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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIAS, PROVIMENTOS E OUTROS ATOS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 224/2018

Institui o projeto-piloto de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará, dispõe sobre o seu funcionamento 
e cria a Comissão de Avaliação do Teletrabalho (CAT).

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 227, de 15 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 

regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO que a virtualização dos processos judiciais e administrativos possibilita a realização do trabalho remoto 

ou a distância, com o uso de tecnologias de informação e comunicação, favorecendo a razoável duração dos processos e a 
celeridade de sua tramitação;

CONSIDERANDO as atividades realizadas pelo Grupo de Trabalho (GT) instituído por meio da Portaria nº 1.377, de 10 de 
agosto de 2017, da Presidência do Tribunal de Justiça, com a finalidade de elaborar proposta de projeto-piloto para implantação 
do teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará;

CONSIDERANDO o potencial do teletrabalho em termos de melhoria da qualidade de vida dos servidores e, por conseguinte, 
do desempenho da execução de suas atribuições, com possível impacto positivo na produtividade e em outros aspectos da 
prestação do serviço jurisdicional;

CONSIDERANDO, por fim, que aprimorar a gestão de pessoas e promover a celeridade, a produtividade e a efetividade na 
prestação jurisdicional são objetivos estratégicos do Poder Judiciário do Estado do Ceará;

RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Das Definições e dos Objetivos

Art. 1º Instituir o projeto-piloto de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará e dispor sobre o seu 
funcionamento.

§ 1º O projeto-piloto terá duração de 6 (seis) meses e será executado a partir do mês de maio de 2018.
§ 2º A realização do teletrabalho é facultativa, restringindo-se às atribuições em que seja possível mensurar objetivamente 

a produtividade do servidor.
Art. 2º Para os fins desta Portaria, consideram-se:
I - projeto-piloto: esforço experimental e temporário empreendido para que seja analisada a execução do teletrabalho;
II - teletrabalho: modalidade de trabalho realizada de forma remota, com a utilização de recursos tecnológicos, excluídas as 

atividades que, por sua natureza, se constituam como trabalho externo;
III - unidade: divisão administrativa dotada de gestor; e
IV - gestor da unidade: magistrado ou servidor ocupante de cargo em comissão responsável pelo gerenciamento da unidade.
Art. 3º São objetivos do teletrabalho:
I - aumentar a produtividade e a qualidade de vida e de trabalho dos servidores;
II - promover mecanismos para atrair servidores, motivá-los e comprometê-los com os objetivos da instituição;
III - economizar tempo e reduzir custo de deslocamento dos servidores até o local de trabalho;
IV - contribuir para a melhoria de programas socioambientais, com a diminuição de poluentes e a redução no consumo de 

água, esgoto, energia elétrica, papel e de outros bens e serviços disponibilizados no Poder Judiciário;
V - ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com dificuldade de deslocamento;
VI - promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da efetividade dos serviços prestados 

à sociedade; e
VII - estimular o desenvolvimento de talentos, o trabalho criativo e a inovação.
Seção II
Da Comissão de Avaliação do Teletrabalho, 
do Gestor da Unidade e dos Servidores Participantes
Art. 4º Fica criada a Comissão de Avaliação do Teletrabalho (CAT), de caráter temporário, composta pelos seguintes 

membros:
I - Welkey Costa do Carmo, Gerente de Otimização Organizacional, que a coordenará; 
II - Jacqueline Lima Alves, Gerente de Gestão de Pessoas e Saúde Ocupacional;
III - Felipe de Albuquerque Mourão, Assistente de Apoio Técnico da Assessoria de Articulação Interna para o 1º Grau;
IV - Paulo Avelar Matos Moreira, Coordenador de Gestão do Conhecimento e Inovação;
V - Cinara Marques Moreira, Coordenadora de Saúde Ocupacional; e
VI - Luís Eliésio Silva Júnior, Assessor da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua.
Art. 5º Compete à Comissão de Avaliação do Teletrabalho (CAT):
I - aprovar os servidores para participar do projeto-piloto, feita a indicação pelo gestor da respectiva unidade, conforme o 

art. 11 desta Portaria;
II - acompanhar as atividades e a adaptação dos servidores em regime de teletrabalho;
III - captar e analisar a percepção dos gestores das unidades sobre o teletrabalho;
IV - analisar e consolidar os resultados apresentados pelas unidades participantes;
V - desligar do projeto-piloto os servidores participantes, conforme o art. 24, incisos II e III, desta Portaria;
VI - elaborar relatório consolidado com avaliação do teletrabalho e propor aprimoramentos necessários; e
VII - analisar e tomar as providências necessárias, nos casos omissos.
Art. 6º Compete ao gestor da unidade participante do projeto-piloto:
I - indicar servidores para participar do projeto-piloto, conforme o art. 11 desta Portaria;
II - elaborar plano de trabalho individualizado e estabelecer as metas de desempenho, considerando o disposto nos arts. 17 
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e 20 desta Portaria;
III - acompanhar as atividades e a adaptação dos servidores em regime de teletrabalho;
IV - aferir e monitorar o desempenho e a satisfação dos servidores;
V - participar das atividades de orientação, capacitação e desenvolvimento gerencial relativas ao teletrabalho;
VI - dar o tratamento adequado a eventual dificuldade, ocorrência ou dúvida que possa atrasar ou prejudicar o andamento 

das atividades, informada pelo servidor participante do projeto-piloto;
VII - informar à Comissão de Avaliação do Teletrabalho (CAT) pedido de desligamento do projeto-piloto ou eventual 

descumprimento das disposições desta Portaria cometido por servidor;
VIII - verificar o impacto do teletrabalho na equipe presencial; e
IX - elaborar relatório setorial com avaliação do teletrabalho e propor aprimoramentos necessários.
Art. 7º Compete ao servidor participante do projeto-piloto:
I - prover as estruturas física e tecnológica necessárias à realização do teletrabalho, nos termos dos arts. 14 e 16 desta 

Portaria;
II - cumprir, no mínimo, as metas de desempenho definidas pelo gestor, nos prazos estipulados;
III - atender às convocações para comparecer à sua unidade, sempre que houver necessidade ou interesse da Administração;
IV - manter as ferramentas de comunicação permanentemente atualizadas e ativas;
V - consultar diariamente a sua caixa postal individual de correio eletrônico institucional;
VI - apresentar ao gestor da unidade, na periodicidade ajustada, os resultados parciais e finais, de modo a proporcionar o 

acompanhamento dos trabalhos;
VII - comunicar imediatamente ao gestor da unidade eventual dificuldade, ocorrência ou dúvida que possa atrasar ou 

prejudicar o andamento das atividades;
VIII - manter atualizados os instrumentos de avaliação e acompanhamento do teletrabalho;
IX - participar das atividades de orientação e capacitação relativas ao teletrabalho; e
X - guardar sigilo das informações contidas em processos e demais documentos, sob pena de responsabilidade, nos termos 

da legislação em vigor.
§ 1º As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em regime de teletrabalho, sendo vedada a utilização de 

terceiros, servidores ou não, para o cumprimento das metas estabelecidas.
§ 2º Fica vedado o contato do servidor com partes ou advogados, vinculados, direta ou indiretamente, aos dados acessados 

pelo servidor.
§ 3º Ao final do período de teletrabalho, o servidor deverá voltar a exercer suas atividades, de forma presencial, nas 

instalações da sua unidade de lotação.
Art. 8º A realização de teletrabalho é vedada aos servidores que:
I - estejam em estágio probatório;
II - tenham subordinados;
III - ocupem cargo de direção ou chefia;
IV - apresentem contraindicações por motivo de saúde, constatadas em perícia médica;
V - tenham sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à indicação; e
VI - estejam fora do país, salvo na hipótese de servidores que tenham direito à licença para acompanhar o cônjuge.
CAPÍTULO II
DA EXECUÇÃO DO PROJETO-PILOTO
Seção I
Das Unidades Integrantes
Art. 9º A execução do teletrabalho, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará, ocorrerá como projeto-piloto, em 15 

(quinze) unidades, distribuídas da seguinte forma:
I - Tribunal de Justiça:
a) 2 (dois) Gabinetes de Desembargador;
b) 2 (duas) unidades da Secretaria Judiciária;
c) Consultoria Jurídica;
d) Auditoria Administrativa de Controle Interno;
e) Secretaria de Tecnologia da Informação;
II - Comarca da Capital:
a) 2 (dois) Gabinetes de Juiz de 1º Grau;
b) 2 (duas) Secretarias Judiciárias de 1º Grau;
c) 1 (uma) Secretaria de Vara;
d) 2 (dois) Juizados Especiais;
III - Comarca de Maracanaú:
a) 1 (uma) Secretaria de Vara.
Seção II
Das Vagas

Art. 10. Cada unidade integrante do projeto-piloto terá 3 (três) vagas destinadas ao teletrabalho.
Parágrafo único. São requisitos para a participação:
I - ser servidor;
II - manifestar interesse; e
III - não se enquadrar nas vedações previstas no art. 8º desta Portaria.
Art. 11. Os servidores poderão, mediante aprovação, na forma do art. 5º, inciso I, desta Portaria, após indicação do gestor 

respectivo, ocupar as vagas, assim divididas:
I - 1 (uma) para quem tiver dado maior contribuição para a produtividade da unidade;
II - 1 (uma) para servidor que:
a) seja portador de deficiência;
b) tenha filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência;
c) esteja gestante ou lactante; e
d) esteja em gozo de licença para acompanhamento de cônjuge;
III - 1 (uma) para servidor que, fora das hipóteses do inciso II:
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a) tenha habilidade de autogerenciamento do tempo e de organização;
b) seja comprometido com metas e tenha habilidade com a tecnologia utilizada; e
c) disponha de ambiente adequado para o teletrabalho, em sua residência.
Parágrafo único. Quando não houver servidor nas condições estabelecidas nas alíneas do inciso II, caberá ao gestor indicar 

aquele que atenda as condições descritas nas alíneas do inciso III, para ocupar a respectiva vaga.

Seção III
Da Escala de Teletrabalho

Art. 12. Cada um dos 3 (três) servidores participantes permanecerá, um após o outro, por 2 (dois) meses em regime de 
teletrabalho, que constituem um ciclo, totalizando os 6 (seis) meses de duração do projeto-piloto.

Art. 13. Com o objetivo de aferir o impacto do teletrabalho executado em espaços de tempo com duração distinta, cada mês 
terá a seguinte escala:

I - 1ª e 2ª semanas: 2 (dois) dias em teletrabalho;
II - 3ª semana: 3 (três) dias em teletrabalho; e
III - 4ª semana: 4 (quatro) dias em teletrabalho.
Parágrafo único. Os dias em teletrabalho devem ser indicados pelo servidor no campo de justificativa do controle de 

frequência, no Portal do Servidor, para que o gestor da unidade possa validá-los de acordo com o art. 22 desta Portaria.

Seção IV
Das Condições de Ergonomia, 
Tecnologia e Segurança da Informação

Art. 14. As estruturas física e tecnológica, bem como os equipamentos utilizados na execução do teletrabalho, serão de 
responsabilidade do servidor que participar do projeto-piloto, observado o disposto no art. 15, inciso II, alínea �a�, referente à 
área administrativa.

§ 1° O servidor deverá atender as seguintes orientações:
I - aspectos ergonômicos adequados à realização de suas atividades em domicílio, definidos pela Secretaria de Gestão de 

Pessoas (SGP); e
II - requisitos técnicos dos equipamentos a serem utilizados, definidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin).
§ 2° O servidor, antes do início do teletrabalho, assinará declaração expressa, cujo modelo será elaborado pela Comissão 

de Avaliação do Teletrabalho (CAT), de que a instalação na qual executará as atividades atende às exigências deste artigo, 
podendo, se necessário, solicitar orientações adicionais.

Art. 15. Na execução do teletrabalho, serão utilizados os seguintes sistemas:
I - área judiciária:
a) Processo Judicial eletrônico (PJe), nos computadores pessoais dos servidores participantes do projeto-piloto lotados nos 

juizados especiais; e
b) Sistema de Administração Judiciária Web (SAJWeb), nos computadores pessoais dos servidores participantes do projeto-

piloto lotados nas demais unidades judiciárias;
II - área administrativa:
a) Sistema de Administração Judiciária Administrativo (SAJAdm), nos notebooks institucionais fornecidos aos servidores 

participantes do projeto-piloto.
Art. 16. O servidor deverá  observar as normas de segurança da informação prescritas pelo Tribunal na Política de Segurança 

da Informação (PSI) do Poder Judiciário do Estado do Ceará, instituída por meio da Resolução do Órgão Especial nº 25, de 1º 
de setembro de 2016. 

§ 1° Para o fim do disposto neste artigo, caberá ao servidor:
I - assegurar a proteção do equipamento utilizado, por meio de software antiví rus atualizado;
II - não utilizar os recursos disponíveis pelo Tribunal em estabelecimentos públicos de acesso à  internet;
III - garantir a compatibilidade do equipamento utilizado com o ambiente computacional padrão do Tribunal, em especial o 

navegador para internet e o pacote de aplicativos da mesa de trabalho; e
IV - armazenar as informações e os documentos nos sistemas do Tribunal ou no ambiente corporativo de colaboração.
§ 2º É  vedado ao servidor: 
I - utilizar o acesso remoto, caso o possua, para fim diverso da atividade desenvolvida;
II - obter cópias de conteúdos lógicos, protegidos ou não, sem autorização da Secretaria de Tecnologia da Informação 

(Setin); e
III - copiar softwares licenciados pelo Tribunal.
§ 3º A segurança da informação se estende ao manuseio físico de documentos e processos que estejam sob sua guarda e 

responsabilidade durante a execução de suas tarefas.

Seção V
Do Acompanhamento e da Avaliação

Art. 17. O servidor participante do projeto-piloto terá plano de trabalho individualizado, elaborado pelo gestor, cujo modelo 
será criado pela Comissão de Avaliação do Teletrabalho (CAT), que deverá conter, no mínimo:

I - a descrição das atividades a serem desempenhadas pelo servidor;
II - as metas a serem alcançadas;
III - a periodicidade em que o servidor em regime de teletrabalho deverá comparecer ao local de trabalho para exercício 

regular de suas atividades; e
IV - o cronograma de reuniões com a chefia imediata para avaliação de desempenho, bem como eventual revisão e ajustes 

de metas.
Art. 18. As atividades realizadas em regime de teletrabalho serão acompanhadas, a cada ciclo, com periodicidade semanal 

e, onde couber, com periodicidade diária, por meio das seguintes ferramentas:
I - Sistema de Administração Judiciária (SAJ); e
II - aplicativos livres.
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Art. 19. Serão objeto de avaliação:
I - desempenho e satisfação do servidor participante do projeto-piloto;
II - percepção do gestor da unidade sobre o teletrabalho; e
III - impacto na equipe presencial.
Art. 20. O desempenho do servidor em teletrabalho, sem prejuízo da qualidade, será medido com base na produtividade, que 

deverá ser, no mínimo, 15% (quinze por cento) superior àquela estipulada para os servidores que executarem iguais atividades 
de forma presencial.

§ 1º As metas de desempenho de cada unidade devem estar alinhadas ao Plano Estratégico 2015-2020.
§ 2º Caberá ao gestor acompanhar a execução das atividades e informar o andamento à Comissão de Avaliação de 

Teletrabalho (CAT).
Art. 21. A satisfação do servidor em teletrabalho e o impacto na equipe presencial serão avaliados da seguinte forma:
I - satisfação do servidor:
a) pesquisa virtual, na metade e no final do ciclo respectivo; e
b) entrevista presencial, no final do ciclo respectivo;
II - impacto na equipe presencial:
a) pesquisa virtual e entrevista presencial, no final do primeiro e do terceiro ciclo;
III - percepção do gestor sobre o teletrabalho:
a) pesquisa virtual e entrevista presencial, no final do primeiro e do terceiro ciclo.
Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) realizar a pesquisa virtual e a entrevista presencial 

mencionadas neste artigo.
Art. 22. O alcance das metas de desempenho pelo servidor em regime de teletrabalho equivalerá ao cumprimento da 

respectiva jornada de trabalho.
§ 1º Caso o servidor em regime de teletrabalho não atinja as metas de desempenho, deverá apresentar ao gestor da unidade 

justificativa para a não conclusão das atividades no prazo inicialmente estabelecido.
§ 2º No caso de ser aceita a justificativa apresentada pelo servidor, ficará a critério do gestor da unidade a concessão de 

novo prazo para conclusão dos trabalhos.
§ 3º Faculta-se ao gestor da unidade autorizar o servidor a efetuar a compensação do déficit no mês imediatamente 

subsequente, ainda que este seja o mês posterior ao ciclo de teletrabalho, hipótese na qual o desconto não será realizado.
§ 4º Caso a justificativa não seja aceita, o gestor da unidade converterá o déficit de produção do período em horas de 

trabalho e comunicará o fato à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), para fins de registro e desconto.
Art. 23. A superação das metas mínimas de produtividade não implicará acréscimo proporcional no banco de horas.

Seção VII
Do Desligamento

Art. 24. O desligamento do servidor do projeto-piloto ocorrerá:
I - automaticamente, após o decurso do período em teletrabalho, conforme o art. 12 desta Portaria;
II - a qualquer tempo, no interesse da administração ou a pedido do servidor; e
III - no caso de descumprimento das disposições desta Portaria.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Avaliação do Teletrabalho (CAT).
Art. 26. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 20 de fevereiro de 

2018.

Desembargador Francisco Gladyson Pontes
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

PORTARIA Nº 225  /2018

Dispõe sobre a criação do Núcleo Socioambiental e implantação do Plano de Logística Sustentável (PLSTJCE) em 
cumprimento à Resolução nº 201/2015 do CNJ.

O Desembargador FRANCISCO GLADYSON PONTES, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a importância da produção e do consumo sustentáveis e o uso racional dos recursos naturais para 
diminuição do impacto ambiental;

CONSIDERANDO o art. 225 da Constituição, que garante a  todos o  direito ao  meio ambiente ecologicamente equilibrado,  
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;

CONSIDERANDO as diretrizes contidas na Lei nº 11.419,  de  19  de  dezembro de  2006, que  dispõe sobre a  informatização 
do processo, que destaca a necessidade de estabelecimento de diretrizes e critérios para a racionalização dos recursos 
orçamentários, pautados na eficiência do gasto público e melhoria contínua da gestão de processos de trabalho;

CONSIDERANDO a Resolução n.º 05, de 23 de abril de 2015, do Órgão Especial, que dispõe sobre o Planejamento e a 
Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário Cearense, classificando como atributo de valor judiciário a Responsabilidade 
Socioambiental;

CONSIDERANDO as Recomendações nº 11, de 22 de maio de 2007, nº 27, de 16 de dezembro de 2009, do Conselho 
Nacional de Justiça � CNJ, que tratam da inclusão de práticas socioambientais nas atividades rotineiras dos Tribunais e a 
necessidade de atualizá-las;


