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Informações detalhadas sobre a prática
Finalidade
Diariamente, a Divisão de Apoio aos Magistrados, setor integrante da Secretaria-Geral, recebe
ligações de magistrados solicitando informações diversas, tais como: quais editais devem ser
publicados, quais juízes respondem por quais comarcas, quais as posições no quinto da lista de
antiguidade, qual e como foi classificada determinada comarca, quem vai responder no caso de
férias, vacância etc. Além das ligações, muitos se deslocam até o Tribunal para se inteirar desses
assuntos. Há, também, dúvidas quanto ao envio de determinados processos, via CPA, como ressalva
de férias, solicitação de cadastramento de Renajud, Infoseg, Infojud e Bacenjud, gerando demora no
atendimento dessas solicitações.
Com a criação de uma área específica na intranet, Divisão de Apoio aos Magistrados,
disponibilizaríamos alguns documentos em pdf e em planilhas, para que eles consultassem diversas
informações. Em referência aos processos enviados via CPA, os juízes poderiam consultar manuais
de procedimentos; seriam minimizadas as dúvidas de encaminhamento de documentos por Diretores
de Secretarias e demais servidores, geralmente os responsáveis por encaminhá-los.
Objetivo Geral:
Dispor informações, na intranet, de interesse dos magistrados lotados no interior do estado.
Objetivos Específicos:
1. Dispor informações, na intranet, sobre lotação dos Magistrados e demais informações de
interesse geral.
2. Redução dos custos de ligações dos magistrados para a Secretaria-Geral em busca de informações
que podem ser disponibilizadas na intranet.
3. Redução de deslocamentos dos Magistrados à Secretaria-Geral.
4. Reduzir o tempo gasto pelos juízes na busca por informações e em processos administrativos,
dispondo-lhes mais tempo para exercerem suas funções judicantes.
5. Criar manuais para processos administrativos distintos, evitando erros e por conseguinte demora
na resolução desses.
6. Maior transparência das ações promovidas pelo Tribunal no que concerne a assuntos de interesses
dos magistrados, em especial aos lotados no interior do Estado do Ceará.
O projeto busca a transparência das informações, a otimização dos processos e prestigia o
direito constitucional do direito à informação.
Passo a passo para implantação
Inicialmente foram criadas uma série de planilhas com as informações mais solicitadas pelo
público-alvo, no caso os Magistrados do interior. Dentre os principais arquivos estão o Mapa Geral
dos Magistrados e respectivas comarcas, Planilha com inscritos para promoção e remoção por ordem
de antiguidade, planilha com Comarcas vagas, normas e regulamentos, dentre outros. O próximo
passo foi tornar essas informações de fácil acesso aos Magistrados, para que estes pudessem ter a
gestão dessas informações sem a necessidade de telefonar ou deslocar-se à Secretaria-Geral.

Conseguimos então a aprovação da Desembargadora Presidente Iracema Vale para disponibilização
na Intranet. Em contato com a Seplag e Setin conseguimos disponibilizar essas informações na
Intranet, na área da Central do Conhecimento, no seguinte link: http://intranet/centralconhecimento/administracao-de-magistrados-do-1o-grau-interior/
Resultados alcançados
Com quase um ano de implantação e várias melhorias desde então, já recebemos excelentes
"feedbacks" dos Magistrados referentes à facilidade de acesso e ao nível de detalhamento das
informações. Além disso, já solicitaram novas informações, e contamos agora com mais de 3.000
visualizações no portal. Como resultado o número de ligações e deslocamentos dos Magistrados à
Secretaria diminuíram substancialmente. Ademais, vários setores do Tribunal têm tido acesso às
informações referentes aos Magistrados diretamente pela intranet, facilitando as atividades do dia a
dia.

