionais  

 

i. Dia da Mulher (cartaz e banner na intranet); 

ii. Páscoa (cartaz e banner na intranet); 

iii. Dia das Mães (cartaz e banner na intranet); 

iv. Planejamento Estratégico 2015-2020 (cartaz, marca página e banner na 

intranet, banner impresso em lona);  

v. Semana da Justiça Pela Paz em Casa (camisas e banner impresso em lona). 

 

1.2.2 Demandas da Assessoria 

 

i. Peças para o Facebook (78 peças); 

ii. Layout do novo Boletim de Notícias do Poder Judiciário; 

iii. Proposta de nova identidade visual do TJCE (pasta, cartão de visitas, capas de 

CD/DVD, envelopes, dentre outros); 

iv. Layout para peças de comunicação visual para elevadores (10 peças); 

v. Projeto gráfico e diagramação do Jornal do Judiciário. 

 

1.2.3 Outras demandas 

  

i. Layout de gráficos financeiros para a Seplag; 

ii. Modelos de certificados para a Assessoria de Precatórios; 

iii. Elaboração, em parceria com o Departamento de Informática, do novo layout 

do Portal do Poder Judiciário; 

 

2. Produção Editorial e Gráfica 

 

Ao longo dos 100 primeiros dias da Gestão 2015-2017, buscou-se a excelência na 

prestação dos serviços editoriais e gráficos realizados pela Assessoria Institucional, bem como 

a otimização dos recursos utilizados. Baseadas neste propósito foram realizadas as seguintes 

ações: 
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i. criação e impressão de material gráfico utilizado na divulgação e realização 

do I Encontro Nacional de Ouvidores dos Tribunais de Justiça do Brasil, 

realizado no TJCE; 

ii. produção de material gráfico para divulgação e realização de ações alusivas à 

comemoração pelo Dia Internacional da Mulher; 

iii. criação e impressão de 1.000 folders utilizados nas ações realizadas pela 

Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e 

Familiar do TJCE; 

iv. realizado o arquivamento de 87 e o desarquivamento de 131 processos 

administrativos, além do arquivamento de 7.166 e o desarquivamento 109 

processos jurídicos; 

v. foram recebidas 203 solicitações de busca e foi efetuado o encaminhamento 

de 170 de processos que estão sob a guarda da Divisão de Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos, além da realização do inventário e cadastramento 

de 8.688 processos digitalizados. 

 

3. Eventos  

 

Estão reproduzidos a seguir os demonstrativos de eventos e ações realizados e/ou 

acompanhados pela Assessoria de Cerimonial: 

 

Tabela 22 - Eventos de janeiro 

DATA HORA EVENTO LOCAL 

30/jan 16h 
Posse dos Novos Dirigentes  

do Poder Judiciário do Estado do Ceará 
Auditório Tribunal Pleno 

Fonte: Assessoria de Cerimonial 

 

Tabela 23 - Eventos de fevereiro 

DATA HORA EVENTO LOCAL 

2/fev 10h Transmissão do Cargo de Corregedor Auditório Corregedoria 

3/fev 14h Entrega de Certificados do Curso de Mediação Hall 1º Andar 

4/fev 14h 

1ª Reunião de Elaboração do 

Plano Estratégico em TI 2015-2020 Auditório Esmec 

6/fev 10h Posse do Diretor do Fórum Clóvis Beviláqua 1º Salão do Júri 

11/fev 17h Posse do Diretor da Esmec Auditório da Esmec 

Fonte: Assessoria de Cerimonial 
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Tabela 24 - Eventos de março 

DATA HORA EVENTO LOCAL 

4/mar 

9h 
Visita de Alunos da Escola  Municipal  

Antonio Correia Lima 
TJCE 

14h 
Visita de Alunos da Ecola Estadual  

Dom Antonio Batista de Fragoso 
TJCE 

5 a 6/mar 
9h30 a 

18h 
I Encontro Nacional de Ouvidores dos TJs Aquário TJCE 

6/mar 8h 

Abertura das comemorações do  

Dia Internacional da Mulher e da Semana da Justiça pela 

Paz em Casa, com a presença da Min. Carmen Lúcia 

Hall 1º andar 

9/mar 9h 

Reunião com a Min. Nancy Andrighi – Corregedora 

Nacional de Justiça – e magistrados das varas de 

execução fiscal do TJCE 

Aquário TJCE 

11/mar 

9h Visita de alunos da Escola Municipal Manoel Rodrigues TJCE 

14h 
Visita de alunos da Escola Municipal  

Professor José Parsifal Barroso 
  

12/mar 13h 
Visita de alunos da Escola Estadual de Educação 

Profissional Adolfo Ferreira de Sousa de Redenção-CE 
TJCE 

13/mar 16h Encerramento da Semana da Justiça pela Paz em Casa Juizado da Mulher 

18/mar 

9h 
Visita de alunos da Escola Municipal  

Professor Martinz De Aguiar 
TJCE 

14h 
Visita de alunos da Escola Municipal  

Reitor Pedro Teixeira Barroso 
  

26/mar 19h 
Lançamento do livro “Vida Introspecta – Poemas e 

Devaneios”, do Des. Francisco Bezerra Cavalcante 
Esmec 

27/mar 14h 

Palestra sobre o novo CPC, com o  

Min. Bruno Dantas – TCU, o Sr. Fredie Didier, o Min. 

Napoleão Nunes Maia e o Dr. Juvêncio Vasconcelos  

Esmec 

31/mar 

10h 
Palestra “Gestão por Resultados e  

Competências – Resultados” 

Auditório Dom Aloisio 

Lorscheider 

14h30 
Palestra de magistrado na  Escola de Ensino 

Fundamental e Médio José Bezerra de Menezes 
Escola 

Fonte: Assessoria de Cerimonial 

 

Tabela 25 - Eventos de abril 

DATA HORA EVENTO LOCAL 

1/abr 11h 

Assinatura de Convênios  

Projeto Aprendizes da Liberdade e  

Fórum Nacional Permanente de Reconstrução Social 

Sala de Convivência 

7/abr 

9h Reunião Audiência de Custódia Pleno Aquário 

9h Visita de alunos da EEFM Mário Hugo Cidrack TJCE 

14h 
Visita de alunos da  

EEFM Caic Raimundo Gomes de Carvalho 
TJCE  

8/abr 

10h Reunião da Presidente com todos os Desembargadores 
Restaurante dos 

Desembargadores 

16h 
Solenidade de Posse Desa. Lisete de Sousa Gadelha – 

Cejai – e Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes – CIJ 
Hall 1º andar 

9/abr 10h 
Reunião da Presidente  

com todos os magistrados da Capital 

Auditório Dom Aloísio 

Lorscheider 

10/abr 10h 
Reunião da Equipe Técnica do TJCE  

com todos os Servidores TJCE 

Auditório Dom Aloísio 

Lorscheider 

Continua 
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Continuação 

DATA HORA EVENTO LOCAL 

11/abr 8h Páscoa dos Magistrados 

CEU (Av. Alberto 

Craveiro, 2222 – Dias 

Macedo) 

14/abr 

8h 
Visita de alunos da  

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza 
TJCE 

9h 
Reunião Desa. Lisete – Cejai  

com responsáveis por abrigos 
Aquário 

22/abr 

8h30 Visita de alunos da EM Colônia Z-8 TJCE 

12h 
Missa em Ação de Graças  

pelo Aniversário Natalício da Desa. Iracema Vale 
Capela TJCE 

14h30 Visita de alunos da EM Dom Aloisio Lorscheider TJCE 

23/abr 14h30 Palestra de magistrado na EM Dom Fragoso 
Escola 

(Av. Francisco Sá, 7945) 

24/abr 14h30 Palestra de magistrado na EEFM Dr. César Cals 
Escola (Av. Dom. 

Olimpio, 1800) 

Fonte: Assessoria de Cerimonial 

 

Tabela 26 - Serviços de Floricultura 

DATA EVENTO LOCAL 

16/jan 
Velório da Sra. Hilne Costa Lima Rodrigues  

(Mãe do Dr. Luciano) 
Velório 

30/jan Posse dos Novos Dirigentes Biênio 2015-2017 TJCE 

6/fev Posse do Diretor do Fórum Fórum 

11/fev Posse do Diretor da Esmec Esmec 

2/mar Velório do Sr. Rdo. Nonato Soares (Pai da Desa. Helena Lucia) Velório 

5/mar Encontro Nacional dos Ouvidores TJCE 

6/mar Visita da Ministra Cármen Lúcia TJCE 

6/mar Reunião com a Ministra Nancy Andrigh TJCE 

6/mar Velório da Sra. Maria Hermilia Albuquerque Leite Velório 

23/mar Velório do Des. Lincoln Tavares Dantas Velório 

8/abr Velório do Sr. José Martins Filho Velório 

8/abr Posse da Desa. Lisete e Vilauba na Cejai e CIJ. TJCE 

11/abr Páscoa dos Magistrados CEU 

Fonte: Assessoria de Cerimonial 

 

Tabela 27 - Serviços de Sonorização 

DATA EVENTO  LOCAL 

30/jan Posse dos Novos Dirigentes Biênio 2015-2017 TJCE 

2/fev Posse do Corregedor CORREGEDORIA 

6/fev Posse do Diretor do Fórum TJCE 

11/fev Posse do Diretor da Esmec Esmec 

23/fev Capacitação dos Multiplicadores (Projeto solução Integrada) TJCE 

6/mar Abertura  das Comemorações do Dia Internacional da Mulher TJCE 

27/mar I Ciclo de Palestra “O Novo Processo Civil Brasileiro” Esmec 

8/abr Posse da Desa. Lisete e Vilauba na Cejai e CIJ. TJCE 

Fonte: Assessoria de Cerimonial 
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Tabela 28 - Serviços de Buffet 

DATA EVENTO  LOCAL 

15/jan Pleno Extra TJCE 

30/jan Coquetel de posse dos novos dirigentes 2015-2017 TJCE 

3/fev Coffee Break Janeiro TJCE 

6/fev Posse do Diretor do Fórum Clóvis Beviláqua FÓRUM 

11/fev Posse do Diretor da Esmec Esmec 

4/mar Coffee Break Fevereiro TJCE 

4/mar Pleno Extra TJCE 

23/mar Coffee Break – Reunião Membros da OAB-CE TJCE 

26/mar Pleno Extra TJCE 

26/mar Coquetel Lançamento do Livro Des. Bezerra Esmec 

31/mar Coffee Break Março TJCE 

4/abr Coffee Break I Encontro dos Ouvidores TJCE 

5/abr Almoço I Encontro dos Ouvidores TJCE 

7/abr 
Almoço Sala de Convivencia  

(Reunião CNJ e Audiência de Custódia) 
TJCE 

8/abr 
Coquetel Restaurante dos Desembargadores  

(Reunião com a Presidente) 
TJCE 

14/abr Coquetel Cejai TJCE 

Fonte: Assessoria de Cerimonial 

 

Tabela 29 - Serviços de Passagens 

PERIODO OBJETIVO DESTINO 

08 a 10/02/2015 

Capacitação dos multiplicadores das ferramentas e 

metodologias desenvolvidas para a execução do Projeto 

que trata do Mapeamento de Competências, Avaliação e 

Gestão por Desempenho, Estágio Probatório e Ascenção 

funcional dos servidores do TJCE. 

FOR/JUAZEIRO/FOR 

08 a 10/02/2015 
Reunião com a Ministra Corregedora Nancy Andrighi  

e a Ministra Carmen Lucia  
FOR/BRASILIA/FOR 

10 a 13/02/2015 Encontro Nacional de Precatórios  FOR/S.PAULO/FOR 

22 e 23/02/2015 
Encontro com Diretores e Coordenadores  

de Escolas Judiciais e de Magistratura 
FOR/BRASILIA/FOR 

08 e 09/03/2015 Reunião de trabalho de Gestores de Precatórios FOR/VITORIA/FOR 

09/03/2015 
Cerimônia de sanção da Lei do Feminicídio  

(Lei nº 13.104/2015) 
FOR/BRASILIA/FOR 

12 e 13/03/2015 
102º Encontro do Colégio Permanente de  

Presidentes de Tribunais de Justiça 
FOR/BH/FOR 

26 e 27/03/2015 
Ministro Bruno Dantas Nascimento proferiu  

palestra na Esmec sobre o novo CPC 
BRASILIA/FOR/BRASILIA 

25 a 28/03/2015 
68º Encontro do Col. De Corregedores Gerais  

dos Tribunais de Justiça 
FOR/TERESINA/FOR 

07 e 08/04/2015 
Curso de capacitação para aplicação  

das diretrizes pedagógicas 
FOR/RECIFE/FOR 

07 a 09/04/2015 
 Comitê do PJE da Justiça e da Justiça Militar dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Estados em Brasília 
  

08 a 10/04/2015 
Reunião do Programa  

Redescobrindo os Juizados Especiais 
FOR/BRASILIA/FOR 

15 a 19/04/2015 
19ª reunião do  

Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras 
FOR/SALVADOR/FOR 

Continua 
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Continuação 

PERIODO OBJETIVO DESTINO 

22 e 23/04/2015 Processo Administrativo Disciplinar  
FOR/JUAZEIRO DO 

NORTE/FOR 

12 a 17/04 e 21 

a 25/04/2015 

Treinamento de fluxo de negócios e de infraestrutura do 

Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe 
 FOR/BRASILIA/FOR 

Fonte: Assessoria de Cerimonial 

 

Ressalta-se, por último, a redução do saldo dos contratos firmados com o TJCE, a 

saber:  

Tabela 30 - Saldos 

Contrato Vr. do Contrato Vr. Utilizado % Gasto Sd.do Contrato 
% a ser 

Gasto 

Casablanca Turismo  R$     310.000,00   R$  31.882,26  10,00%  R$ 278.117,74  90,00% 

Web (locação de veiculo)  R$       26.679,96   R$    3.705,52  14,00%  R$   22.974,44  86,00% 

Toca Fina Cozinha  R$     380.000,00   R$ 105.605,40  27,79%  R$ 274.396,60  72,20% 

Flora Tropical  R$       34.975,00   R$    8.266,00  23,63%  R$   26.709,00  76,36% 

Studio F3  R$     104.999,80   R$  22.139,40  21,08%  R$   82.860,40  78,91% 

Fonte: Assessoria de Cerimonial 

 

4. Programa Justiça e Cidadania 

 

O programa tem como objetivo estabelecer um canal de comunicação entre o 

Poder Judiciário do Estado do Ceará e a Sociedade, por meio de iniciativas que divulguem, 

com transparência, clareza e linguagem acessível, aspectos relativos ao papel, estrutura e 

funcionamento deste Poder, além de orientar o cidadão sobre seus direitos. 

As ações do Programa consistem em acolher estudantes da Rede Municipal e 

Estadual de Ensino, bem como das Universidades Públicas e Privadas e proporcionar-lhes 

visitas guiadas às dependências do Tribunal de Justiça. Outra vertente do Programa é levar 

magistrados às escolas, onde são proferidas palestras sobre temas variados. 

Como resultado, de fevereiro a abril de 2015, 968 estudantes foram contemplados 

com o Programa Justiça e Cidadania. 

 

5. Campanhas e Eventos de Saúde 

 

Ao longo dos 100 dias da Gestão, foram realizados, pelo Departamento de 

Serviços Integrados de Saúde, coordenado pela Secretaria Geral, 04 eventos relacionados de 

saúde, a saber:  

i. Semana Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher;  
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ii. Palestra sobre "A Importância da Vacinação de Adultos";  

iii. Campanha de Vacinação em Adultos contra sarampo e hepatite B;  

iv. Dia Mundial da Voz (divulgação de vigilância com as alterações da voz), 

destacando-se, ainda, as ações de triagem vocal, aferição de pressão arterial, 

índice de massa corporal e glicemia, oficina de sucos saudáveis. 

 

6. Administração de Magistrados 

 

Destacam-se as seguintes ações realizadas pela Secretaria Geral, visando ao 

aperfeiçoamento dos processos relacionados à administração de magistrados: 

i. elaboração de planilha com dados de todos os magistrados do interior, com 

indicação das zonas, comarcas, varas, situação funcional dos juízes (de 

Direito ou Substitutos), telefones, datas de férias, juízes respondentes, 

situação das comarcas (se possui titular ou se está vaga). Com isso, houve 

uma maior facilidade no acesso a diversas informações que são requisitadas 

por diversos setores do Tribunal e pelos próprios magistrados; além de ser de 

grande utilidade para a consolidação dos dados necessários à Sala de Situação 

do Gabinete da Presidência; 

ii. elaboração de planilha com juízes inscritos nos editais de promoção, de 

remoção e de acesso ao cargo de desembargador, para disponibilização aos 

magistrados interessados; 

iii. participação em grupo de trabalho, com o objetivo de editar nova resolução 

que regulamenta os critérios para substituição dos magistrados do interior, 

nos casos de vacância, férias e ausência. O ato normativo já foi elaborado e 

aguarda apreciação da Presidência deste Tribunal; 

iv. elaboração de manuais de procedimentos internos da Divisão de Apoio aos 

Magistrados do interior do Estado, com o objetivo de padronizar os 

processos, compartilhar conhecimento próprio dos sistemas e procedimentos 

utilizados e facilitar o aprendizado dos novos colaboradores;  

v. desenvolvimento do Projeto Intranet, que consistirá em disponibilizar uma 

área específica na intranet, contendo informações de interesse dos 

magistrados do interior. Tal projeto está em fase de planejamento e aguarda 

autorização da Presidência para implantação. 
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 Vice-Presidência 
 

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos primeiros 100 

dias de Gestão, vislumbrou como ponto fulcral da unidade a existência de um expressivo 

acervo processual, envidando esforços na busca pela solução desse panorama complexo. 

No primeiro dia de exercício, em 02 de fevereiro de 2015, constatou-se a 

existência de um acervo que ascendia a 9.220 processos digitais e 164 processos físicos, 

englobando feitos judiciais com fito ao exame de admissibilidade dos recursos extraordinários 

e especiais, bem como a análise de processos administrativos. 

Nesse diapasão, no uso de suas atribuições previstas no art. 31 do Regimento 

Interno desta Corte de Justiça, o Vice-Presidente resolveu, mediante a Portaria nº 01, 

publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 06 de fevereiro de 2015
1
, dispor sobre a 

estruturação e a organização do Gabinete da Vice-Presidência, estabelecendo um regime 

inaugural de trabalho e dando outras providências, dentre as quais a constituição de uma 

força-tarefa integrada por assessores e servidores, dividida em equipes, com 

intercambiamento de competências, visando à racionalização das atividades judiciais e 

administrativas de competência originária do setor. 

Disciplinou-se, na oportunidade, a forma de atendimento aos jurisdicionados e aos 

procuradores judiciais, como também se determinou que os processos serão analisados em 

obediência ao critério da antiguidade da conclusão, excetuando-se os casos em que haja 

determinação de exame urgencial, oriunda do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal 

de Justiça e Conselho Nacional de Justiça (CNJ): as ações repetitivas, assim identificadas, e 

os processos que gozam de tramitação preferencial (idosos e portadores de doença grave), 

prevista no art. 1.211-A do Código de Processo Civil vigente, com a redação dada pela Lei nº 

12.008/2009. 

Com a metodologia de trabalho citada alhures, a produtividade da Vice-

Presidência enquadra-se, atualmente, nas diretrizes oriundas do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) e nas metas arbitradas por este Tribunal de Justiça, apresentando a média de 306 

(trezentas e seis) decisões monocráticas mensais, as quais englobam a admissibilidade dos 

recursos extremos, bem como decisões de naturezas diversas
2
. 

                                                 
1 Ver Diário da Justiça Eletrônico do dia 06 de fevereiro de 2015, p.6. 

2 Os dados relatados nesse parágrafo podem ser visualizados no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta. Nos meses de fevereiro e março, foram proferidas 223 e 

http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta


 

70  

 

No que concerne ao índice de agilidade na apreciação de medidas de urgência, 

vale a pena consignar que o prazo de 05 dias úteis vem sendo observado com bastante rigor, 

atingindo o percentual de 100%, tendo sido alvo de apreciação o quantitativo de 61 liminares 

nesse interstício temporal
3
. 

Inobstante o profícuo trabalho desenvolvido, verifica-se que o ingresso de feitos 

no fluxo do sistema Saj Segundo Grau (SajSG) desta unidade atinge o patamar de 1.231 

processos por mês, consoante dados obtidos pelo apoio técnico do sistema com a Central de 

Atendimento do Tribunal de Justiça (CATI)
4
. No entanto, procedendo-se a uma triagem dos 

processos novos, apurou-se que, apesar de a maioria dos feitos referir-se à admissibilidade de 

recursos extremos, outra parcela significativa consistia em pedidos de distribuição, tendo em 

vista a ausência ou remoção dos desembargadores relatores.  

Com a finalidade de diminuir o intenso fluxo processual, a Divisão de 

Distribuição protocolizou o processo administrativo nº 8504153-16.2015.8.06.0000, no qual, 

em 26 de março de 2015, foi proferido despacho da lavra da Desembargadora Presidente, 

Maria Iracema Martins do Vale, no sentido de que a Divisão de Distribuição proceda à 

transferência dos acervos processuais, físicos e digitais, independente de chancela ou qualquer 

outra determinação nesse sentido. Dentro desse contexto, gera-se a legítima expectativa de 

que haja uma diminuição de feitos no fluxo desta unidade. 

Dentro desse lapso temporal, foram designados, por meio da Portaria nº 740, de 

27 de março de 2015, os membros do Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos do 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Nurer), em consonância com a Resolução nº 160, de 

19 de outubro de 2012, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Tal Núcleo, encarregado de 

gerenciar o acervo dos recursos decorrentes dos institutos da repercussão geral e dos recursos 

repetitivos, é composto pelo Secretário Judiciário, por um servidor da Vice-Presidência, por 

um servidor das Turmas Recursais do Juizado Especial e por um servidor do Tribunal de 

Justiça. Referido Núcleo tem função de grande relevo no desempenho dos ofícios da Vice-

Presidência, haja vista a correlação intrínseca entre as atividades a eles inerentes. 

Consigne-se, outrossim, que o Vice-Presidente exerceu a Presidência no 

interstício temporal de 12 a 15 de março e de 10 a 17 de abril do ano corrente, em razão do 

afastamento da Presidente desta Corte de Justiça, Desembargadora Maria Iracema Martins do 

                                                                                                                                                         
389 decisões, respectivamente, obtendo-se, a partir desses números, a média informada de 306 decisões 

mensais. 

3 Os dados foram extraídos de estatística interna da unidade, a qual é fonte para os dados insertos no Portal da 

GAM. 

4 Houve o ingresso de 1.442 processos no mês de fevereiro, 1.416 no mês de março e 837 no mês de abril. 
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Vale. 

Por fim, registre-se o compromisso da Vice-Presidência, com o Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará e com os jurisdicionados e a sociedade em geral, de desempenhar 

a missão de promover a justiça em busca da harmonia social, tendo como visão norteadora ser 

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

direito à cidadania. 
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Corregedoria Geral da Justiça 
 

1. Tabela de Emulomentos com “QR Code” 

 

A Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Ceará disponibilizou, nas versões 

online e física, a nova Tabela de Emolumentos para o exercício de 2015. A principal novidade 

é a inclusão do “QR Code”, um código bidimensional impresso no documento, que permite a 

leitura digital da tabela por meio de um aplicativo no celular. O dispositivo tecnológico pode 

ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que têm câmera fotográfica. Esse código, 

após a decodificação, passa a ser um trecho de texto ou um link que irá redirecionar o acesso 

ao conteúdo publicado. O aplicativo mais usado para a leitura é o “QR Code Reader”. A 

versão online da Tabela de Emolumentos 2015 encontra-se disponível no portal da 

Corregedoria Geral da Justiça (http://www.tjce.jus.br/corregedoria). Já a versão física foi 

entregue em março de 2015 aos cartórios ativos no Estado do Ceará. 

 

2. Correição Permanente  

 

Com a finalidade de dar cumprimento ao disposto na Meta 3/2014, de 

nivelamento das Corregedorias, que consiste em realizar, anualmente, correições ordinárias ou 

extraordinárias, presenciais ou remotas, em pelo menos 34% das unidades judiciais, com 

entrega de relatório conclusivo em até 30 dias após o término da inspeção, a Corregedoria 

Geral da Justiça do Ceará inspecionou, nos 100 primeiros dias da Gestão, um total de 40 

unidades judiciárias/varas, de um universo de 422 unidades judiciais efetivamente instaladas 

no início de 2015.  

 

3. Atividades Inspecionais Extrajudiciais   

 

Nas ações dirigidas para realização das inspeções e correições nas diversas 

serventias extrajudiciais do Estado, coube à Auditoria, dentre outras atribuições, o exame da 

regularidade dos recolhimentos efetuados pelos cartórios ao Fundo de Reaparelhamento e 

Modernização do Poder Judiciário (Fermoju) e a conformidade dos procedimentos adotados 

na prestação do serviço notarial e ou registral. No que se refere aos 100 primeiros dias de 

gestão, foram inspecionadas 33 serventias extrajudiciais.  

http://www.tjce.jus.br/corregedoria
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4. Conselho da Comunidade  

 

A Lei de Execução Penal nº 7.210, de 11 de julho de 1984, estabeleceu que, em 

cada Comarca, o juiz da execução penal deve compor e instalar o Conselho da Comunidade, 

cabendo aos seus integrantes visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos e serviços 

penais existentes na Comarca, dentre outras atribuições. Ademais, o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) expediu a Resolução nº 47, de 18 de dezembro de 2007, determinando que os 

juízes de execução penal realizem pessoalmente inspeção mensal nos estabelecimentos penais 

sob sua responsabilidade.  

Uma das atribuições da Corregedoria consiste em manter um banco de dados 

sobre o Conselho da Comunidade de cada Comarca. Em razão disso, regularmente são 

enviadas comunicações/orientações aos Juízos e Diretores de Secretarias competentes, 

contendo orientações quanto à instalação e funcionamento do mencionado Conselho. 

 

5. Estatística Forense 

 

Compete à Corregedoria Geral da Justiça recepcionar, mensalmente, a remessa da 

estatística forense de 1º Grau, por meio do Sistema Sgec e, em seguida, analisar, conferir e 

corrigir eventuais erros ou omissões, consultando e comparando publicações, controles, 

anotações ou outros sistemas de rotina. Na etapa seguinte, os dados são consolidados e os 05 

relatórios da estatística mensal e da Meta 7 do CNJ são elaborados e disponibilizados nos 

portais da Corregedoria e do Tribunal (internet e intranet). Além disso, tais relatórios são 

publicados também no Diário da Justiça eletrônico (DJe) e encaminhados para as unidades 

judiciárias, a fim de que tomem ciência. 

Destacamos, a seguir, a resenha da estatística forense de 2015:  

 

Tabela 31 - Acervo Processual 1º Grau (até março/2015) 

Variável  Cível  Criminal 
Total cível e 

crime 

Total de Processos da Capital* 491.305 72.339 563.644 

Total de Processos do Interior* 441.231 146.747 587.978 

Total de Processos 932.536 219.086 1.151.622 

Total de Precatórias da Capital 5.825 5.015 10.840 

Total de Precatórias do Interior 10.301 10.725 21.026 

Total de Precatórias 16.126 15.740 31.866 

Fonte: Corregedoria Geral da Justiça 
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Tabela 32 - Sentenças e Precatórias Devolvidas (até março/2015) 

  
Sentenças 

Cíveis 

Sentenças 

Criminais 

Total 

Sentenças 

C. Precatórias 

Devolvidas 

Cíveis 

C. Precatórias 

Devolvidas 

Criminais 

Total C 

Precatórias 

Capital 29.872 3.473 33.345 3.786 1.677 5.463 

Interior 31.878 11.366 43.244 5.664 5.622 11.286 

Total 61.750 14.839 76.589 9450 7.299 16.749 

Fonte: Corregedoria Geral da Justiça 

 

 Tabela 33 - Audiências e Processos Arquivados (até março/2015) 

  
Audiências 

Cíveis 

Audiências 

Criminais 

Total 

Audiências 

Processos 

Arquivados 

Cíveis 

Processos 

Arquivados 

Criminais 

Total Proc. 

Arquivados 

Capital 9.434 5.986 15.420 35.295 4.358 39.653 

Interior 10.302 9.299 19.601 31.060 10.005 41.065 

Total 19.736 15.285 35.021 66355 14.363 80.718 

  Fonte: Corregedoria Geral da Justiça 

           

 

 Gráfico 4 - Prestação Jurisdicional 1º Grau (jan a mar/2015) 

 

                     Fonte: Corregedoria Geral da Justiça 

 

Tabela 34 - Despachos (até março/2015) 

  
Despachos 

Cíveis 

Despachos 

Criminais 

Total 

Despachos 

Capital 101.128 20.750 121.878 

Interior 124.680 56.281 180.961 

Total 225.808 77031 302.839 

 Fonte: Corregedoria Geral da Justiça 
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Tabela 35 - Decisões Interlocutórias (até março/2015) 

  
Decisões 

Interl. Cíveis 

Decisões 

Interl. 

Criminais 

Total Dec. 

Interlocut. 

Capital 25.640 11.524 37.164 

Interior 14.549 15.320 29.869 

Total 40.189 26.844 67.033 

 Fonte: Corregedoria Geral da Justiça 

 

 

Tabela 36 - Acordos (até março/2015) 

  
Acordos 

Cíveis 

Acordos 

Criminais 

Total 

Acordos 

Capital 6.505 271 6.776 

Interior 5.520 870 6.390 

Total 12.025 1.141 13.166 

 Fonte: Corregedoria Geral da Justiça 

 

                                 Gráfico 5 - Prestação Jurisdicional 1º Grau (jan a mar/2015) 

 
                                Fonte: Sistema SGEC/Divisão de Correições-CGJ/CE 

            

Tabela 37 - Processos Arquivados e Setenciados 

Variável  Quantidade 

Processos Arquivados 80.718 

Sentenças 76.589 

Total de Processos 157.307 

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça 
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Gráfico 6 - Processos Arquivados e Sentenciados 

 
                                              Fonte: Sistema SGEC/Divisão de Correições-CGJ/CE 

 

 

6. Produtividade 

 

6.1 Secretaria Geral 

 

A Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Ceará realizou o 

cadastramento/autuação de 662 documentos e petições encaminhados por advogados e partes, 

por meio do portal da Corregedoria ou protocolizados fisicamente, no período referente aos 

primeiros 100 dias da Gestão. Nesse mesmo período, foram realizados 321 arquivamentos de 

documentos/procedimentos que tramitaram na Casa Correcional. 

O Corregedor Geral, desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, proferiu 

despacho em 194 pedidos de acesso/promoção/remoção e em 28 declarações de bens e valores 

apresentados pelos magistrados de 1º grau da Justiça do Estado do Ceará (Provimento nº 07, 

de 16 de abril de 2013). 

Foram também confeccionadas e entregues 15 certidões para fins de licitação e 23 

certidões em atendimento às solicitações das serventias extrajudiciais do Estado do Ceará. 

No interregno, foram expedidos 1.884 ofícios comuns, 56 ofícios circulares e 

publicados 09 relatórios de inspeção/correição em unidades judiciárias e serventias 

extrajudiciais, no portal da Corregedoria Geral (http://www7.tjce.jus.br/corregedoria/). 

 

 

 

http://www7.tjce.jus.br/corregedoria/
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6.2 Assessoria Jurídica  

 

A Assessoria Jurídica da Corregedoria Geral de Justiça, no período referente aos 

primeiros 100 dias da Gestão, foi responsável pela expedição de 232 minutas de despachos e 

ofícios e pela emissão de 1.215 decisões.  

 

6.3 Quadro Resumo da Produtividade dos Juízes Corregedores 

           

Tabela 38 - Produtividade dos Juízes Corregedores (100 primeiros dias de Gestão) 

Juízes Corregedores Auxiliares Pareceres 
Relatórios 

Feitos 

Relatórios em 

Elaboração 

Roberta Ponte Marques Maia 31 3 - 

Demétrio Saker Neto 47 5* 5 

Agenor Studart Neto 12 1* 9 

Mirian Porto Mota Randal Pompeu 49 5 7 

TOTAL  108 12* 21 

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça 

* Foi realizada correição extraordinária na Comarca de Acaraú pelos Juízes Corregedores 

Agenor Studart Neto e Demetrio Saker Neto, com relatório acostado ao Processo nº 8500359-

06.2015.8.06.0026 (sigiloso). Contabilizado no TOTAL de RELATÓRIOS FEITOS.  
 

 

6.4 Produção Trimestral da Auditoria 

 

Tabela 39 - Produção Trimestral da Auditoria (período 02/02/2015 a 30/04/2015) 

AÇÕES DE ROTINA QUANTIDADE 

Processos administrativos movimentados pela Auditoria 221 

Informações expedidas  114 

Inspeções realizadas  33 

Relatórios concluídos 11 

Ofícios expedidos 3 

Memorandos expedidos 8 

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça 

 

6.5 Atos Normativos e Documentos Publicados/Catalogados pela Divisão de Estatística  

 

Tabela 40 - Portarias 

PORTARIAS (jan/fev/mar/2015) QTD 

SINDICÂNCIA – INSTAURAR 3 

PAD – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – 

INSTAURAR 
0 

SINDICÂNCIA /PAD – PRORROGAR PRAZO 

P/CONCLUSÃO 
5 

                       Continua 
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Continuação 

PORTARIAS (jan/fev/mar/2015) QTD 

SINDICÂNCIA - RECONDUZIR COMISSÃO SINDICANTE 7 

INSPEÇÕES/CORREIÇÕE – REALIZAR 6 

INSPEÇÕES/CORREIÇÕES – ALTERAR 4 

OUTRAS 0 

TOTAL 25 

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça 

 

Tabela 41 - Provimentos 

PROVIMENTOS (jan/fev/mar/2015) QTD. 

DIVERSOS 1 

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça 
 

 Tabela 42 - Editais 

EDITAIS 2013/2014 (jan/fev/mar/2015) QTD 

CORREIÇÕES 1 

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça 
 

6.6 Documentos Expedidos pela Divisão de Correições  

 

Tabela 43 - Certidões para Juízes 

CERTIDÕES 2013/2014 (até 

novembro) 
INTERIOR CAPITAL TOTAL  

FINS GERAIS 0 1 1 

PROMOÇÃO/REMOÇÃO 102 9 111 

PERMUTA -- -- -- 

ACESSO DESEMBARGADOR --  --  20 

SUBSTITUIÇÃO DE 

DESEMBARGADOR 
-- --  0 

VITALICIEDADE -- --  7 

JUIZ CORREGEDOR -- -- 0 

TOTAL GERAL 102 10 139 

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça 

 

Tabela 44 - Informações 

INFORMAÇÕES (até março/2015) QTD 

Em procedimentos administrativos 5 

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça 

 

Tabela 45 - Senhas Concedidas Junto ao Sistema SGEC 

SENHAS CONCEDIDAS – SGEC (até março/2015) QTD 

INTERIOR 18 

CAPITAL 19 

TOTAL 37 

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça 
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 Ouvidoria Geral da Justiça 
 

 

O Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos foi indicado pela Presidente do 

Tribunal de Justiça do Ceará, Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale, para ocupar o 

cargo de Ouvidor Geral do Poder Judiciário do Estado do Ceará. A indicação foi aprovada 

pelos seus pares na Sessão do Órgão Especial do dia 29 de janeiro do corrente ano, para a 

gestão 2015-2017. A posse do Excelentíssimo Ouvidor aconteceu em 03 de fevereiro de 2015, 

no Gabinete da Presidência. 

A visão adotada para a gestão da Ouvidoria é a de ser interlocutora entre o 

jurisdicionado e a Justiça Estadual, de modo que as manifestações decorrentes do exercício da 

cidadania possam aprimorar a prestação jurisdicional. 

O primeiro grande evento da nova gestão foi o I Encontro Nacional de Ouvidores 

dos Tribunais de Justiça do Brasil, cujo objetivo foi aprimorar, padronizar e compartilhar 

experiências entre as Ouvidorias Judiciais. O Encontro aconteceu na sede do Tribunal de 

Justiça do Estado Ceará, nos dias 05 e 06 de março de 2015. Na ocasião foi criado o Colégio 

Permanente de Ouvidores Judiciais (Conjud) e aprovados seu Estatuto e sua Composição 

Executiva. Foi também criada, ao final do evento, a “Carta de Fortaleza”, documento que 

aponta os compromissos assumidos pelos membros do Conjud, à frente das Ouvidorias 

Judiciais. O Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, Ouvidor Geral deste Tribunal, 

foi escolhido para ser o Presidente do recém-criado Colégio Permanente de Ouvidores 

Judiciais. 

Também foi criada uma página específica da Ouvidoria no portal do TJCE, com 

informações pertinentes ao Conjud. Referida página contém links que dão acesso aos 

documentos aprovados durante o I Encontro Nacional de Ouvidores Judiciais, além de outras 

informações importantes, relativas à atuação dos Ouvidores e à gestão das Ouvidorias. Em 

razão da criação do Conjud, o II Encontro Nacional de Ouvidores de Justiça já foi agendado 

para setembro de 2015, em Gramado-RS. 

A nova Gestão priorizou a otimização dos trabalhos e expandiu o acesso do 

público em geral. Foram criados mais três canais de atendimento, para recebimento de 

reclamações, sugestões, críticas, elogios, denúncias e solicitações de informação realizadas de 

acordo com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação). 
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No dia 26 de março, foi implantado o novo sistema da Ouvidoria, que pode ser 

acessado na página da Ouvidoria, por meio do seguinte endereço: 

http://www.tjce.jus.br/institucional/ouvidoria_geral.asp. Tal sistema, denominado 

SIOGE/SIC, permite ao cidadão efetuar a sua manifestação de forma ágil e simplificada, por 

meio da internet, e gera um número de protocolo e uma senha para acompanhamento do 

acionamento. Também proporciona à Ouvidoria Geral um maior controle sobre o 

atendimento, possibilitando acompanhar em tempo real o andamento de cada manifestação, 

saber quantas ações foram registradas em um determinado período, quais são estas e há 

quanto tempo estão pendentes. A estatística também pode ser emitida em forma de boletins, 

facilitando a divulgação dos dados. 

A Ouvidoria Geral, numa iniciativa pioneira no Brasil, disponibilizou, também no 

mês de março, o número (85) 8778-1426, para recebimento de manifestações por meio do 

aplicativo Whatsapp e de mensagens de texto. O serviço está disponível 24 horas, para a 

comunicação digital, além de receber chamadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, 

facilitando e tornando mais célere o contato da sociedade com o Poder Judiciário do Estado 

do Ceará.  

Outro canal implantado na Ouvidoria foi o correio eletrônico, por meio do 

seguinte endereço de e-mail: ouvidoriamulher@tjce.jus.br, que visa fornecer as primeiras 

orientações às mulheres vítimas de violência doméstica, bem como prestar auxílio sobre o 

andamento de processos que tramitam nas unidades judiciárias. 

A Ouvidoria Geral também disponibilizará o número 159, que funcionará durante 

o horário de expediente, com ligações gratuitas. 

Como resultado das iniciativas implantadas, a Ouvidoria Geral teve um acréscimo 

de 419 manifestações, considerando a comparação com os meses de fevereiro a abril de 2014.  

Vale ressaltar que a estatística acostada a este relatório considera apenas as 

manifestações realizadas até o dia 17 de abril, de forma que o aumento foi ainda maior que o 

apresentado, gerando ganhos de acessibilidade ao cidadão cearense que utiliza a Justiça 

Estadual. 

 

http://www.tjce.jus.br/institucional/ouvidoria_geral.asp
ouvidoriamulher@tjce.jus.br
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Tabela 46 - Manifestações – fevereiro a 17 de abril 

Formas de Recebimento Quantidade 

E-mail 1.058 

Sistema 33 

Whatsapp 146 

Presencial 10 

Telefone fixo/celular 70 

Correios 0 

Virtual/CPA 40 

Geral 1.357 

Fonte: Ouvidoria Geral 

 

 

Gráfico 7 - Comparativo do Período – Quantidade de Manifestações 

QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES

1.357 

938 

FEVEREIRO A

ABRIL/2015*

FEVEREIRO A

ABRIL/2014

 

* Manifestações até o dia 17 de abril 

Fonte: Ouvidoria Geral 
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Escola Superior da Magistratura 
 

 

O Desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte assumiu a Direção da Escola 

Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) em 11 de fevereiro de 2015, para o 

biênio 2015-2017, comprometendo-se a exercer gestão dirigida ao diálogo e à cooperação. 

Em discurso voltado para a vocação, o mister e o aperfeiçoamento contínuo do 

magistrado, o Des. Paulo Ponte disse que o desafio de dirigir a Esmec será grande, mas, para 

dar eficácia ao modelo participativo, contará com o auxílio do Des. Carlos Alberto Mendes 

Forte (futuro Vice-Diretor da Escola) e do Juiz Coordenador Aluísio Gurgel do Amaral 

Júnior, além do apoio da Presidência do TJCE. 

O Diretor da Escola citou ainda outras prioridades de sua gestão: sintonia com as 

metas traçadas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

(Enfam) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); estudos sobre o novo Código de 

Processo Civil; ações voltadas para as artes e para a responsabilidade social; atualização do 

Regimento Interno da Esmec e desenvolvimento de atividades relacionadas aos 30 anos da 

Escola, que serão comemorados em 2016. 

 

1. Projetos na Área de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores  

 

i. Nome do Projeto: enquete com os juízes e servidores, via internet, destinada 

tanto à capital quanto ao interior.  

Objetivo: realizar levantamento das necessidades de treinamento/capacitação 

de magistrados e servidores, bem como verificar o percentual de juízes e 

servidores com titulação acadêmica (especialização, mestrado e doutorado) 

que tenham interesse em lecionar na Esmec. A realização da enquete buscou 

alcançar objetivo estabelecido nas diretrizes pedagógicas da Enfam, que 

prevê a realização de avaliação diagnóstica antes de cada curso, a fim de 

aquilatar as principais dificuldades práticas a serem enfrentadas por alunos e 

formadores nas capacitações realizadas. 

Entregas previstas: março de 2015. 

Unidades envolvidas: Esmec. 

Progressos: 100%. 
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Fase Atual: concluído. 

 

ii. Nome do Projeto: Curso de Teoria do Direito, organizado em parceria com a 

Cathedra Cursos Jurídicos, com foco no Mestrado e no Doutorado em Direito 

da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Objetivo: preparar os candidatos aos programas de Mestrado e Doutorado em 

Direito. 

Entregas previstas: 09, 23 e 30 de maio e 13 e 20 de junho de 2015. 

Unidades envolvidas: Esmec. 

Progressos: 50%. 

Fase Atual: em andamento. 

 

iii. Nome do Projeto: assinatura do Termo de Cooperação com o Foro da Justiça 

Federal no Ceará, a Procuradoria-Geral de Justiça do Ceará, a Escola Superior 

do Ministério Público (ESMP) e a Ordem dos Advogados do Brasil Secção 

do Ceará (OAB/CE).  

Objetivo: realizar ciclo de palestras para a divulgação do novo Código de 

Processo Civil (CPC) junto à comunidade jurídica cearense, visando ao 

desenvolvimento de ações voltadas ao aperfeiçoamento de juízes, membros 

do Ministério Público e advogados, bem como ao treinamento e à capacitação 

de servidores. 

Entregas previstas: 09 de março de 2015. 

Unidades envolvidas: Esmec, TJCE, ESMP e OAB/CE. 

Progressos: 100%. 

Fase Atual: concluído. 

 

iv. Nome do Projeto: ciclo de palestras para a divulgação do novo Código de 

Processo Civil (CPC). 

Objetivo: atualizar o conhecimento dos magistrados acerca das mudanças da 

legislação processual civil.  

Entregas previstas: realização do 1º ciclo em 27 de março de 2015. 

Unidades envolvidas: Esmec, TJCE, ESMP e OAB/CE. 

Progressos: 20%. 

Fase Atual: em andamento. 
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v. Nome do Projeto: planejamento do Curso de Latim Jurídico.  

Objetivo: proporcionar conhecimentos básicos da língua latina e suas 

expressões jurídicas. 

Entregas previstas: 18 a 21 de maio de 2015. 

Unidades envolvidas: Esmec. 

Progressos: 0%. 

Fase Atual: em planejamento. 

 

vi. Nome do Projeto: planejamento de cursos de Direitos Humanos em parceria 

com a Enfam e a Escola Nacional de Magistratura (ENM). 

Objetivo: levar ao conhecimento dos participantes compreensões mais 

amplas dos Direitos Humanos.  

Entregas previstas: 15 a 17 de julho de 2015. 

Unidades envolvidas: Esmec, Enfam e ENM. 

Progressos: 100%. 

Fase Atual: concluído. 

 

vii. Nome do Projeto: planejamento do Curso de Formação de Formadores na 

Esmec, para os juízes e servidores que atuarão como professores no V Curso 

de Formação Inicial de Juízes Substitutos, em parceria com a Enfam. 

Objetivo: preparar os formadores que atuarão como docentes no V Curso de 

Formação Inicial de Juízes Substitutos.  

Entregas previstas: junho de 2015.  

Unidades envolvidas: Esmec e Enfam. 

Progressos: 100%. 

Fase Atual: concluído. 

 

viii. Nome do Projeto: planejamento do V Curso de Formação Inicial de Juízes 

Substitutos.  

Objetivo: elaborar o projeto do V Curso de Formação Inicial de Juízes 

Substitutos, submetendo ao credenciamento na Enfam. 

Entregas previstas: julho de 2015.  

Unidades envolvidas: Esmec. 
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Progressos: 20%. 

Fase Atual: em andamento.  

 

ix. Nome do Projeto: planejamento do Curso de Direito da Infância e Juventude 

(com eventos complementares em parceria com a Terre des Hommes), dando 

ênfase à Justiça Juvenil Restaurativa, mediante termo de cooperação técnica 

já assinado.  

Objetivo: divulgar a Justiça Restaurativa, a nova Lei do SINASE e a Lei de 

Convivência Familiar e Comunitária.  

Entregas previstas: junho de 2015. 

Unidades envolvidas: Esmec, Cejai, CIJ e TDh. 

Progressos: 10%. 

Fase Atual: em andamento.  

 

x. Nome do Projeto: planejamento de Cursos de Mestrado Interinstitucional 

(profissionalizantes e/ou acadêmicos), em parceria com a Universidade 

Federal do Ceará (Mestrado em Direito) e a Universidade Estadual do Ceará 

(Mestrado em Planejamento e Políticas Públicas). 

Objetivo: planejar a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu para 

juízes, servidores e público externo.  

Entregas previstas: janeiro de 2016. 

Unidades envolvidas: Esmec, UFC e UECE. 

Progressos: 30%. 

Fase Atual: em andamento.  

 

xi. Nome do Projeto: planejamento de novas turmas dos Cursos de 

Especialização, próprias ou em parceria com a Universidade Federal do Ceará 

(UFC). 

Objetivo: ofertar cursos de pós-graduação lato sensu para juízes, servidores e 

público externo.  

Entregas previstas: agosto de 2015.  

Unidades envolvidas: Esmec e UFC.  

Progressos: 40%. 

Fase Atual: em andamento. 
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xii. Nome do Projeto: planejamento do Curso de Aperfeiçoamento em Ações 

Eleitorais Cíveis e Inelegibilidades, realizado em parceria com a Escola 

Judiciária Eleitoral (EJE/TRE-CE), previsto para maio/junho de 2015.  

Objetivo: aprimorar o conhecimento dos magistrados acerca do Direito 

Eleitoral.  

Entregas previstas: 12, 13, 26 e 27 de junho e de 03 a 18 de julho de 2015.  

Unidades envolvidas: EJE/TRE e Esmec. 

Progressos: 100%. 

Fase Atual: concluído. 

 

xiii. Nome do Projeto: curso de atualização sobre o Novo Processo Civil 

brasileiro.  

Objetivo: atualizar o conhecimento dos magistrados acerca das mudanças da 

legislação processual civil.  

Entregas previstas: 06, 09, 16, 20, 23 e 27 de maio; 10, 13, 17, 20, 24 e 27 

de junho; 1º, 02 e 04 de julho de 2015. 

Unidades envolvidas: Esmec. 

Progressos: 50%. 

Fase Atual: em andamento.  

 

xiv. Nome do Projeto: curso de aperfeiçoamento em Técnica de Interrogatório 

(15h/a). 

Objetivo: aprimorar o conhecimento dos magistrados acerca das técnicas de 

interrogatório. 

Entregas previstas: 13 e 14 de março de 2015. 

Unidades envolvidas: TJCE e Esmec. 

Progressos: 100%. 

Fase Atual: concluído. 

 

2. Outras Ações  

 

i. Melhoramentos na iluminação interna, inclusive com pintura do Auditório 

Des. José Maria de Queirós; 
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ii. Instituição do Conselho de Ex-Coordenadores da Esmec; 

iii. Reunião conjunta do Conselho de Ex-Diretores e do Conselho de Ex-

Coordenadores da Esmec; 

iv. Envio de representantes da Esmec para participar do Comitê Técnico de 

Formação e Pesquisa da Enfam e do Grupo de Trabalho sobre Avaliação nas 

Escolas da Magistratura da Enfam, ambos com reuniões em  

Brasília-DF; 

v. Participação em reunião da Comissão Permanente de Avaliação Institucional 

(Cpai) da Esmec, na qual foram apresentados os importantes resultados das 

avaliações realizadas na Escola; 

vi. O Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, Diretor da Esmec, participou, em 23 

de fevereiro de 2015, do primeiro encontro de 2015 com diretores e 

coordenadores das escolas judiciais e da magistratura de todo o País, 

atendendo a convite do Diretor-Geral da Enfam, Min. João Otávio de 

Noronha; 

vii. Participação no encontro do Colégio Permanente de Diretores de Escolas 

Estaduais da Magistratura (Copedem), realizado no período de 09 a 12 de 

abril de 2015, em Mangaratiba-RJ. 
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 Fórum Clóvis Beviláqua 
 

1. Auto-avaliação da Gestão da Diretoria do Fórum (Gespública) 

 

Em prosseguimento às ações de melhoria contínua do seu sistema de gestão, 

iniciadas em 2013, a Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua (FCB) realizou a sua 3ª 

Autoavaliação da Gestão da Diretoria do Fórum, nos moldes do Modelo de Excelência em 

Gestão Pública. 

Esta é a primeira autoavaliação da gestão na qual a Diretoria do Fórum utiliza o 

instrumento de 500 pontos, que agrega novos requisitos a serem apresentados e requer um 

grau de maturidade de gestão mais avançado. Em 2014 o Fórum foi reconhecido na Faixa 

Ouro do Prêmio Ceará Gestão Pública (PCGP), no instrumento de 500 pontos. 

A autoavaliação do sistema de gestão, baseada no Modelo de Excelência em 

Gestão Pública, permite à Diretoria do Fórum avaliar seu ambiente interno (pontos fortes e 

oportunidades para melhoria), servindo de base para a elaboração de planos de ação, afim de 

promover a melhoria contínua. Isto permite uma visão global e sistêmica do modus operandi, 

fornecendo feedback sobre a eficácia das práticas adotadas, tornando-se um importante 

instrumento para o aprendizado da Diretoria. 

Como resultado da autoavaliação, foi produzido o Relatório de Autoavaliação da 

Gestão, contendo os seguintes itens: 

i. perfil da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua; 

ii. descrição das práticas de gestão organizadas de acordo com os critérios de 

excelência; 

iii. apresentação dos resultados organizacionais; 

iv. oportunidades de melhoria (OM) relacionadas a cada um dos critérios de 

excelência, com a devida priorização, utilizando a ferramenta GUT; 

v. Plano de Melhoria da Gestão (PMG), com os planos de ação desenvolvidos 

pela equipe da autoavaliação para cada OM priorizada. 

 

2. Projeto Gestão Limpeza 

 

Diante da necessidade de melhorar os procedimentos relacionados à limpeza do 

Fórum Clóvis Beviláqua, a Diretoria do Fórum, em conjunto com o Departamento de 
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Patrimônio e Serviço, vem adotando várias medidas que compõe o Projeto Gestão Limpeza. 

Entre as ações adotadas até o momento podemos citar: 

i. o mapeamento de áreas não cobertas pelo serviço de limpeza; 

ii. o levantamento do pessoal adequado para a realização do serviço de limpeza; 

iii. realização de pesquisa de opinião sobre a satisfação dos gestores das unidades 

quanto ao serviço de limpeza; 

iv. apresentação dos resultados da pesquisa ao Departamento de Patrimônio e 

Serviço. 

 

3.  Serviços de Distribuição e Protocolo 

 

 Na atual Gestão, a Coordenação da Distribuição vem atuando na revisão de 

todos os procedimentos internos, identificando problemas e promovendo, com a equipe, as 

mudanças necessárias, sempre mantendo o acompanhamento do desempenho do 

Departamento Judicial nas metas instituídas, na observância de prazos legais e dos 

internamente estabelecidos, além da permanente atenção com as condutas dos servidores, para 

ampliação da transparência, lisura e retidão na execução das atividades.    

 Os primeiros 100 dias da Gestão foram marcados por diversas ações, dentre as 

quais podemos destacar o estabelecimento de diálogo com as instituições parceiras, a saber: o  

Ministério Público, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil), bem como os 

demais juízes coordenadores de áreas, com o fito de identificar as demandas e orientar as 

decisões administrativas no âmbito do Departamento. 

 Também é possível destacar, na busca dos avanços e melhorias, a observância 

do modelo utilizado em outros órgãos, tal como na Justiça Federal, onde foi realizada recente 

visita técnica pelas chefias do Departamento, junto com a juíza coordenadora, a fim de 

conhecer as rotinas e a operacionalização dos sistemas processuais lá utilizados.  

 O avanço na normatização e padronização das rotinas de trabalho na 

Distribuição, com a elaboração de instrução normativa (IN nº 01/2015) referente a novos 

casos em que se dispensa o despacho da juíza distribuidora para distribuição por dependência 

e orientação de trabalho (OI nº 03/2015), promovendo a padronização do cadastro de vítimas 

em delitos sexuais, é uma das melhorias apresentadas nesse período de 100 dias. Ressalte-se 

que há constantes revisões e aperfeiçoamento desses normativos por meio de reuniões 

elaboradas constantemente entre as chefias do Departamento Judicial. 
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Salienta-se, ainda, a busca de melhoria no âmbito do atendimento no Setor 

Protocolo, com substituição de terceirizados e a qualificação do quadro de atendentes, por 

meio de curso promovido pelo Centro de Treinamento Integrado (CTI) do Fórum Clóvis 

Beviláqua.  

De forma contínua ao aprimoramento de tais atividades e mediante interação das 

chefias de cada Serviço, os desafios que serão apresentados a seguir têm como objetivo 

demonstrar o compromisso dos envolvidos com a busca da excelência dos serviços prestados, 

podendo-se destacar: 

i. de modo uniforme, nos três setores que englobam o Departamento Judicial, o 

principal desafio é lidar com a escassez, seja de pessoas ou de maquinários, 

mantendo o dinamismo e o entusiasmo dos servidores envolvidos; 

ii. melhorias no Serviço de Protocolo, com um quadro mínimo de atendentes 

treinados e capacitados e aquisições de novos equipamentos técnicos, a fim 

de prestar um melhor atendimento, com a diminuição do tempo de entrega de 

petições e a otimização na remessa às varas de processos e petições; 

iii. no âmbito do Setor de Distribuição Penal, a ampliação do peticionamento 

eletrônico a mais delegacias de polícia e ao Ministério Público, a fim de dar 

mais celeridade às distribuições dos autos de prisão em flagrante e denúncias; 

iv. expansão das distribuições automáticas para outras áreas do âmbito cível, 

atualmente limitadas às execuções fiscais; 

v. aprimoramento na regulamentação dos pleitos de urgência dirigidos à juíza 

distribuidora, a fim de serem obtidas análises mais objetivas dos casos. 

 

4. Ações do Departamento de Administração da Comarca de Fortaleza 

 

O Departamento de Administração da Comarca de Fortaleza (DEAD) é 

responsável pela gestão do Serviço de Recursos Humanos, do Serviço de Apoio 

Administrativo e do Serviço Integrado de Saúde. 

Como ações e projetos realizados no período de 30 de janeiro a 22 de abril de 

2015, destaca-se o seguinte: 
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4.1 Serviço de Recursos Humanos 

 

O Serviço de Recursos Humanos abrange a Seção de Pagamento, a Seção de 

Pessoal e o Centro de Treinamento Integrado. Cada uma destas sessões realizou, além de suas 

atividades cotidianas, a aplicação da ferramenta 5S, no mês de fevereiro de 2015, como 

resultado da oficina de Qualidade Total executada para todos os servidores do DEAD. 

Foram duas semanas destinadas especificamente para as equipes de cada Seção 

realizarem a limpeza física de seus espaços, a eliminação de materiais não necessários 

(mediante devolução ao Setor de Patrimônio do Fórum Clóvis Beviláqua) e a organização dos 

equipamentos úteis, otimizando os espaços e oferecendo maior motivação para o trabalho. 

O Centro de Treinamento Integrado realizou, no período de 30 de janeiro a 22 de 

abril de 2015, 147 horas-aula de treinamento presencial, divididas em 11 turmas de 

treinamentos diversos, beneficiando 247 servidores, conforme consta na tabela 47. Apesar de 

o Plano de Capacitação para 2015 ainda estar em fase de encaminhamento à Presidência do 

TJCE, para análise e aprovação, ressalte-se que os referidos treinamentos foram executados 

sem ônus ao Poder Judiciário, para atender a demandas de setores específicos do Fórum e 

para divulgação da sistemática de avaliação de desempenho e desenvolvimento na carreira 

dos servidores. 

 

Tabela 47 - Capacitações realizadas pelo CTI 

Nº Curso 
Carga 

horária 
Período 

Total de servidores 

beneficiados 

1.  
Sistemática de avaliação de desempenho e  

desenvolvimento na carreira – turma 1 
16h 23/02/15 29 

2.  

Sistemática de avaliação de desempenho e  

desenvolvimento na carreira – turma 2 

16h 

16h 24/02/15 23 

3.  
Sistemática de avaliação de desempenho e  

desenvolvimento na carreira – turma 3 
16h 25/02/15 23 

4.  
Sistemática de avaliação de desempenho e  

desenvolvimento na carreira – turma 4 
16h 26/02/15 15 

5.  
Sistemática de avaliação de desempenho e  

desenvolvimento na carreira – turma 5 
16h 02/03/15 22 

6.  
Sistemática de avaliação de desempenho e  

desenvolvimento na carreira – turma 6 
16h 03/03/15 23 

7.  
Sistemática de avaliação de desempenho e  

desenvolvimento na carreira – turma 7 
16h 04/03/15 29 

Continua 
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Continuação 

Nº Curso 
Carga 

horária 
Período 

Total de servidores 

beneficiados 

8.  Ações de descongestionamento 8h 
03 e 

04/03/15 
23 

9.  Oficina: valorização do trabalho – turma  01 3h 27/03/15 13 

10.  Oficina: valorização do trabalho – turma  02 3h 31/03/15 18 

11.  
A relevância do Poder Judiciário no controle de 

constitucionalidade 
18h 

06 a 

22/04/15 
29 

Fonte: Fórum Clóvis Beviláqua/Centro de Treinamento Integrado  

 

Com o objetivo de maximizar o acesso dos cidadãos à Justiça e de promover a 

responsabilidade social do TJCE, o Centro de Treinamento Integrado atua também na gestão 

do projeto “O Fórum Mais Próximo da Sociedade”, que proporciona visitas guiadas de 

estudantes de nível médio e superior às instalações do Fórum Clóvis Beviláqua. Ressalta-se 

que o referido projeto já beneficiou 2.436 estudantes, desde o início de sua execução, em abril 

de 2007, e passou a integrar o “Programa Justiça e Cidadania”, desde sua instituição, 

mediante a Resolução do Órgão Especial nº 05/2011, de 1º de setembro de 2011. Em 2015, as 

ações do projeto se iniciaram com a visita de 33 alunos do curso de Direito da Faculdade 7 de 

Setembro, em 1º de abril de 2015, os quais puderam conhecer a estrutura e o funcionamento 

deste Órgão, recebendo orientações sobre os serviços da Justiça de 1º Grau.   

A Seção de Pessoal foi responsável, no período de 18 a 27 de março de 2015, pelo 

cadastramento biométrico de todos os 1.059 servidores e 245 estagiários, lotados no Fórum e 

nos Juizados Especiais da Comarca de Fortaleza. Foi realizado um mutirão para que os 

servidores pudessem cadastrar suas digitais, com a finalidade de efetivar o novo método de 

cadastro de frequência, conforme estabelecido pelo TJCE. 

 

4.2  Serviço de Apoio Administrativo 

 

A equipe do Arquivo Administrativo, implementando a já mencionada ferramenta 

5S, elaborou uma reorganização completa da Seção.  

Todo o acervo do setor foi reorganizado em Arquivo Administrativo I (contendo 

2.486 fichas financeiras, 1.316 fichas funcionais de servidores, 170 fichas funcionais de 

magistrados e 309 fichas funcionais de estagiários) e Arquivo Administrativo II 

(contemplando os processos administrativos e documentos diversos pertinentes aos Serviços 

do DEAD e à Diretoria do Fórum, sendo 643 caixas do Serviço de Recursos Humanos, 300 
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caixas e 178 pastas AZ da Seção de Folha de Pagamento, 220 caixas da Diretoria do Fórum, 

70 caixas do Serviço Integrado de Saúde e 410 caixas da Seção de Comunicação). 

Tal reorganização foi implementada a partir dos seguintes parâmetros: 

i. triagem geral dos arquivos; 

ii. separação de pastas funcionais de servidores e magistrados ativos e inativos; 

iii. separação, por gênero, da sinalização dos nomes dos magistrados, servidores 

e estagiários, ficando a cor azul para o sexo masculino e a cor rosa para o 

feminino; 

iv. disponibilização de legendas nas gavetas de arquivo, contendo os nomes dos 

magistrados e servidores, por ordem alfabética; 

v. Separação do Arquivo Administrativo II por setores, sinalizados cada um por 

cores diferentes. 

Como benefício, além da visibilidade do Arquivo, qualquer documento pode ser 

localizado em até 5 minutos, período considerado como meta para a se chegar à excelência de 

arquivamento, pelo Programa de Qualidade Total nas organizações. 

 

4.3 Serviço integrado de Saúde 

 

O Serviço Integrado de Saúde, focado na prevenção da saúde e no atendimento 

odontológico, ambulatorial e nutricional dos servidores, terceirizados e estagiários lotados no 

Fórum, executou no período em questão, inúmeras ações preventivas. 

Todos os eventos do setor são realizados por meio de parcerias internas e 

externas, de modo a intensificar a qualidade de suas ações, dentre as quais, destacam-se: 

i. parceria externa com a Secretaria de Saúde do Estado, a fim de promover a 

vacinação contra sarampo, no Posto de Saúde Matos Dourado (que abrange o 

entorno do Fórum), resultando em 10 ações, durante os meses de março e 

abril de 2015; 

ii. parceria interna com o Grupo de Auxílio para Redução do Congestionamento 

de Processos Judiciais da Comarca de Fortaleza, para realização da Semana 

da Justiça pela Paz em Casa, no período de 09 a 13 de março de 2015, que 

beneficiou as partes relacionadas aos processos de violência contra a mulher, 

no âmbito do Fórum e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher. Toda a equipe do setor, integrada por odontólogos, enfermeiros e 

nutricionista, esteve envolvida com ações de orientação de higiene bucal, 
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alimentação saudável, prevenção contra câncer de mama e útero e 

higienização das mãos. 

Para aperfeiçoar sua equipe médica, o Serviço Integrado de Saúde implementa 

vários treinamentos durante o ano, destacando-se a Oficina de Valorização do Trabalho, 

realizada em parceria com o CTI, nos dias 27 e 31 de março de 2015. Além disto, os próprios 

enfermeiros, dentistas e nutricionista do setor estão elaborando um programa de 

aperfeiçoamento interno, no qual assuntos de interesse médico serão compartilhados com a 

equipe, destacando-se o primeiro evento, a Palestra de Vigilância Sanitária, ocorrida no dia 06 

de fevereiro de 2015, ministrada por um dos odontólogos do setor. 

 

5. Telejustiça 

 

A Coordenação do Telejustiça vem desenvolvendo seu trabalho de qualificação do 

atendimento em defesa dos interesses da sociedade, operacionalizando ações como: 

i. a implantação das avaliações do atendimento, de forma sistemática e diária, 

tanto na recepção (atendimento presencial) quanto na videofonia 

(atendimento telefônico). Desde janeiro de 2015, foi designada uma equipe 

permanente de avaliação da qualidade. As pesquisas passaram a ser realizadas 

todos os dias, independentemente da demanda do atendimento;  

ii. coleta diária das reclamações e sugestões dos usuários, por meio de relatório 

específico (Relatório de Atendimento). Encontra-se em fase de 

implementação a substituição dos formulários físicos por formulários 

eletrônicos, tanto para computarem o atendimento quanto para registrarem as 

reclamações, as críticas e as sugestões dos usuários. Estima-se a economia de 

05 resmas de papel ofício por semestre; 

iii. realização de reuniões semanais para analisar e discutir a viabilidade de 

implementação das sugestões e críticas levantadas diariamente nos relatórios 

de atendimento e coletadas pela equipe de apoio; 

iv. migração da base de informações administrativas do Telejustiça de um 

servidor local para o servidor de produção do Tribunal; 

v. realização, em março de 2015, da campanha de uso consciente dos copos 

descartáveis e de papel, bem como do mutirão do 5S. 

 

A seguir, estão reproduzidos os resultados obtidos no 1º semestre de 2015: 
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Tabela 48 - Ligações Recebidas  X  Desistências  X   Ligações Atendidas (valores em mil) 

Variável jan/15 fev/15 mar/15 

Ligações Recebidas  60 50 60 

Desistências 25 18 20 

Ligações Atendidas 34 32 40 

Fonte: Telejustiça 

 

Tabela 49 - Desistências no Atendimento - 2015 

Desistências no Atendimento - 2015 

Variável Janeiro Fevereiro Março 

Meta ( Até 10% das 

Lig Recebidas) 
6 5 6 

Desistências 25 18 20 

Fonte: Telejustiça 

 

Tabela 50 - Indicadores Telejustiça 2015 (percentual) 

Indicador jan/15 fev/15 mar/15 

IAC 80% 69% 67% 

IEA 58% 64% 66% 

ISA 95% 99% 98% 

IAC - Indicador de Acessibilidade ao Serviço 

IEA - Indicador de Efetividade no Atendimento 

ISA - Indicado de Satisfação no Atendimento 

Fonte: Telejustiça 

 

6. Serviços de Manutenção e Adequação Física do Fórum 

 

Por meio do Departamento de Patrimônio e Serviços Gerais, a Diretoria do Fórum 

tem realizado diversas ações de manutenção e adequação do espaço físico destinado ao 

funcionamento das unidades. Entre estas ações podemos destacar as seguintes: 

i. instalação de 10 (dez) salas de audiências cíveis, em razão da implementação 

do projeto piloto, que abrange as unidades judiciárias que se encontram 100% 

virtualizadas, a saber:  10ª, 11ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 24ª, 26ª, 27ª, 30ª e 31ª a 

39ª Varas Cíveis; 

ii. conclusão dos serviços de climatização do ambiente do café dos magistrados, 

mediante a instalação de 05 aparelhos do tipo split; 

iii. limpeza geral do entorno do Fórum Clóvis Beviláqua; 

iv. implementação do cronograma de visitação periódica nas unidades dos 

juizados especiais cíveis e criminais, para a realização de manutenções 

preventivas, com o objetivo de reduzir as manutenções corretivas, 

destacando-se a limpeza geral da 5ª e da 4ª Unidade e a substituição de 
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aparelhos de ar-condicionado da 3ª e da 10ª  Unidade; 

v. implementação de estudo para verificar a viabilidade de substituição das luzes 

dos postes instalados no entorno do Fórum Clóvis Beviláqua, por lâmpadas 

de LED ou PL, com o intuito de reduzir o consumo de energia elétrica, sem 

prejuízo da eficácia da iluminação; 

vi. solução do problema de condensação que ocorria em salas da Central de 

Conciliação, com a adequação da climatização do ambiente do data center e 

pintura das paredes em que se verificava a proliferação de mofo; 

vii. realização de serviços de dedetização em todo o Fórum Clóvis Beviláqua, 

contra cupins, baratas e escorpiões, inclusive na partes externa; 

viii. início dos trabalhos de recuperação do banco de capacitores instalado no 

Fórum Clóvis Beviláqua, visando reduzir o custo da energia elétrica, 

especificamente no que diz respeito à multa decorrente do elevado índice do 

“reativo”; 

ix. conclusão dos serviços de interligação da sala do plantão judiciário ao grupo 

gerador do Fórum Clóvis Beviláqua, garantindo o pleno funcionamento do 

serviço, no caso de falta de fornecimento de energia elétrica. 

 

7. Adequação de Sistemas Informatizados e Infraestrutura de TI 

 

Diante da implantação do processo eletrônico e da necessidade de sua efetivação, 

a Diretoria do Fórum, por meio do Departamento de Informática da Comarca de Fortaleza, 

implementou diversas medidas, dentre as quais as seguintes: 

i. implantação do SAJ em Maracanaú: configuração do sistema e treinamento 

dos usuários e a implantação assistida nas 07 varas; 

ii. migração de dados do SPROC para o SAJ: foi migrado o acervo processual 

das unidades de Maracanaú, do sistema SPROC para o sistema SAJ, além de 

migrações pontuais de processos que vêm do interior; 

iii. correções de erros no sistema SAJ: foram homologadas e colocadas em 

produção 05 versões do sistema SAJ, possibilitando a correção de diversos 

erros encontrados no sistema; 

iv. preparação para implantação da Secretaria Única da Família: configuração do 

sistema, revisão de fluxos de trabalho, revisão de permissões; 

v. implantação do Escritório de Projetos Setorial da Informática: a implantação 



 

100  

 

está em fase de finalização, encontrando-se em seleção do projeto-piloto a ser 

desenvolvido pelo escritório, que seguirá a metodologia definida pelo 

escritório de projetos adotada pela Secretaria de Tecnologia da Informação; 

vi. digitalização de processos: foram digitalizados 9.320 processos (2.103.143 

imagens) de 14 varas atendidas no período; 

vii. B.I.: os servidores do setor foram treinados na ferramenta atualmente em uso 

na Secretaria de Tecnologia da Informação e estão produzindo os primeiros 

relatórios gerenciais para a diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua; 

viii. sala de imagens: foi implantado no Fórum Clóvis Beviláqua uma sala de 

imagens, onde os computadores são revisados e configurados, antes do 

efetivo encaminhamento à unidade de uso; 

ix. suporte à implantação do peticionamento eletrônico no plantão do 2º grau: 

participação em reuniões e configuração do sistema, montagem de fluxo para 

o plantão do 2º grau. 

 

8. Ações do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc/FCB) 

   

Durante os primeiros 100 dias da atual Gestão, foram agendadas 538 audiências 

no Cejusc/FCB, dentre sessões de conciliação e mediação das pautas diárias e das realizadas 

durante o Mutirão de Conciliação em Ações de Alimentos, cabendo destacar que foram 

realizadas, ainda, 02 Oficinas Pais e Filhos. 

A seguir é explicitado cada um dos eventos desenvolvidos durante o período: 

 

8.1 Audiências Diárias 

 

Durante todo o ano são agendadas sessões de conciliação e mediação nos 

processos encaminhados pelas Secretarias Cíveis e de Família da Comarca de Fortaleza. As 

sessões ocorrem no período da tarde, de segunda a quinta, a partir das 14 horas.  

Até o mês de março foram agendadas 269 audiências. Os índices mostram um 

elevado número de acordos em processos das varas de família e um reduzido percentual em 

processos oriundos das varas cíveis, como se percebe pelo gráfico abaixo. Destaque-se, 

porém, que os processos das varas de família recebem tratamento mais humanizado, o que 

permite pacificar o conflito com maior efetividade.  
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Gráfico 8 - Estatísticas de Audiências 

 

Fonte: Cejusc 

 

Assim, a partir da análise dos dados por competência, percebe-se claramente um 

êxito bem superior nas tentativas de conciliação relacionadas às causas de natureza familiar.   

Quando o olhar recai sobre o acervo geral, percebe-se a redução do índice de 

acordos, diante do grande número dos processos de família.  

Do gráfico acima, depreende-se, ainda, que do total de audiências agendadas foi 

obtido o percentual de 49,07% de sessões efetivamente realizadas, ou seja, que contaram com 

a presença de ambas as partes, e dessas sessões foi obtido o índice de 31,82 % de êxito. Em 

números absolutos, tem-se que, das 269 audiências marcadas, 132 contaram com a presença 

das duas partes, e dessas audiências foram obtidos 42 acordos. 

Outro ponto a ser observado é o indicador que afere a quantidade de processos 

que foram devolvidos à secretaria de origem, após a realização da sessão de 

conciliação/mediação, respeitando o prazo de 03, atingindo-se o percentual geral de 88% dos 

processos devolvidos dentro do prazo, conforme se verifica no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 9 - Estatística de Processos Devolvidos no Prazo 

 

Fonte: Cejusc 
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8.2 Mutirões 

 

Neste ano já foi realizado 01 mutirão de conciliação envolvendo ações de 

alimentos de 07 Secretarias das varas de família. O evento contou com 270 processos, 

distribuídos em 04 salas de audiência, cada uma com 03 mesas de conciliação, nos dias 14 e 

15 de abril do corrente ano, nos dois turnos.  

O evento contou com a participação de juízes da Comarca de Fortaleza, de 

conciliadores e mediadores capacitados conforme a Resolução nº 125, de 29 de novembro de 

2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e de acadêmicos de Direito do Centro 

Universitário Estácio de Sá. 

 

8.3 Mutirão de Perícias Judiciais em Ações Acidentárias  

 

O Cejusc/FCB firmou parceria com a Defensoria Pública da União, a fim de 

organizar mutirão para realização de perícias médicas e audiências de conciliação em ações de 

acidente de trabalho envolvendo o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 

Até o presente momento foram realizadas 26 perícias judiciais, distribuídas nos 

dias 22 e 23 de janeiro e 03 e 04 de maio, bem como 17 sessões de conciliação, distribuídas 

nos dias 17 e 18 de março. Ressalte-se, ademais, que já estão agendadas 20 perícias judiciais, 

que acontecerão nos dias 05, 06, 12 e 13 de maio do corrente ano. 

 

8.4 Oficina de Pais e Filhos 

 

A Oficina de Pais e Filhos é um projeto desenvolvido pelo CNJ, com base em 

estudos, práticas e projetos educacionais, que tem por finalidade auxiliar e sensibilizar de 

forma preventiva e educativa os pais no enfrentamento da ruptura familiar, por meio de 

recursos didáticos que os levam a compreender o momento, de técnicas que os auxiliam na 

resolução autônoma de seus conflitos e de orientação sobre os efeitos negativos de uma 

abordagem destrutiva com seus filhos. 

As Oficinas de Pais e Filhos resultaram da parceria do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) com o Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania (Nupemec), com o apoio e colaboração do 

Núcleo de Apoio à Jurisdição (Naj). Até o presente momento foram realizadas 02 oficinas, 

nos dias 04 e 18 de março do corrente ano.  
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8.5 Força Tarefa de Perícias do DPVAT, em parceria com as Varas Cíveis 

 

No dia 31 de março, em reunião com os juízes das varas cíveis, foi apresentado 

projeto de trabalho conjunto para a resolução dos processos que tratam do Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).  

A parceria viabiliza a resolução do processo, por meio da realização de perícias e 

de audiências de conciliação, bem como pelas homologações e julgamentos de méritos nas 

hipóteses de ausência de composição. 

A Força Tarefa já conta com 08 varas participantes, incluídas na programação 

anual.  

 

8.6 Proposta de Convênio com a Seguradora Líder 

 

Após várias reuniões com a Seguradora Líder e com a Diretoria do Fórum, 

encontra-se em fase de ajustes finais, para posterior apreciação da Presidência do TJCE, o 

convênio a ser firmado com a Seguradora Líder, versando sobre a realização das perícias 

médicas em ações envolvendo o seguro DPVAT. 

 

8.7 Seminário de Estudos em Direito de Saúde Suplementar e Pública 

 

Será proferida palestra sobre Direito em Saúde Suplementar, no dia 04 de maio de 

2015.   

O seminário resultou de pedidos de magistrados das varas cíveis e tem por 

objetivo prestar-lhes auxílio nos processos relativos ao tema.  

 

8.8 Projeto Judiciário e Família, uma parceria pela Paz 

 

Durante a realização das Oficinas de Família – projeto criado pelo CNJ e 

conduzido pelo Cejusc/FCB desde 2014 – surgiu a ideia de desenvolver um projeto específico 

para os casais envolvidos em violência doméstica. 

Ao longo dos trabalhos da Oficina de Família, verificou-se que alguns casais 

envolvidos em situação de violência doméstica passaram pelas oficinas em razão da 

existência de disputas também nas varas de família. 

A experiência com essas famílias permitiu constatar que o formato da Oficina, 
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preventivo e educativo, era aplicável, com alguns ajustes, às famílias envolvidas na violência. 

Posteriormente, em fase experimental, alguns casais foram encaminhados para as Oficinas, 

pelo Juizado da Violência Doméstica. Com isso, nasceu o Projeto Família e Justiça, uma 

Parceria pela Paz, voltado exclusivamente para as famílias inseridas no contexto da violência 

doméstica. 

O projeto foi desenvolvido e se encontra na fase de implementação, à procura de 

parcerias. Uma cópia do projeto foi encaminhada à Ministra Carmem Lúcia, do Supremo 

Tribunal Federal (STF).  

 

9. Projetos do Núcleo de Apoio à Jurisdição 

 

Criado pela Lei nº 14.311, de 25 de março de 2009, o Núcleo de Apoio à 

Jurisdição (Naj) reuniu os antigos Núcleo de Serviço Social e Núcleo de Psicologia do Fórum 

Clóvis Beviláqua. O Naj é constituído por equipe técnica composta por psicólogos e 

assistentes sociais, além de equipe de apoio integrada por servidores e estagiários, sendo 

coordenado por uma profissional da área de Psicologia e diretamente subordinado à Diretoria 

do Fórum Clóvis Beviláqua. 

A seguir são apresentados os projetos desenvolvidos pelo Núcleo de Apoio à 

Jurisdição, nos primeiros 100 dias da atual Gestão. 

 

9.1. Projeto de Interação entre o Naj e as Varas de Família 

 

O projeto tem os seguintes objetivos: promover a interdisciplinariedade entre as 

varas de família e o Naj; assimilar a expectativa dos magistrados, ao determinar a realização 

da perícia e esclarecer o alcance, as possibilidades e as limitações que o estudo técnico pode 

oferecer. 

O Naj realiza reuniões envolvendo um psicólogo e um assistente social com os 

juízes e/ou Diretores de Secretaria de cada uma das varas de família, para entrevista e 

interação com a equipe do Naj, em que são levantadas as expectativas relacionadas às perícias 

psicossociais, com o intuito de verificar o conhecimento sobre o trabalho. Também são 

coletadas e analisadas informações necessárias para a elaboração da carta de serviços do setor, 

que posteriormente será apresentada às varas de família. 

Atualmente o projeto encontra-se na fase de análise e coleta de dados. Em seguida 

os resultados serão apresentados à juíza coordenadora das varas de família. O Naj está 
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elaborando, junto com a mencionada juíza coordenadora, documento a ser apresentado ao 

Diretor do Fórum, com a finalidade de aprimorar os encaminhamentos processuais para a 

perícia. O objetivo é garantir maior celeridade e efetividade no serviço prestado e dar 

conhecimento às varas de família, sobre a competência do setor e as atividades ali realizadas, 

evitando encaminhamentos inadequados, que geram acúmulo processual e atraso nas 

avaliações técnicas. 

 

9.2. Projeto de Atendimento Clínico ao Jurisdicionados em Parceria com o Serviço de 

Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade de Fortaleza (Unifor) 

 

Com o objetivo de diminuir os litígios nas ações que tramitam nas varas de 

família, estabelecendo uma cultura pacificadora no judiciário, bem como promover um 

trabalho de cunho terapêutico, no qual as famílias consigam ressignificar seus conflitos, o Naj 

está propondo à Vice-Reitoria de Extensão da Universidade de Fortaleza (Unifor) um 

convênio para que o atendimento clínico ao jurisdicionados seja realizado pelo Serviço de 

Psicologia Aplicada (SPA), prestado por essa Universidade. 

Dessa forma, após uma triagem nos processos do Serviço Social e da Psicologia, 

serão identificados aqueles que têm necessidade e possibilidade de atendimento especializado, 

na área de família, e encaminhados para psicoterapia no SPA, considerando que não compete 

ao Naj a realização de atendimentos clínicos, e sim a realização de perícias técnicas, que são 

um serviço de Psicologia Jurídica. 

Foram realizadas reuniões com a Coordenação do SPA e o projeto está 

aguardando a apreciação da Vice-Reitoria de Extensão da Unifor. 

 

9.3. Projeto Cozinha Mágica do Núcleo de Apoio às Varas de Execuções Penais 

 

Este projeto tem como objetivo contribuir para a reinserção social de egressos que 

cumprem pena nos regimes semiaberto, aberto e livramento condicional, além de 

proporcionar capacitação profissional, inclusão no mercado de trabalho e aquisição de 

progressão de regime. 

Desde fevereiro de 2015, são realizadas avaliações jurídicas e psicossociais dos 

apenados, no sentido de perceber a potencialidade e interesse pelo trabalho a ser 

desenvolvido. A partir desta etapa, serão encaminhados os selecionados, de acordo com o 

número de vagas ofertadas pela empresa parceira. 
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