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 Começa a partir de 1º de julho a nova jornada de trabalho no 
Judiciário estadual. Até 30 de junho de 2014, os servidores cumprirão 
sete horas diárias e, a partir de 1º de julho de 2014, terão oito horas 
por dia.

Corregedoria Geral da Justiça implementa 
projeto “Atendimento com Eficiência”
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Órgão Especial aprova mudanças 
na jornada de trabalho



A segunda edição do Projeto 
“Justiça em Movimento” 
foi instituída pela 

Presidência do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE), por meio da 
Portaria nº 58/2012, publicada no 
Diário da Justiça Eletrônico do dia 
16 de janeiro deste ano. Conforme 
a secretária de Planejamento do 
TJCE, Ana Katarina Fonteles 
Soares, uma das responsáveis pela 
coordenação do projeto, “a iniciativa 
visa, principalmente, à extração de 
estatísticas mais fidedignas, que mais 
se aproximem do real quantitativo de 
processos constantes do acervo das 
diversas unidades, como também tem 
por objetivo o aumento do número 
de julgamentos dos processos 
enquadrados nas Metas do Judiciário 
nacional estipuladas pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ)”. 
 A 1ª fase, que consiste no 
inventário do acervo processual do 
Judiciário cearense, foi concluída no 
dia 17 de fevereiro. A ferramenta de 

inventário prossegue, no entanto, 
ativa a fim de que continuem 
sendo realizadas as atualizações das 
informações processuais, inclusive 
com o registro das ações que se 
encontravam fora da unidade, com 
carga ou vista, à época do inventário. 
 Foram contabilizados 
546.426 feitos no período 
compreendido entre 1º e 27 de 
fevereiro. A estatística é referente 
aos processos inventariados que 
tramitam no TJCE, Fórum das 
Turmas Recursais, Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais (JECC), Juizado 
da Mulher e comarcas do Interior do 
Estado.
 A 2ª fase do Projeto, 
que, além das unidades acima 
mencionadas, envolve todo o Fórum 
Clóvis Beviláqua, se estenderá até o 
dia 30 de junho. A etapa diz respeito 
à atualização das movimentações 
processuais e ao julgamento efetivo 
das ações enquadradas nas metas do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

 A orientação, nesta última 
fase, é no sentido de se desenvolverem 
os seguintes passos: 1) análise e 
atualização dos relatórios atinentes 
às metas do CNJ, com o respectivo 
julgamento dos processos; 2) análise e 
atualização do relatório de distorções 
do inventário; e 3) análise e atualização 
do relatório gerencial, referente a todo 
o acervo da unidade judicial.
 Para facilitar o trabalho dos 
servidores, a Secretaria Especial de 
Planejamento e Gestão e a Secretaria 
Judiciária do TJCE elaboraram o 
“Manual de Inventário de Processos 
2012” e o “Manual de Orientações 
das Metas”, ambos disponibilizados 
na intranet. 
 A segunda edição do “Justiça 
em Movimento” tem alcançado 
resultados bastante expressivos, 
contando com o esforço amplo e 
ininterrupto das unidades judiciárias 
de todo o Estado. Em apenas 27 
dias de execução, foram extintos, 
aproximadamente, 43.557 feitos.
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Segunda edição do “Justiça em Movimento”  
atualiza dados processuais no Ceará 

“JUSTIÇA EM MOVIMENTO”

Ana Katarina Soares é uma das coordenadoras do projeto



Servidores do Poder Judiciário 
estadual terão jornada de 
trabalho de  sete horas diárias, 

a partir de 1º de julho deste ano até 
30 de junho de 2014. A partir de 1º 
de julho de 2014, cumprirão oito 
horas por dia.
 A Resolução nº 03/2012, 
que altera o regime   de trabalho de 
30 horas semanais, foi aprovada, 
durante sessão do Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE), no dia 2 de fevereiro deste 
ano. A medida está prevista no 
artigo 6º da lei nº 14.786/2010, que 
dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração (PCCR) 
dos servidores da Justiça cearense.
 A Secretaria de Gestão de 
Pessoas do TJCE disponibilizará 
Termo de Opção para o servidor 
que desejar manter a atual carga de 
trabalho, de seis horas diárias. Será 
necessário preencher o documento, 
protocolando-o, impreterivelmente, 
até 31 de maio de 2012. Caso 
não formalize essa opção, no 
prazo estipulado, será inserido 
automaticamente na nova jornada, 
não sendo permitido, em momento 

posterior, optar pelo retorno à carga 
de 30 horas semanais.
 No entanto, o servidor 
que opte pela jornada atual, mas, 
posteriormente, decida migrar para 
a nova jornada de trabalho, poderá 
manifestar sua opção até 30 de 
novembro de cada exercício.
 Os requerimentos devem 
ser encaminhados de acordo com 
a lotação. Servidores do TJCE e 
das Comarcas do Interior devem 
se dirigir à Secretaria de Gestão 
de Pessoas, e os da Comarca de 
Fortaleza à Diretoria do Fórum 
Clóvis Beviláqua.
 A partir de 1° de julho 
de 2014, todos os servidores do 
Judiciário estadual terão que cumprir 
regime de 40 horas semanais.

ACRÉSCIMO NA 
REMUNERAÇÃO

 A Resolução, publicada 
no Diário da Justiça Eletrônico de 
3 de fevereiro, prevê acréscimo 
de 33,33% na remuneração, 
implementado em duas etapas. Na 
primeira, o percentual de 16,66% 
incidirá sobre o vencimento-base, a 

partir de 1º de julho de 2012, para 
os que fizeram a opção pela nova 
jornada. A diferença incidirá a partir 
de 1º de julho de 2014. 
 De acordo com a 
medida, serão majoradas, nos 
mesmos percentuais, as parcelas 
remuneratórias que não são 
calculadas sobre o vencimento-base 
e que serão percebidas na inatividade 
do servidor, enquadrado ou não no 
PCCR, excetuadas as de caráter 
indenizatório ou eventual.

DISCIPLINAMENTO
 O presidente do TJCE 
disciplinará a nova jornada de 
trabalho, fixando os períodos diários 
para cumprimento da carga horária 
de acordo com a necessidade do 
serviço e especificidades de cada 
unidade administrativa ou judiciária. 

DATA

De 1º/07/2012 
a 30/06/2014 

A partir de 
1º/07/2014 

CARGA 
HORÁRIA

7h

8h

Órgão Especial aprova implantação de nova
 jornada de trabalho no Judiciário estadual
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CARGA HORÁRIA

Sessão foi realizada no dia 2 de fevereiro
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O Departamento Editorial 
e Gráfico (DEG) do 
Tribunal de Justiça do 

Ceará (TJCE) realizou, em 2011, 
mais de três milhões de impressões 
entre Diário da Justiça, livros, 
revistas, jornais, cartazes e folders. 
Os dados constam no relatório anual 
de atividades do Departamento, 
ligado à Assessoria Institucional.
 Por meio das parcerias 
firmadas com a Justiça Federal no 
Ceará e com a Procuradoria Geral 
de Justiça do Estado, para impressão 

de material, foi possível arrecadar R$ 
219.621,23. O valor é destinado a 
novos investimentos.
 Com o objetivo de 
promover a modernização, o DEG 
implementou ações alinhadas 
ao Planejamento Estratégico do 
Tribunal, entre elas está o controle 
das impressões e, consequentemente, 
redução dos gastos. A confecção do 
Código de Organização Judiciária 
e das Revistas de Jurisprudência 
e Themis, por exemplo, teve 
diminuição de 50% nos custos.

EFICIÊNCIA
 Além disso, toda a demanda 
gráfica passa por rigorosa ordem de 
serviço. O mecanismo garante maior 
controle da atividade e auxilia na escolha 
do tipo de insumo a ser utilizado.
 O Departamento deve 
adquirir, em 2012, máquina 
laminadora e plastificadora e 
investir na manutenção preventiva 
e corretiva dos equipamentos, 
bem como na locação de 
impressora multifuncional com 
sistema específico.

O Fórum Clóvis Beviláqua, 
em Fortaleza, conta, agora, 
com mais duas Varas de 

Execuções Penais. Em solenidade, 
no dia 8 de fevereiro deste ano, o 
desembargador Haroldo Correia de 
Oliveira Máximo, representando o 
presidente do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE), desembargador 
José Arísio Lopes da Costa, 
instalou as novas unidades.
 O magistrado destacou a 
importante missão dos juízes Luiz 
Bessa Neto, Luciana Teixeira de 
Souza e Cézar Belmino Barbosa 
Evangelista, titulares da 1ª, 2ª e 
3ª unidades, respectivamente. 
“Tenho certeza de que eles 
possuem a convicção de que a 
execução penal exige vocação, 
dedicação e sensibilidade”.
 Luiz Bessa Neto, que 
respondia pela então Vara Única 
de Execução Penal, afirmou que 
este é um momento histórico para 
a Justiça cearense. O magistrado 
disse ainda que a unidade, sob sua 

titularidade, assumiu atribuições 
de grande relevância social, como  
o monitoramento das unidades 
penitenciárias e contribuição na 
elaboração de diagnóstico e de 
propostas de melhorias na estrutura 
carcerária do Estado.
 Cézar Belmino Barbosa 
ressaltou que a criação das novas 
unidades agilizará a prestação 
jurisdicional. Ele considera que 
o Judiciário estadual dá passo 

significativo para combater 
a morosidade processual e 
contribuir para a recuperação 
daqueles que cumprem pena. O 
magistrado destacou ainda que 
as três Varas funcionarão com 
sistema virtual, desburocratizando 
os atos processuais.
 As ações voltadas para 
a reinserção social dos apenados 
foram destacadas pela magistrada 
Luciana Teixeira de Souza. 

Departamento Editorial e Gráfico do TJCE realiza 
mais de 3 milhões de impressões em 2011

Novas Varas de Execuções Penais são 
inauguradas no Fórum Clóvis Beviláqua

AGILIDADE

Solenidade de inauguração presidida pelo desembargador Haroldo Máximo

AMPLIAÇÃO
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O Memorial Desembargador 
João de Deus Barros 
Bringel, do Fórum da 

Comarca de Baturité, preserva parte 
da história do Judiciário cearense. 
O espaço, inaugurado no dia 9 de 
agosto de 2005, conta com mais de 
212 metros quadrados de área e fica 
aberto ao público das 8h às 14h.
 O acervo de fotos é 
distribuído em galerias, como a de 
Honra, a dos Juízes da Comarca, 
a dos Defensores Públicos, a dos 
Promotores de Justiça e  a dos 
Tabeliães. Fazem parte da Galeria 
de Honra os desembargadores 
Francisco da Rocha Vitor, Osvaldo 
Hortêncio de Aguiar, Francisco 
Adalberto de Oliveira Barros 
Leal, Gilson Viana Martins, João 
Firmino Dantas Ribeiro, João de 
Deus Barros Bringel e Ademar 
Mendes Bezerra, entre outros.
 Na sessão dos 
Homenageados estão nomes como 
o do desembargador Fernando 
Luiz Ximenes Rocha, presidente 
da 1ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça. Há também objetos, entre 
os quais livros de protocolo, de 

procuração, de termo de audiências, 
dos culpados, de habilitação de 
casamentos e de registros de 
nascimento. Além disso, obras 
diversas, medalhas de honra ao 
mérito, diplomas e móveis podem 
ser conferidos.
 O Memorial preserva 
espaço para o desembargador 
Francisco da Rocha Vitor, natural 
de Baturité. Fotos, títulos, diplomas, 
certificados, toga, placas, medalhas, 
perfil e discurso contam a trajetória 
do magistrado, que foi presidente 
do TJCE nos anos de 2005 e 2006.
 

As visitas podem ser agendadas por 
meio do telefone (85) 3347.1012. 
A responsável por cuidar do 
local é Nina Moreira Viana. O 
Memorial foi criado por meio da 
Portaria nº 754/2004, assinada 
pelo desembargador Barros 
Bringel, que presidiu o Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE) entre 
2003 e 2005, tendo se aposentado 
em março de 2009.
 O Fórum, dirigido pelo 
juiz Sérgio Girão Abreu, fica 
localizado na Praça Waldemar 
Falcão, S/N, Centro de Baturité.

Comarca de Baturité mantém acervo que conta 
parte da história da Justiça do Ceará

MEMÓRIA

O local fica aberto ao público das 8h às 14h

O Memorial conta com galerias para juízes, defensores, promotores e tabeliães
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A Secretaria de Tecnologia 
da Informação (Setin) do 
Tribunal de Justiça do 

Ceará (TJCE) está garantindo que 
as Comarcas Vinculadas tenham 
acesso à rede de comunicação 
do Judiciário estadual. Entre as 
unidades que já foram beneficiadas 
estão Abaiara, Arneiroz, Banabuiú, 
Guaramiranga e Potengi.
 Dilthey Pontes Forte, 
secretário de Tecnologia, 
afirmou que, no início de 2011, 
nenhuma das 45 Comarcas 
Vinculadas tinha acesso à rede de 
informática do Tribunal. Depois 
que os trabalhos foram iniciados, 
40 passaram a contar com o 
serviço. “Existiam comarcas 
que antes não usavam o Sistema 
Processual [SPROC] e que agora 
vão poder acompanhar e registrar 
a movimentação dos autos”.
 Até o fim deste ano, 
a interligação deverá ser 
concluída, beneficiando as 

Comarcas Vinculadas de Choró 
Limão, Granjeiro, Ibaretama, 
Jaguaribara e Tarrafas. 

AGILIDADE 
 O juiz Renato Esmeraldo 
Paes, titular da Comarca de 
Milagres, da qual Abaiara é 
vinculada, explicou que o acesso 

à rede proporciona mais agilidade 
aos trabalhos e às comunicações. 
“Passamos a utilizar a Intranet, o 
que nos aproximou das decisões 
do Tribunal de Justiça. Além 
disso, houve benefício para as 
partes e advogados que agora 
podem acompanhar o andamento 
dos processos”.

O presidente do Tribunal 
de Justiça do Ceará 
(TJCE), desembargador 

José Arísio Lopes da Costa, 
divulgou, no dia 6 de fevereiro, 
editais de ascensão funcional 
que beneficiam 930 servidores, 
entre os que optaram e os 
que não optaram pelo novo 
Plano de Cargos, Carreiras 
e Remuneração (PCCR). As 
listas contendo os nomes dos 

servidores foram publicadas, 
na mesma data, no Diário da 
Justiça Eletrônico.
 Os editais fixam 
prazo de dez dias úteis para 
apresentação de recursos 
daqueles que se julgarem 
prejudicados. A Comissão 
Permanente de Ascensão 
Funcional ficará responsável 
pelo recebimento dos recursos 
devidamente protocolados. A 

ascensão funcional se refere 
ao interstício de 1º de junho 
de 2010 a 31 de maio de 2011 
para promoção e progressão na 
carreira.
 No primeiro caso, para 
os que estão na última referência 
na tabela de vencimentos para 
a classe seguinte. No segundo, 
para o servidor ascender, por 
antiguidade, dentro da classe de 
referência.

Setin amplia acesso das Comarcas 
Vinculadas à rede do Tribunal de Justiça

Tribunal publica editais que beneficiam 
mais de 900 servidores

INFORMATIZAÇÃO

ASCENSÃO FUNCIONAL

Secretário de Tecnologia do TJCE destaca que 40 Comarcas Vinculadas já foram beneficiadas
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TJCE cria perfil 
no Twitter

 O Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE) criou perfil na 
rede social Twitter. O objetivo é 
promover ainda mais agilidade à 
divulgação das notícias relacionadas 
ao Judiciário estadual. Com o 
endereço www.twitter.com/
TJCEnoticias, o perfil está disponível 
desde o dia 14 de fevereiro deste 
ano.  Além da página na rede social, 
o TJCE possui ainda o portal www.
tjce.jus.br, em que a instituição busca 
reforçar a transparência e promover 
a comunicação com a sociedade.

Órgão Especial indica 
juízes para as Turmas 

Recursais

 O Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Ceará aprovou, 
no dia 16 de fevereiro, a indicação de 
três juízes para as Turmas Recursais 
do Fórum Professor Dolor Barreira. 
Os magistrados Rosilene Ferreira 
Tabosa Facundo (4ª Vara Criminal 
de Fortaleza), Helga Medved (22º 
Juizado Especial Cível e Criminal 
da Capital) e Francisco Marcello 
Alves Nobre (auxiliar da 6ª Zona 
Judiciária) farão parte das Turmas.

Judiciário cearense em 
destaque no site do CNJ

 Entre 2 de janeiro e 24 de 
fevereiro deste ano, 39 matérias 
jornalísticas referentes ao Judiciário 
estadual foram publicadas no site do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Os textos, produzidos pela Assessoria 
de Comunicação da Justiça do 
Ceará, enfocam, principalmente, 
ações administrativas que buscam 

dar maior agilidade à prestação dos 
serviços à sociedade.

2ª edição do mutirão pré-
processual envolvendo 

conflitos bancários

 O Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos do Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) promoverá, de 26 a 30 
de março deste ano, a 2ª edição do 
mutirão pré-processual envolvendo 
casos do Banco Santander. A 
medida contemplará 150 conflitos 
de inadimplência entre a instituição 
financeira e clientes, para os quais 
não houve acordo durante as 
negociações. O objetivo é resolver 
esses conflitos e evitar a necessidade 
de ingressar com processo. A 1ª 
edição do mutirão ocorreu de 21 a 
25 de novembro de 2011. O índice 
de acordos chegou a 85%.

Ações das Varas Criminais 
já tramitam em meio 

eletrônico

 Mais de 21 mil processos 
da Varas Criminais do Fórum 
Clóvis Beviláqua já foram migrados 
para o Sistema de Automação da 

Justiça (SAJ), ferramenta tramitação 
eletrônica. O trabalho é conduzido 
pelo Grupo de Trabalho de 
Sistemas de Gestão Processual 
de 1º Grau. Apenas 1.716 ações 
faltam ser transferidas para o meio 
informatizado. Segundo Gustavo 
Henrique Gondim Pereira, diretor 
de Informática do Fórum, os 
2.250 inquéritos policiais só serão 
migrados e importados para o SAJ a 
partir do oferecimento da denúncia 
pelo Ministério Público do Ceará. 
Desde 14 de novembro de 2011, as 
Varas Criminais já recebem autos 
virtuais.

TJCE inicia ciclo de debates 
sobre manutenção

 A Secretaria de 
Administração do Tribunal de 
Justiça do Ceará, por meio do 
Departamento de Manutenção e 
Serviços Gerais, promoveu, no dia 
3 de fevereiro, a primeira palestra de 
um ciclo de encontros sobre boas 
práticas e gestão da manutenção. O 
evento inicial, com o tema “Gestão 
Estratégica da Manutenção”, teve à 
frente o professor Cícero Roberto 
de Oliveira Moura, diretor da 
Associação Brasileira de Manutenção 
(Abraman) – Regional CE/RN.

NOTAS

Palestra sobre "Gestão da Manutenção" foi realizada no  auditório da Corregedoria
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ÓRGÃO ESPECIAL
Em um ano de funcionamento, 

o projeto “Atendimento com 
Eficiência”, da Corregedoria 

Geral da Justiça do Ceará (CGJ), 
registrou 240 manifestações. A 
iniciativa tem como objetivo 
oferecer solução rápida e prática 
a quem procura a CGJ, que tem 
à frente a desembargadora Edite 
Bringel Olinda Alencar. 
 Segundo a diretora geral da 
Corregedoria, Ana Lúcia dos Santos 
Nogueira, as demandas que envolvem 
expedição de alvará e situação 
processual simples são despachadas 
na hora pelas secretarias onde 
tramitam os referidos processos, por 
telefone ou e-mail. 
 Ela explicou ainda que, 
quando a parte solicita o atendimento, 
a equipe que atua no projeto entra 
em contato com o departamento 
reclamado, colhe as informações 
necessárias e retorna para prestar os 
devidos esclarecimentos. “Atuamos 
como órgão intermediador, pois 
muitas vezes os problemas são de fácil 
solução e, por meio de uma conversa 
simples, conseguimos resolver na 
hora”, disse.
 O “Atendimento com 
Eficiência” possibilita também a 

solução de questões de pessoas que 
não se encontram no Estado. Por 
meio do correio eletrônico, a parte 
comunica ao órgão, que documenta a 
solicitação de acordo com a Resolução 
nº 135 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).
 É o caso de um advogado do 
Rio do Janeiro, que há quatro meses 
tentava resolver demanda relativa 
à transferência de um veículo. Por 
e-mail, ele contatou a direção geral 
da CGJ e teve a questão solucionada 
no mesmo dia. 

ECONOMIA
 O projeto “Atendimento 
com Eficiência” também tem 
resultado em economia de gastos. 
Atualmente, usa-se o “malote digital”. 
A diretora geral explica que muitos 
documentos são enviados por e-mail, 
economizando tempo e dinheiro com 
a remessa pelo correio convencional.
 A iniciativa tem ajudado 
ainda no recambiamento de presos 
recolhidos em presídios de outros 
Estados, mas que respondem a 
processos na Justiça cearense. A CGJ 
faz a intermediação da comunicação 
até que seja expedido o ofício para a 
transferência do detento.

Corregedoria implementa projeto 
"Atendimento com Eficiência"

INTERMEDIAÇÃO

As solicitações podem ser feitas também por e-mail


