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Informações detalhadas sobre a prática 

 

Descrição da prática 

 

A carência de atualização dos sistemas processuais é uma realidade que precisa ser 

modificada. Com foco nessa assertiva, o Judiciário cearense lançou o “Justiça em Movimento”, que 

busca a atualização dos sistemas e possibilita que o jurisdicionado tenha acesso a informações 

processuais atualizadas, sem a necessidade de seu deslocamento à unidade judiciária para consulta do 

caderno processual. O processo de implementação da prática consistiu em: 1)Realização de reuniões 

com as áreas envolvidas, para analisar a viabilidade da execução do projeto; 2)Elaboração de 

relatórios de acompanhamento do inventário, bem como de prováveis inconsistências geradas pela 

falta de atualização processual nos sistemas; 3)Elaboração de Manual do Projeto Justiça em 

Movimento; 4)Confecção de material para divulgação; 5)Publicação de Portaria sobre o Projeto; 

6)Disponibilização, na intranet/internet, de informativo contendo as principais diretrizes do Projeto, 

bem assim de Manual de Orientações do Inventário e das Metas do Judiciário Nacional; 

7)Encaminhamento de etiquetas às unidades para realização de inventário do acervo processual; 

8)Contato telefônico e eletrônico com as unidades explicando a finalidade da iniciativa e 

enumerando os pontos mais críticos comumente verificados na unidade. E suas etapas de 

funcionamento são: 1ª Etapa – Inventário; 2ª Etapa – Relatório de Processos Pendentes nas Metas do 

Judiciário Nacional; 3ª Etapa – Relatório de Distorções; 4ª Etapa– Atualização do Relatório 

Gerencial. 

 

 

Finalidade 

 

O Projeto “Justiça em Movimento (2ª edição)” é uma iniciativa do Judiciário cearense que 

objetiva a atualização das informações processuais constantes dos sistemas eletrônicos SPROC e 

SAJ e que empreende esforços para o julgamento de processos enquadrados nas Metas do Judiciário 

Nacional, estipuladas e monitoradas pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo coordenado pela 

Secretaria Especial de Planejamento e Gestão e Secretaria Judiciária. O trabalho consiste na 

realização de inventário do acervo processual do Judiciário cearense, priorização do julgamento das 

ações processuais enquadradas nas Metas de Litigiosidade do CNJ (sem prejuízo do julgamento dos 

processos que têm primazia garantida por Lei) e atualização das informações processuais nos 

sistemas. 

 

 

Resultados alcançados 

 

Durante o período de realização o projeto promoveu a extinção de aproximadamente 159.790 

feitos judiciais e o inventário de 739.781 ações. Além disso, apresenta como principais fatores de 

sucesso: – Eliminação das distorções entre a quantidade de processos cadastrados nos sistemas 

eletrônicos e os efetivamente em tramitação; – Disponibilização de informações processuais 

atualizadas para os usuários da Justiça; – Extração de estatísticas fidedignas, que retratem a realidade 

do Judiciário cearense; – Aumento do número de julgamentos dos processos enquadrados nas Metas 

do Judiciário Nacional; – Mensuração do efetivo desempenho das unidades judiciárias. 

 
 

 


