
Emissão: 07/dez/2021

Carteira: Portfólio de Projetos 2021-2023

Relatório de Status

Projeto Unidade Gerente %

Adequação da área administrativa SEPLAG Jose Diego Nunes Xavier 0

AME FCB - Adequações e Melhorias Estruturais no FCB CFORDIR Vanessa Plutarco Freitas 42

Aperfeiçoamento da gestão da arrecadação CGJUCGJ  Antônia Tatiana Ribeiro Araújo 37

Aperfeiçoamento do atendimento ao público feminino DIRATEN
Nelson Ricardo de Moraes
Nogueira

60

Aperfeiçoamento dos modelos de governança e gestão estratégica SEPLAG Camila Alencar de Freitas 55

Aprimoramento da comunicação interna e externa ASCOM Karine Wanessa de Sousa Holanda 50

Aprimoramento da gestão de processos de trabalho SEPLAG Vanessa de Sousa Frutuoso 29

Aprimoramento da gestão patrimonial SEADI
Moises Antonio Fernandes Monte
Costa

69

Aprimoramento da gestão por desempenho SGP
Francisco das Chagas Bezerra
Sobrinho

5

Aprimoramento das políticas e ferramentas de segurança da
informação

SETIN Vanessa de Sousa Frutuoso 22

Aprimoramento das Secretarias Judiciárias SUPJUD
Marcelo Bezerra De Moura
Fontenele

79

Aprimoramento dos processos de aquisição e contratação CONJUR
Moises Antonio Fernandes Monte
Costa

56

Aprimoramento dos serviços da Secretaria de Gestão de Pessoas SGP Diana Santos Pontes 65

Automação de processos de trabalho SEPLAG Vanessa de Sousa Frutuoso 60

Construções sustentáveis SEADI Pedro Vale de Brito 10

Eficiência energética SEADI
Jose Gleicivan Dos Santos
Rodrigues

68

Estruturação de dados no sistema judicial NQI Miguel Mota dos Santos 0

Expansão da implantação da reestruturação judiciária ASARTINT1G Felipe de Albuquerque Mourão 53

Expansão do "+ Gestão" SEPLAG Francisco Marcelo Fontenele Braga 41

Fortalecimento da inteligência de dados SEPLAG Diana Santos Pontes 37

Fortalecimento da segurança pessoal e física do Poder Judiciário ASSMILITAR
Sandro Wellington Vasconcelos
Barros

35

Fortalecimento das soluções consensuais de conflito NUPEMEC Mariana Viana Mont Alverne 40

Fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica CEMSVDF Clarissa de Fatima Nobre Carvalho 54

Fortalecimento do sistema de juizados especiais TURREC Roberta Peixoto de Araújo 66

Humanização do atendimento DIRATEN
Liliana Holanda Farias de Araripe
Santiago

53

Identificação de tecnologias para aprimoramento da prestação
jurisdicional

SETIN
Liliana Holanda Farias de Araripe
Santiago

30

Implantação da gestão de custos SEFIN
Alessandra Cavalcante Feitosa
Guimarães

0

Implantação da Lei Nº17. 743 ASARTINT1G Walter Caldas Marques 0

Implantação da LGPD SEPLAG Vanessa de Sousa Frutuoso 41

Implantação da Rede Institucional ODS 2030 SEPLAG Francisco Marcelo Fontenele Braga 32

Implantação de sistema de gestão orçamentária e financeira SEPLAG Maria Rafaela de Oliveira 50

Implantação de solução integrada e informatizada de folha de
pagamento e de gestão de pessoas

SGP
Liliana Holanda Farias de Araripe
Santiago

96

Implantação de solução tecnológica para a busca integrada de
precedentes judiciais, jurisprudências e legislações

CONJUR Luis Valdemiro de Sena Melo 53

Implantação de solução tecnológica para gestão de recursos sob
custódia

SEFIN
Moises Antonio Fernandes Monte
Costa

72

Implantação de soluções tecnológicas para modernização do
atendimento

DIRATEN
Nelson Ricardo de Moraes
Nogueira

0

Implantação do Plano Estratégico TJCE 2030 SEPLAG Renata Silveira Meneses 0

Implantação do sistema de correição e inspeção extrajudiciais CGJUDIRGEC Vanessa de Sousa Frutuoso 89

Institucionalização e fortalecimento da cultura de inovação SEPLAG WELKEY COSTA DO CARMO 69



Inteligência artificial na prestação jurisdicional SETIN Gilberto George Conrado de Souza 0

Intensificação da justiça restaurativa VARAIJ Isabela Barbosa Ferreira 55

Mais Interior SEADI
Marcos Luiz de Almeida Araruna
Fialho

12

Melhoria da gestão documental CFORDIR Leandro Da Silva Taddeo 50

Migração de telefonia SETIN Alexys Ribeiro Negreiros 0

Modernização da infraestrutura tecnológica SETIN Vanessa de Sousa Frutuoso 57

Padronização e integração do mandado de prisão SUPJUD Simão 0

Plano de obras SEADI Anita Maria Da Silva 42

Programa de desenvolvimento de pessoas ESMCDIRGE
Francisco das Chagas Bezerra
Sobrinho

18

Programa de Fortalecimento de Lideranças Femininas ESMC Jucélia Bento de Castro 25

Programa de Gestão de Mudanças e Clima Organizacional SGP Louyse Silveira Araújo 17

Saneamento de dados para o DataJud SEPLAG Diana Santos Pontes 100

Unificação do sistema judicial (PJe) SUPJUD
Christiane Myrta de Oliveira
Medeiros

62

Análise Geral

Relatório  de Projetos  da Gestão  2021-2023 (Mês:  Novembro/2021)

RAP NOVEMBRO/2021 (Validação ECP)

Projeto concluído em 02/09/21 com a publicação da Resolução do Tribunal Pleno nº 05/2021, a qual dispõe sobre a 

alteração da estrutura administrativa do Tribunal de Justiça e dá outras providências.

Projeto: Adequação da área administrativa

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Jose Diego Nunes Xavier

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP) 

1) Status do Projeto: 

Status do projeto no período: Em replanejamento. 
Conclusão: 42% (Previsto 58%) 
Previsão de término: 04/08/2023 
IDP: 0,95
  
2) Entregas Previstas: 

Projeto: AME FCB - Adequações e Melhorias Estruturais no FCB

Unidade: Gerente:

% Concluído: 42

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA DO FÓRUM CLOVIS BEVILAQUA Vanessa Plutarco Freitas

03/02/2020 23/05/2023

03/02/2020 04/08/2023



[Entrega 01] Adequação do PSIP (em andamento); 
[Entrega 02] Criação de espaço de coworking (em andamento); 
[Entrega 03] Reforma de 04 salões do júri (em andamento); 
[Entrega  04] Melhoria da estrutura física do depósito público e  do prédio do Juizado da Mulher 
(em andamento); 
[Entrega 05] Renovação do mobiliário (em andamento); 
[Entrega 06] Projeto de acessibilidade vertical (em andamento); 
[Entrega 07] Substituição de ares-condicionados (em andamento); 
[Entrega  08] Contratação de projeto de arquitetura e instalações (PSIP  - Partes 3  e  4) 
(em andamento); 
[Entrega 09] Reforma parcial da coberta - FCB (em andamento). 
  
3) Situação Geral (ECP): 

Em andamento o processo licitatório para adequação do  PSIP  - parte 1  (guarda-
corpo e corrimão);  e 
para aquisição dos aparelhos de ar condicionado. A reavaliação do escopo do  PSIP 
para adequação da extração de fumaça e  SDAI arquivo (PSIP  - parte 2); 
e da criação do espaço de  coworking ainda não foi iniciada. Com relação à reforma dos 
4 salões do júri, a empresa Futura, contratada para elaboração dos projetos, entregou o documen
to,  mas ainda está em análise pela Gerência de Engenharia do 
TJCE. O início da execução da obra no depósito público e na CAJ 
Mulher foi postergado. Remanejamento do mobiliário da Sejud para unidades do JECC e Varas 
da Infância e Juventude não iniciado. A reforma da coberta parcial está incluída na contratação 
emergencial para instalação provisória de unidades do  2°  Grau  no 
FCB, cuja execução está planejada para 
2ª quinzena de novembro. Elaboração do projeto de acessibilidade vertical em andamento. 
  
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 

Dificuldade na coleta de algumas informações devido à indisponibilidade de acesso às pastas de 
rede do  TJCE. Necessidade de reavaliação do escopo do  PSIP 
para adequação da extração de fumaça e 
SDAI arquivo, devido à solicitação da Presidência para retirada dos arquivos do prédio do 
FCB. A equipe alocada para realização do estudo para adequação da extração de fumaça e 
SDAI arquivo foi remanejada para  a reconstrução da sede do TJCE. Devido 
a outras demandas prioritárias,  a reavaliação do  escopo  da  entrega criação do espaço de 
coworking não foi iniciada. 
O espaço escolhido anteriormente será utilizado pelo NPR. Devido às intervenções para 
instalação provisória do  2°  Grau  no prédio do  FCB;  e 
à necessidade de realocação de unidades judiciárias e administrativas do  1°  Grau, está-
se avaliando a possibilidade de algumas estações de trabalho serem em formato compartilhado. 
Aexecução das melhorias da estrutura física do depósito público e  do prédio do Juizado da 
Mulher foi reagendada, devido ao redirecionamento da força de trabalho para 



as atividades de realocação de unidades judiciárias e administrativas do  1°  Grau 
(Gerência de Informática;  11°  JECC;  e  2ª  Vara 
de Falência).  Aguardando decisão se os projetos do  PSIP  (partes 3  e 
4) serão elaborados pela equipe da Seadi ou por equipe a 
ser contratada. Aguardando informações sobre o cronograma de execução da obra da  reforma 
parcial  da coberta (incluída na contratação da obra da Presidência e  Vice-Presidência  no 
FCB). Pendente  o replanejamento das entregas: criação de espaço de  coworking; 
projeto de acessibilidade vertical;  contratação projeto de arquitetura e instalações (PSIP  -
 parte 3 e 4) do FCB; e reforma parcial da coberta.  

4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023: 

Criação de espaço de  coworking; melhoria da estrutura física do depósito público e 
do prédio do Juizado da  Mulher; renovação do mobiliário; substituição de ares-
condicionados; e reforma parcial da coberta. 

RAP Novembro/2021 - Aperfeiçoamento da Gestão da Arrecadação - (Validação ECP) 
  
1) Status do Projeto: 
 
Status do projeto no período: Com atraso no período 
Conclusão: 37% (Previsto 45%) 
Previsão de término: 30/06/2023 
IDP: 0,82 
 

2) Entregas Previstas: 
[Entrega 01] Identificação e Modelagem dos Processos (em andamento); 
[Entrega 02] Diagnóstico de procedimentos realizados na gestão da arrecadação (em andamento); 
[Entrega 03] Celebração de convênios com Centrais Eletrônicas (em andamento); 
[Entrega 04] Regulamentação da Fiscalização Tributária Ordinária e Consolidação das Normas de 
Gestão e Controle da Arrecadação (em andamento); 
[Entrega 05] Revisão das Tabelas de Emolumentos Extrajudiciais (em andamento); 
[Entrega 06] Implantação do Protesto Extrajudicial dos valores de dívidas a serem recebidas pelo 
Tribunal de Justiça (em andamento); 
[Entrega 07] Implantação da contratação de prestação de serviços com Instituição Bancária para o 
recolhimento direto da taxa incidente sobre a utilização dos serviços notariais e de registro e do 
valor correspondente ao selo (em andamento); 
[Entrega 08] Expansão da utilização do Módulo de Gerência de Cobrança de Custas Finais 
(SAJ/GECOF) (em andamento); 
[Entrega 09] Expansão da utilização do Módulo de Custas do SAJPG, que trata da emissão dos 
DAE (Documento de Arrecadação Estadual de custas iniciais) (em andamento); 
[Entrega 10] Incremento na arrecadação por meio do cumprimento e de alterações da Lei Estadual 
n° 16.132/2021 (em andamento); 

Projeto: Aperfeiçoamento da gestão da arrecadação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 37

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA  Antônia Tatiana Ribeiro Araújo

01/02/2021 30/06/2023

01/02/2021 30/06/2023



[Entrega 11] Capacitação dos magistrados e servidores para a realização de inspeção extrajudicial 
ordinária anual (concluída); 
[Entrega 12] Criação do Fundo Especial do Registro Civil destinado ao programa de renda mínima e 
ressarcimento de atos gratuitos (em andamento). 

3) Situação Geral (ECP): 
 
A capacitação para a realização de inspeção extrajudicial ordinária anual foi realizada nos dias 21 e 
22 de outubro presencialmente na Esmec. 
Em andamento a modelagem dos processos e o diagnóstico. A minuta da Resolução do Órgão 
Especial sobre Fiscalização Tributária Ordinária foi enviada à Presidência, no entanto existem 
pendências de ajustes por parte da CGJ  para posterior apreciação da presidência. Em andamento 
a revisão da tabela de emolumentos. Aguardando decisão da Presidência acerca da implantação da 
contratação de prestação de serviços com instituição bancária para o recolhimento direto da taxa 
incidente sobre a utilização dos serviços notariais e de registro e do valor correspondente ao selo; 
do cumprimento e alterações da Lei Estadual n° 16.132/2021 (despesas processuais devidas); e 
sobre a proposta de criação do Fundo Especial do Registro Civil. Aguardando definição junto à a 
SETIN e à presidência especificamente da evolução do GECOF ou desenvolvimento interno. Está 
sobrestada a proposta técnica de utilização do Módulo de Custas do SAJPG no âmbito de todas as 
Varas da Capital ao Corregedor.  
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 
Aguardando resolução de pendência pelo CNJ para celebração de convênio com a CENSEC. Não 
foram submetidas as minutas de convênio com o CRC e ONR ao Corregedor. Aguardando decisão 
da Presidência acerca da continuidade ou não da entrega para implantação da contratação de 
prestação de serviços com instituição bancária para o recolhimento direto da taxa incidente sobre a 
utilização dos serviços notariais e de registro e do valor correspondente ao selo, entrega sobrestada 
até decisão da Presidência (CPA n° 8501475-37.2021.8.06.0026); e sobre a proposta de Criação do 
Fundo Especial do Registro Civil à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 
Pendência de separação da matéria do CPA n° 8503217-34.2020.8.06.0026 sobre a entrega 
"Expansão da utilização do Módulo de Gerência de Cobrança de Custas Finais (SAJ/GECOF)", 
conforme deliberado no Coex Tático (em 22/09). 

4) Entregas previstas na Gestão 2021-2023 
Identificação e Modelagem dos Processos, Diagnóstico de procedimentos realizados na gestão da 
arrecadação – Análise Swot, Celebração de Convênios com Centrais Eletrônicas, Regulamentação 
da Fiscalização Tributária Ordinária e Consolidação das Normas de Gestão e Controle da 
Arrecadação, Revisão das Tabelas de Emolumentos Extrajudiciais, Implantação do Protesto 
Extrajudicial dos valores de dívidas a serem recebidos pelo Tribunal de Justiça., Expansão da 
utilização do Módulo de Gerência de Cobrança de Custas Finais (SAJ/GECOF), Expansão da 
utilização do Módulo de Custas do SAJPG, que trata da emissão dos DAE (Documento de 
Arrecadação Estadual) de custas iniciais, Incremento na arrecadação por meio do cumprimento e 
de alterações da Lei Estadual nº 16.132/2021 – Dispõe sobre despesas processuais devidas ao 
Estado do Ceará, Capacitação dos magistrados e servidores para a realização de inspeção 
extrajudicial ordinária anual. 

Projeto: Aperfeiçoamento do atendimento ao público feminino

Unidade: Gerente:

% Concluído: 60

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

DIRETORIA ESTADUAL DE ATENDIMENTO Nelson Ricardo de Moraes Nogueira

17/02/2021 24/02/2022

17/02/2021 24/02/2022



RAP NOVEMBRO/2021 (Validação ECP) 
 
1) Status do projeto: 

Status do projeto no período: Com aumento do atraso no período. 
Conclusão: 60% (Previsto 74%) 
Previsão de término: 24/02/2022 
IDP: 0,81 
  
2) Entregas previstas: 

[Entrega 01] Plano de trabalho para o aperfeiçoamento do atendimento feminino (concluído); 
[Entrega  02] Elaboração de diagnóstico e  benchmarks internos e externos para 
o levantamento de necessidades e a identificação de soluções (serviços, sistemas,  ferramentas 
e processos de trabalho) (a iniciar); 
[Entrega 03] Desenvolvimento/aperfeiçoamento de serviços e processos/fluxos de processo 
(a iniciar); 
[Entrega 04] Humanização de ambientes (a iniciar); 
[Entrega  05] Capacitação das equipes de atendimento com  a perspectiva de gênero entre 
outros aspectos estratégicos (em andamento); 
[Entrega  06] Qualificação do atendimento com  a utilização de sistemas/plataformas e 
ferramentas - TJCE 2030 (a iniciar); 
[Entrega 07] Elaboração e implantação de plano de comunicação (a iniciar); 
[Entrega  08] Diversificação dos canais de atendimento - Implantação da  CAJ  Mulher 
(em andamento). 
  
3) Situação ECP: 

Com relação à capacitação para sensibilização da equipe de atendimento quanto ao público tran
s, aguarda-se  a assinatura do contrato do  BID  para  a sua realização. 
Com relação à capacitação da equipe para atendimento humanizado à mulher, aguarda-se 
a contratação da consultoria especializada em atendimento (entrega do projeto estratégico Huma
nização do atendimento). A execução das obras da CAJ 
Mulher foi reprogramada para dezembro. Foi incluída a entrega da  CAJ  Mulher remoto,  canal 
de atendimento para mulheres vítimas de violência doméstica (acesso aos processos; informaçõ
esespecíficas das varas de violência doméstica; contatos de  redes 
de apoio à mulher; informações sobre Núcleos e ONGs de acompahamento aos agressores).  
  
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso: 

A execução das obras da  CAJ 
Mulher foi reprogramada para dezembro devido à equipe de manutenção ter sido alocada na ade
quação das unidades administrativas e judiciárias do  TJCE  no prédio do  FCB. Para 
que sejam realizadas as capacitações, há dependência da contratação da consultoria especializad

Análise:



a em atendimento do projeto de  Humanização do atendimento e da assinatura do contrato com 
o BID.  
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023: 

CAJ mulher; capacitação das equipes de atendimento com 
a perspectiva de gênero;  e implantação do modelo padrão de atendimento.

RAP Novembro/2021 (Validação pelo ECP) 

1) Status do Projeto: 

Status do projeto no período: Em replanejamento. 
Conclusão: 55% (Previsto 55%) 
Previsão de término: 29/07/2022 
IDP: 1,00
 
2) Entregas previstas: 

a) Aprimoramento dos modelos de governança e de gestão estratégica, incluindo o planejamento (em andamento); 
b) Aprimoramento dos processos de comunicação interna  e  externa 
da estratégia e desdobramento da estratégia institucional (concluído); 
c) Execução e monitoramento da estratégia no Brisk (a iniciar); 
d) Reestruturação da avaliação dos resultados da estratégia (a iniciar); 
e) Aprimoramento da gestão de projetos (em andamento); 
f) Implantação da gestão de riscos (a iniciar); 
g) Expansão do sistema BRISK (a iniciar); 
h) Expansão e estruturação dos núcleos de governança (em andamento); 
i) Implantação de iniciativas de engajamento e valorização dos agentes de projetos (em andamento). 
 
3) Situação Geral (ECP): 

Em andamento a revisão dos fluxos de monitoramento da estratégia; as oficinas para implantação de metodologia de ge
stão ágil de projetos; a elaboração de diagnóstico da metodologia de gestão de projetos atual; a elaboração de normativ
o com a estrutura de funcionamento da  rede  interna  de governança;  e a elaboração do  TR 
para contratação de serviços de consultoria em estratégia e projetos. 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 

A contratação da consultoria seguirá os trâmites do  BID. TR em atraso. TR validado pela consultora do  BID 
e estamos providenciando a renegociação de alguns serviços com os fornecedores. 
 

4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023: 

Projeto: Aperfeiçoamento dos modelos de governança e gestão
estratégica

Unidade: Gerente:

% Concluído: 55

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Camila Alencar de Freitas

15/02/2021 29/07/2022

15/02/2021 29/07/2022



a) Aprimoramento dos processos de comunicação interna e externa da estratégia (concluído); 

b) Execução e monitoramento da estratégia no Brisk (em andamento); 

c) Aprimoramento da gestão de projetos (em andamento); 

d) Expansão e estruturação dos núcleos de governança (em andamento); 

e) Aprimoramento dos modelos de governança e de gestão estratégica (a iniciar); 

f) Reestruturação da avaliação dos resultados da estratégia (a iniciar). 

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:
Com atraso no período.
Concluído: 50% (Previsto 56%)
Previsão de término: 03/10/2022
 
2) Entregas previstas:
[Entrega 1] Melhoria de comunicação institucional (interna e externa) (em andamento);

[Entrega 2] Serviço de Clipagem contratado (em andamento);

[Entrega 3] Diretrizes de Comunicação interna e externa criadas e institucionalizadas (concluída);

[Entrega 4] Novo Portal do TJCE criado e desenvolvimento de seções implementados (em andamento);

[Entrega 5] Relação com a imprensa aperfeiçoada (em andamento).

 

3.1) Situação ECP:
Com relação ao aditivo da entrega Melhoria de comunicação institucional (interna e externa), ele foi autorizado pela 
Presidência e agora está aguardando a assinatura da empresa. Quanto ao processo para contratação de empresa de 
clipagem, foi devolvido para o Nuflex encaminhar a comissão de licitação. A atividade de melhoria de conteúdo no 
Portal da Transparência está em andamento por meio da realização de novas reuniões com as unidades. A próxima 
reunião será realizada com a Seadi. Sobre a entrega de relação da imprensa aperfeiçoada foi concluída a elaboração 
do plano de ação, que será executado ao longo dos próximos meses. 
 
3.1) Pontos de atenção/ motivos de atraso
Motivo de atraso: Houve alteração das datas de algumas etapas do processo licitatório, devido à ajustes solicitados pela 
comissão de licitação referentes as documentações solicitadas pelo BID. 
 

4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023  
[Entrega 2] Serviço de Clipagem contratado (em andamento);

[Entrega 3] Diretrizes de Comunicação interna e externa criadas e institucionalizadas (concluída);

[Entrega 5] Relação com a imprensa aperfeiçoada (em andamento).

Projeto: Aprimoramento da comunicação interna e externa

Unidade: Gerente:

% Concluído: 50

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL Karine Wanessa de Sousa Holanda

01/02/2021 03/10/2022

01/02/2021 03/10/2022

Projeto: Aprimoramento da gestão de processos de trabalho

Unidade: Gerente:

% Concluído: 29

Início Previsto: Término Previsto:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Vanessa de Sousa Frutuoso

01/03/2021 02/08/2022



RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP)  
 
1) Status do projeto:  

Status do projeto no período: Em replanejamento. 
Conclusão: 29% (Previsto 49%)  
Previsão de término: 06/12/2022  
IDP: 0,59 
 
2) Entregas previstas:  

[Entrega 01] Contratação de Consultoria em BPM (em andamento);  
[Entrega 02] Revisão da Arquitetura de Processos (em andamento);  
[Entrega 03] Revisão da Priorização de Processos (em andamento). 
 
3) Situação ECP:  

Em andamento a revisão dos artefatos da contratação da consultoria em BPM para 
se adequarem às contratações na modalidade BID.   
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:  

Termo de referência sendo ajustado, conforme orientações da assessora de aquisições BID/UGP. Estão sendo elaborados 
novos documentos, pertencentes às contratações de consultorias regidas pelas Políticas BID: manifestação de 
interesse, critérios de seleção, formação da lista curta, orçamento e outros. O cronograma do projeto será replanejado, pois 
a modalidade que regerá esta contratação será a  SBQC, utilizando-se  as políticas do  BID, com  tempo médio de  4  meses. 
As equipes da  UGP  e  da Conjur estão elaborando o  novo cronograma de contratação contemplando as etapas BID 
e etapas internas TJCE. 
 
4) Entregas previstas para a Gestão 2021-2023:  

Contratação de consultoria BPM; e revisão da arquitetura de processos. 

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

01/03/2021 06/12/2022

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Com atraso no período.
Conclusão: 73% (Previsto xx%)
Previsão de término: 21/03/2022.
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 1] Normatização elaborada (em andamento);
[Entrega 2] Adequação sistema (gestão contábil) (em andamento);
[Entrega 3] Contratação de empresa para realização de levantamento e diagnóstico dos bens móveis e intangíveis e 

Projeto: Aprimoramento da gestão patrimonial

Unidade: Gerente:

% Concluído: 69

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
INFRAESTRUTURA

Moises Antonio Fernandes Monte Costa

01/12/2020 21/03/2022

01/12/2020 21/03/2022



consultoria em gestão patrimonial (em andamento) 
 
3) Situação Geral (ECP):
 
No período, não houve atividades concluídas. Em relação às normatizações dos procedimentos contábeis, a atividade 
de aprovar minuta está em andamento. O documento necessita ser submetido à aprovação. Foi solicitado novo ajuste 
na justificativa do documento. Novo prazo previsto para submeter aos juízes auxiliares: 19/11/21. Esta atividade está 
com aumento de atraso. Em relação à adequação do sistema contábil (gestão contábil), a atividade de homologação 
dos novos requisitos está em andamento. O novo prazo para concluir a homologação é dia 01/12/2021. Em relação à 
Contratação de empresa para realização de levantamento e diagnóstico dos bens móveis e intangíveis e consultoria em 
gestão patrimonial, a atividade de elaboração da minuta do edital está em andamento. A contratação será 
desmembrada em dois processos: Contratação 1: Prestação de serviços especializados em Transformação de 
Processos, no tema Gestão de Bens Patrimoniais. Será necessário ajuste na documentação de contratação, para 
adequá-la a uma das modalidades do BID. Contratação 2: Prestação de serviços especializados em auditoria de bens 
patrimoniais visando a realização de atividades de inventário patrimonial em todas as unidades do TJCE, saneamento 
de dados relativos à gestão patrimonial e conciliação físico-contábil do patrimônio. Será necessário ajuste na 
documentação de contratação para adequá-la a modalidade de licitação do tipo Pregão Eletrônico. A equipe técnica da 
SEADI está analisando as modificações que deverão ser feitas. 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
A aprovação da minuta de normatização dos procedimentos contábeis está em atraso, uma vez que é necessário que a 
autoridade ou colegiado competente aprove esse documento. As próximas fases do projeto: Execução do contrato com 
a empresa e a realização de levantamento e diagnóstico dos aspectos físicos (parceria com a SEPLAG do 
Executivo; Seadi está em contato eles para solicitar cronograma detalhado. SEADI informa ainda que a licitação para 
esta contratação está marcada para o dia 16/11/2021) serão planejadas no futuro, uma vez que não há informações 
suficientes para realizar a previsão de datas para estas entregas. 
 
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023  

 
1 - Normatizações contábeis publicadas;
2 - Implantação da Adequação do Sistema Contábil (gestão contábil);
3 - Contratação de empresa que responsável por realização de levantamento e diagnóstico dos bens móveis e 

intangíveis e de serviços de consultoria em gestão patrimonial;

3.1 - (Entrega parcialmente) Previsão de já termos iniciado o processo de os inventários, as reavaliações e 
saneamento do sistema.

3.2 - (Entrega parcialmente) Previsão de já termos iniciado a elaboração dos fluxos operacionais de gestão dos bens 
e elaboração do manual, mapeamento de processos, adequação de rotinas de trabalho, manualização de processos, modelo 

de competências e reestruturação administrativa e capacitações patrimoniais e contábeis. 
4 - Contratação de empresa para levantamento dos aspectos físicos de bens imóveis (Contrato da SEPLAG do 
executivo)
4.1 - (Entrega parcialmente) Previsão de já termos iniciado a avaliação dos bens imóveis.

RAP Novembro 2021  (Validação pelo ECP)

1) Status do projeto:

Status do projeto no período: sem atraso.

Projeto: Aprimoramento da gestão por desempenho

Unidade: Gerente:

% Concluído: 5

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS Francisco das Chagas Bezerra Sobrinho

01/10/2021 24/03/2023

01/10/2021 24/03/2023



Conclusão: 5% (Previsto 5%)

Previsão de término: 24/03/2023.

IDP: 1,00

 

2) Entregas previstas:

[Entrega  01]  Novo  Modelo  de  Gestão  de  Desempenho  para  servidores  instituído  pelo  Órgão  Especial  e 
publicado no DJE (em andamento);

[Entrega 02]  Adequações do SADJUS implantadas e em produção (em andamento);

[Entrega 03] Plano de sensibilização em Gestão de Desempenho implantado (a iniciar);

[Entrega 04]  Plano de Capacitação em Gestão de Desempenho implantado (a iniciar);

[Entrega 05] Normativo de ascensão funcional aprovado pelo Órgão Especial e publicado no DJE (a iniciar).

3) Situação Geral (ECP):

Em andamento  a revisão  dos  requisitos  e  a  elaboração  da minuta  que  institui  o  novo modelo  de  gestão  por 

desempenho. O prazo para validação e aprovação do novo modelo pelo Órgão Especial é fim de novembro. O 

levantamento de requisitos necessários para operacionalização do sistema Sadjus também está em andamento.

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

N/A.

4) Entregas a serem concluídas na Gestão 21-23: 

Novo Modelo de Gestão de Desempenho para servidores; adequações do SADJUS implantadas; planos de 

sensibilização e capacitação em gestão de desempenho implantados; e novo normativo de ascenção funcional 

publicado. 

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP) - Aprimoramento das políticas e ferramentas de segurança da informação 
 
1) Status do projeto:  
 
Status do projeto no período: Sem atraso.  
Conclusão: 22% (Previsto 22%)  

Projeto: Aprimoramento das políticas e ferramentas de segurança da
informação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 22

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO Vanessa de Sousa Frutuoso

18/01/2021 26/01/2024

18/01/2021 26/01/2024



Previsão de término: 26/01/2024 
 
2) Entregas previstas:  
 
[Entrega 01] Revisão das políticas de segurança da informação (em andamento); 
[Entrega 02] Revisão dos processos de segurança da informação (em andamento); 
[Entrega 03] Criação de Centro de Operações de Segurança (em andamento); 
[Entrega 04] Levantamento das tecnologias disponíveis que podem ser aprimoradas (em andamento); 
[Entrega 05] Contratação e implantação das ferramentas de tecnologia (em andamento); 
[Entrega 06] Capacitações (para servidores; equipe técnica; e alta administração) (a iniciar); 
[Entrega 07] Implementar Itens dos Manuais/CNJ (Resolução 396/2021 e Portaria 162/2021) (a iniciar); 
[Entrega 08] Contratação de consultoria especializada em segurança da informação (a iniciar). 
 
3) Situação ECP:  

Com relação à revisão das políticas de segurança da informação, foi publicada a Portaria n° 
1851/2021, que instituiu o Comitê de  Crises Cibernéticas do  PJCE;  e elaborado o  Plano  de Continuidade do 
PJE. Em andamento a elaboração de planos de ação referentes à prevenção a incidentes cibernéticos; e de investigação par
a ilícitos cibernéticos;  e  a  validação  final  do  processo  de  gestão  de  risco. Aguardando revisão 
e aprovação dos membros do Comitê Gestor  de  Segurança  da Informação  para  publicação  da  norma  para  cópias  de 
segurança. A atualização da norma de instituição do CGSI, considerando a Resolução n° 396/2021, segue em andamento. 
Quanto  à  contratação  do  centro  de  operações  de  segurança,  em  andamento 
a definição da especificação mínima. Reiniciada a elaboração do  ETP  para  aquisição  da  ferramenta  de  segurança 
Globalprotect. Realizada reunião com empresas para esclarecimentos quanto aos requisitos/componentes da contratação. 
Necessário incluir no cronograma as contratações previstas para o ano de 2022. 
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:  

N/A 
 
4) Entregas a serem concluídas na Gestão 2021-2023: 

Levantamento das tecnologias disponíveis que podem ser aprimoradas; aquisição de subscrição de segurança GLOBALPR
OTECT para  Firewall Palo  Alto  PA5220; capacitação em segurança da informação; 
e implementação de itens dos manuais/CNJ (Resolução n° 396/2021 e Portaria n° 162/2021). 

RAP NOVEMBRO 2021  (Validação ECP) 
  
1) Status do projeto: 
  
Status do projeto no período: Com aumento do atraso. 
Concluído: 79% (Previsto 96%) 
Previsão de término: 29/04/2022. 
IDP: 0,82 
  
2) Entregas previstas: 
  
[Entrega 01] Adequações administrativas das Sejuds (De Fortaleza, do CRAJUBAR e do 2° Grau) (concluída); 

Projeto: Aprimoramento das Secretarias Judiciárias

Unidade: Gerente:

% Concluído: 79

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SUPERINTENDENCIA DA AREA JUDICIARIA Marcelo Bezerra De Moura Fontenele

11/01/2021 10/01/2022

11/01/2021 29/04/2022



[Entrega 02] Revisão do normativo da Sejud de Fortaleza (em andamento); 
[Entrega 03] Automação de procedimentos necessários no SAJPG (em andamento); 
[Entrega 04] Revisão de processos de trabalho da Sejud de Fortaleza (em andamento); 
[Entrega 05] Desenvolvimento de ferramenta estatística de apoio à gestão das Sejuds (em andamento); 
[Entrega 06] Implantação e estruturação de Núcleos de Governança das Sejuds (em andamento); 
[Entrega 07] Capacitação interna das equipes de trabalho da Sejud de Fortaleza e do Crajubar (em andamento); 
[Entrega 08] Capacitação dos gestores da Sejud de Fortaleza (em andamento); 
[Entrega 09] Reavaliação das forças de trabalho das Sejuds de Fortaleza, do Crajubar e do 2° Grau (em andamento); 
[Entrega 10] Alinhamento das estruturas e procedimentos (em andamento); 
[Entrega 11] Aproximação das Sejuds com os gabinetes (criação de canal e calendário de reuniões) (concluída). 
  
3) Situação ECP: 
  
Concluída a entrega das adequações administrativas das Sejuds. Aguardando apreciação da minuta da SEJUD de Fortaleza 
e  do relatório com  as automações do  SAJPG. Em andamento a segunda fase de construção dos painéis do  Power 
BI; a elaboração da minuta para implantação e estruturação de Núcleos de Governança das  SEJUDs;  e 
a capacitação interna  das equipes de trabalho.  A capacitação dos gestores da  SEJUD  de 
Fortaleza foi iniciada. Necessário alinhamento com a equipe do Escritório de Processos da Seplag para dar início à realiza
ção dos trabalhos de avaliação e redesenho dos processos de trabalho da SEJUD de Fortaleza. 
  
3.1) Pontos de atenção/motivos de atrasos: 

Necessário agendamento de reunião para apreciação da minuta da  SEJUD  de  Fortaleza  e  do relatório com 
as principais automações no  SAJPG. Atraso decorrente de atividades prioritárias relacionadas à visita do 
CNJ ao TJCE em novembro. A 2ª fase de construção dos painéis (inclusão das filas de trabalho) está em atraso devido à d
esalocação da equipe de suporte de  TI por  causa  da indisponibilidade das  pastas  de 
rede. Não há previsão de retorno das atividades. Foram repassadas as regras de extração,  mas a equipe ainda não retornou 
com  os  dados. Elaboração da minuta do Núcleo de Governança da Sejud 1° 
Grau em atraso devido à necessidade de alinhamento interno sobre as atribuições do setor. Aguardando agendamento de re
união para elaboração do Plano de Recomposição Sustentável da Força de Trabalho. 
 
4) Entregas a serem concluídas na Gestão 2021-2023:  

Revisão do normativo da Sejud de  Fortaleza; automação de procedimentos necessários no 
SAJPG;  revisão de processos de trabalho da Sejud de  Fortaleza; desenvolvimento de 
ferramenta estatística de apoio à gestão das Sejuds; implantação e estruturação de Núcleos de Governança das Sejuds; cap
acitação interna  das equipes de trabalho da Sejud de  Fortaleza  e  do Crajubar;  e  dos gestores da Sejud de 
Fortaleza; reavaliação das forças de trabalho das Sejuds de  Fortaleza,  do Crajubar e  do  2° 
Grau; alinhamento das estruturas e procedimentos. 

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Com atraso no período.
Conclusão: 59% (Previsto xx%)
Previsão de término: 22/03/2022.
 
2) Entregas Previstas:

Projeto: Aprimoramento dos processos de aquisição e contratação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 56

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

CONSULTORIA JURIDICA Moises Antonio Fernandes Monte Costa

03/05/2021 22/03/2022

03/05/2021 22/03/2022



 
[Entrega 1] Aprimoramento do processo de contratação e gestão contratual (em andamento); 
[Entrega 2] Implantação de sistema informatizado para gestão de contratações (a iniciar). 
 
 
3) Situação Geral (ECP):
 
Não houve atividades concluídas no período. Está em andamento e dentro do prazo a atividade de mapeamento e 
adequação da sistemática de aquisição e contratação. 46% dos processos ?As Is? estão modelados, os quais alguns 
tiveram que ser desenhados, pois não existiam e outros foram ajustados, conforme realidade atual. Houve um 
acréscimo na quantidade processos a serem aperfeiçoados, passando de 41 para 61. No entanto, como o ritmo dos 
trabalhos está satisfatório, não haverá previsão de impacto no prazo final da atividade. Além disso, a atividade de 
elaboração da minuta do edital está momentaneamente suspensa. Em reunião realizada em 07/10/2021, com a 
participação de representantes da UGP, Co-gestor, Líder Técnico e Coordenador de Monitoramento, optou-se por 
alterar a modalidade de licitação do projeto, ou seja, o que antes seria por Concorrência Pública, passará a ser uma das 
modalidades do BID (falta definir qual modalidade). Dessa forma, a documentação técnica para a contratação da 
consultoria deverá ser modificada para atender as diretrizes do BID, de acordo com a modalidade a ser definida pela 
UGP. 
 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
A atividade "Elaboração da Minuta do Edital" está em atraso, devido a mudança da modalidade de licitação a ser 
empregada.  Ainda aguardando definição e treinamento da equipe sobre qual modelo de contratação (BID) utilizar. As 
próximas fases do projeto: Execução do contrato oriundo da implantação de sistema informatizado e Contratação do 
Sistema de Aquisições serão planejadas no futuro, já que atualmente a equipe do projeto não tem informações 
suficientes, para realizar a previsão de datas para estas entregas. 
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023  

1 - Aprimoramento do processo de contratação e gestão contratual;
2 - Implantação de Sistema Informatizado para Gestão de Contratações;

RAP NOVEMBRO/2021 (Validação ECP) 
  
1) Status do Projeto: 
  
Status do projeto no período: Em replanejamento.  
Conclusão: 59% (Previsto 61%) 
Previsão de término: 09/08/2022 
IDP: 0,97 
  
2) Entregas Previstas: 
  
[ENTREGA 1] Processos de trabalho críticos identificados e otimizados (em andamento); 
[ENTREGA 2] Secretaria de Gestão de Pessoas reestruturada (em andamento); 
[ENTREGA 3] Ações de comunicação para disseminação dos serviços prestados pela 
SGP executadas (em andamento); 
[ENTREGA 4] Saúde Ocupacional aprimorada (em andamento). 

Projeto: Aprimoramento dos serviços da Secretaria de Gestão de
Pessoas

Unidade: Gerente:

% Concluído: 65

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS Diana Santos Pontes

01/02/2021 09/08/2022

01/02/2021 09/08/2022



  
3) Situação Geral (ECP): 

A minuta de Resolução de acúmulo de função foi apresentada para os juízes da Presidência, resta a
 apresentação para a Presidente. Quanto às soluções paliativas referentes à otimização dos process
os de diárias e acúmulo de função, a Setin dará posição sobre quando serão concluídas. 
No caso do processo de diárias, 
a solução paliativa será o formulário de solicitação de diárias e a criação de número de processo no 
CPA, cujo prazo será repassado pelo André Negreiros, coordenador de Desenvolvimento de 
Sistemas. No tocante ao processo de acúmulo de função, será uma planilha do excel 
que facilitará os cálculos da gratificação do acúmulo de função de acordo com 
o número de comissões que cada magistrado acumula, cujo prazo será repassado pelo Hertz 
Vieira, coordenador dos Sistemas Administrativos. Aprovada a contratação da empresa Gomes de 
Matos para realização de capacitação das equipes da 
SGP. Quanto ao curso de Direito administrativo, a SGP aguarda o normativo de alteração do valor 
da hora/aula, com previsão de aprovação em janeiro. Das 
04 ações previstas no plano de comunicação, 02 foram realizadas. 
As restantes devem ocorrer no mês de novembro para 
que não ocorra atraso no projeto. O presente projeto foi excluído do Promojud. A 
SGP reavaliou as contratações nele constantes, devendo seus prazos serem ajustados. O TR para 
credenciamento de psicólogos voltou da licitação para ajustes da SGP. Quanto 
à revisão de normativo de assistência médica, ficou deliberado que 
a preparação de aposentadoria não será contemplada em normativo; que os exames periódicos e lic
enças médicas terão normativos próprios. Quanto 
a esta última, foi realizada a entrega da minuta do normativo para Vládia que apresentará ao Sérgio,
 SupAdm. 
A contratação de empresa para preparação para aposentadoria também retardou um pouco pelo fat
o de a SGP avaliar a possibilidade de inexigibilidade. 
Por sua vez, foi deliberado pela continuidade da contratação via licitação. TR em vias de 
ser encaminhado à Conjur. Pela dificuldade de identificar empresas para prestar o serviço de realiza
ção de exames periódicos em todo o Estado, SGP 
e SupAdm deliberaram pelos exames periódicos serem realizados a partir da utilização do auxílio-
saúde, a exemplo do que ocorre no TRE. Para tanto, a 
SGP terá que disciplinar essa realização por meio de normativo do Órgão Especial. Dessa 
forma, a equipe está realizando pesquisas e ainda não consegue prever o prazo para conclusão da 
atividade. Após a definição das datas, os prazos da entrega 4, pelos motivos aqui expostos, precisar
ão ser replanejados. 
 
3.1) Pontos de atenção/motivos de atraso: 

Os prazos de conclusão da entrega identificação e otimização de processos de trabalho críticos estã
o no limite. 
Se não ocorrer com brevidade a apreciação da minuta de acúmulo de função por parte da President
e, a SGP não conseguirá trabalhar na instrução normativa e o projeto sofrerá atrasos. 
No mais, há possibilidade dos prazos referentes à implantação das soluções paliativas de diárias e a
cúmulo de função não serem atendidos. Aguarda-
se posição da Setin quanto ao prazos. SGP precisa atuar junto à Ascom para 
que sejam providenciadas as duas matérias restantes até o final do mês de novembro de modo 
a concluir a execução do plano de comunicação no prazo. Os prazos e atividades concernentes ao 
aprimoramento da Saúde Ocupacional não condizem com a realidade. 
Por sua vez, devido à ausência de previsão dos novos prazos, faz-



se necessário replanejar a entrega quando do próximo RAP. 
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023 :

Processos de trabalhos críticos identificados e otimizados; Secretaria de Gestão de 
Pessoas reestruturada; ações de comunicação para disseminação dos serviços da SGP; 
e Saúde Ocupacional aprimorada. 

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP) 
 
1) Status do projeto:  

Status do projeto no período: Em replanejamento. 
Conclusão: 60% (Previsto 60%)  
Previsão de término: 09/09/2022  
IDP: 1,00 
 
2) Entregas previstas:  

[Entrega  01] Contratação de especialistas para configuração dos fluxos nos sistemas judiciais (PJE) 
e em BPMS (Concluída);  
[Entrega 02] Estratégia de automação - Arquitetura Corporativa (Em andamento).  
 
3) Situação ECP:  

Suspensão da concorrência pública para contratação de consultoria em TI 
no tema Arquitetura Corporativa. Em elaboração,  pela Conjur e UGP, o 
novo cronograma de contratação via políticas/modalidades do BID. 
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:  

A contratação da consultoria,  a  qual ocorre no âmbito do projeto Identificação de  Tecnologias 
para Aprimoramento da Prestação Jurisdicional, foi suspensa, pois optou-se  pela contratação via políticas/modalidades do 
BID. O projeto será replanejado para se adequar ao cronograma BID.  
 
4) Entregas previstas para a Gestão 2021-2023:  

Contratação de especialistas para configuração dos fluxos nos sistemas judiciais (PJe)  e em BPMS  (concluída); 
e estratégia de automação de processos de trabalho. 
 

Projeto: Automação de processos de trabalho

Unidade: Gerente:

% Concluído: 60

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Vanessa de Sousa Frutuoso

19/01/2021 09/09/2022

19/01/2021 09/09/2022

Projeto: Construções sustentáveis

Unidade: Gerente:

% Concluído: 10

Início Previsto: Término Previsto:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
INFRAESTRUTURA

Pedro Vale de Brito

01/04/2021 01/02/2022



RAP NOVEMBRO (Validação ECP)

Projeto retirado do Portfólio, conforme Portaria nº 2003/2021.

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

30/06/2021 29/03/2022

RAP NOVEMBRO (Validação ECP)

Projeto retirado do Portfólio, conforme Portaria nº 2003/2021.

Projeto: Eficiência energética

Unidade: Gerente:

% Concluído: 68

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
INFRAESTRUTURA

Jose Gleicivan Dos Santos Rodrigues

03/05/2021 17/12/2021

03/05/2021 11/01/2022

RAP NOVEMBRO (Validação ECP)

Projeto a iniciar, conforme Portaria nº 2003/2021.

Projeto: Estruturação de dados no sistema judicial

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

NUCLEO DE QUALIDADE DA INFORMAÇAO Miguel Mota dos Santos

RAP Novembro/2021 - Expansão da implantação da reestruturação judiciária (Validação ECP) 
  
1) Status do Projeto: 
 
Status do projeto no período: Com atraso no período 
Conclusão:53% (Previsto 56%) 
Previsão de término: 02/03/2023 
IDP:  0,95
 

2) Entregas Previstas: 

Projeto: Expansão da implantação da reestruturação judiciária

Unidade: Gerente:

% Concluído: 53

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

ASSESSORIA DE ARTICULAÇAO INTERNA PARA O 1º
GRAU

Felipe de Albuquerque Mourão

17/02/2021 02/03/2023

17/02/2021 02/03/2023



[Entrega 1] Agregação das unidades (em andamento); 
[Entrega 2] Instalação das unidades: 2ª Vara Criminal de Quixadá; 2ª Vara Cível de Acopiara; 2ª 
Vara de São Benedito; 2ª Vara de Uruburetama; 2ª Vara Cível de Icó; 2ª Vara Cível de Itapajé; 2ª 
Vara Criminal de Tauá; e 2ª Vara de Solonópole (em 2021). 2ª Vara de Jaguaribe; e 2ª Vara de 
Marco (em 2022) (em andamento). 

3) Situação Geral (ECP): 
No período foram preenchidas as vagas da 2 vara de Marco, 2 vara de Solonópole.  E foram finalizadas as instalações 
da 2 vara de Santa Quitéria, 2 vara de São Benedito e 2 vara cível de Acopiara e 2 Vara Criminal de Quixadá. Está em 
andamento a instalação da 2 vara criminal de Icó. Está em andamento também a redução do acervo das agregadas 
2021. 

 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 
Estão atraso as instalações da 2 vara de Uruburetama, 2 vara Cível de Itapajé. Também 
houveram atrasos no preenchimento das vagas de magistrado para 2 Cível de Acopiara, 2 vara de 
Uruburetama e 2 Vara Criminal de Icó. Os atrasos foram mitigados por outras atividades que foram 
adiantadas, como preenchimento das vagas da 2 vara de Marco e 2 vara de Solonópole. 
 
4) Entregas previstas na Gestão 2021-2023 
Instalação das unidades e remoção dos magistrados: 
2ª Vara Criminal de Quixadá, 2ª Vara Cível de São Benedito, 2ª Vara Cível de Acopiara, 2ª Vara de 
Uruburetama, 2ª Vara Criminal de Icó, 2ª Vara Cível de Itapajé, 2ª Vara de Solonópole, 2ª Vara de 
Santa Quitéria, 2ª Vara Criminal de Tauá, 2ª Vara de Jaguaribe, 2ª Vara de Marco 

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Em replanejamento.
Conclusão: 41% (Previsto 52%)
Previsão de término: 23/06/2022.
 
2) Entregas Previstas:
 
[ENTREGA 1] Revisão da metodologia do Programa +Gestão (Em andamento)
[ENTREGA 2] Ampliação da capacidade de atuação do Programa +Gestão (Em andamento)
 
3) Situação Geral (ECP):
 
No período, não houve atividade ou entrega concluída. Em andamento, revisões e ajustes na 
descrição dos serviços e produtos do Termo de Referência (TR), bem como estão sendo 
atualizadas as cotações de preços com os fornecedores. Aguardando o cronograma com a nova 
forma de contratação. 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

Projeto: Expansão do "+ Gestão"

Unidade: Gerente:

% Concluído: 41

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Francisco Marcelo Fontenele Braga

01/06/2021 27/06/2022

01/06/2021 23/06/2022



 
N/A.
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023  
 
N/A.

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP) 
  
1) Status do projeto: 
  
Status do projeto no período: Sem atraso. 
Conclusão: 37% (Previsto 37%) 
Previsão de término: 16/08/2022 
IDP: 1,00

2) Entregas previstas:

  
[Entrega 01] Disponibilização de ferramentas e capacitação para gestão de 
dados pelas áreas administrativas e judiciais (em andamento); 
[Entrega 02] Fortalecimento dos Núcleos de Governança  (em andamento); 
[Entrega 
03] Melhoria da estrutura para atendimento das demandas de informações estratégicas e suporte a 
dúvidas (em andamento). 
  
3) Situação ECP: 

A realização do curso hands-on avançado via contrato com a Lanlink tornou-se inviável. A equipe do 
projeto sugeriu a retirada dessa atividade do projeto, uma vez que até o início do 2° semestre o 
curso via licitação terá sido contratado. ARP para contratação do curso em Power BI concluída. 
Será solicitada a autorização do processo licitatório. TR 
para contratação de estatísticos adaptado para retirada dos cargos de analista de 
dados. Atualmente o termo encontra-se para dotação orçamentária e autorização da Presidência.  
  
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso: 

A licença de Power 
BI que foi adquirida pelo TJCE apenas permite que os painéis sejam compartilhados com  pessoas 
que possuem 
licença pro (de pro para pro). Para obtermos mais benefícios com a ferramenta, o ideal é 
que os painéis sejam criados e compartilhados com quem não tem licença, como é o caso , 
por exemplo, de painéis elaborado para gerenciamento das unidades judiciárias. Com 

Projeto: Fortalecimento da inteligência de dados

Unidade: Gerente:

% Concluído: 37

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Diana Santos Pontes

23/04/2021 16/08/2022

23/04/2021 16/08/2022



a licença atual, só é permitido que façamos esse tipo de compartilhamento na web, 
mas há risco de compartilhamento do link de acesso para pessoas de fora do 
TJCE. A Setin está analisando a situação e verificando a possibilidade da aquisição da licença Prem
ium, que atenderia às necessidades relatadas. 
 
4) Entregas a serem concluídas na Gestão 2021-2023:  

Disponibilização de ferramentas e capacitação para gestão de 
dados pelas áreas administrativas e judiciais; fortalecimento dos Núcleos de Governança; 
e melhoria da estrutura para atendimento das demandas de informações estratégicas e suporte a dú
vidas. 

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação pelo ECP) 
 
1) Status do Projeto: 
 
Status do projeto no período: Com aumento do atraso. 
Conclusão: 35% (Previsto 47%) 
Previsão de término: 29/08/2023. 
IDP: 0,74
 
2) Entregas previstas: 
 
[Entrega  1] Aquisição de equipamentos de monitoramento eletrônico (alarmes) 
(em andamento); 
[Entrega 2] Aquisição de veículos tipo SUV (em andamento); 
[Entrega 3] Aquisição de equipamentos de segurança (em andamento); 
[Entrega 4] Aquisição de scanners (em andamento); 
[Entrega 5] Aquisição de equipamentos de detectores de metal) (em andamento); 
[Entrega 6] Manutenção do sistema CFTV 1ª fase (em andamento); 
[Entrega 7] Desenvolvimento de sistema de controle de acesso para unidades que não possuem 
catracas eletrônicas (SISPORT) (em andamento); 
[Entrega  8] Celebração de convênio com  a Secretaria da  Segurança  Pública 
para compartilhamento de imagens das câmeras de videomonitoramento (em andamento); 
[Entrega 9] Customização do Sistema Integrado de Monitoramento (em andamento); 
[Entrega 10] Formação e requalificação de brigadas de combate a incêndio (em andamento); 
[Entrega 11] Realização do curso de Segurança Pessoal para Magistrados (em andamento); 
[Entrega 12] Elaboração dos Planos Operacionais Padrão (POPs) (em andamento); 
[Entrega 13] Elaboração do Plano de Segurança Física das Unidades (em andamento). 
 

Projeto: Fortalecimento da segurança pessoal e física do Poder Judiciário

Unidade: Gerente:

% Concluído: 35

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

ASSISTENCIA MILITAR Sandro Wellington Vasconcelos Barros

01/02/2021 29/08/2023

01/02/2021 29/08/2023



3) Situação Geral (ECP): 

Em andamento a elaboração do projeto básico para aquisição de equipamentos de monitorament
o eletrônico (alarmes). Aguardando a elaboração de parecer financeiro para aquisição dos veícul
os tipo SUVs. Em andamento a revisão do  ETP 
para aquisição dos equipamentos de segurança. A única empresa fornecedora de equipamentos 
de segurança forneceu a cotação de preços solicitada em 19/11. Concluída a cotação de preços p
ara aquisição dos  scanners  e  aparelhos  de  detecção  de 
metais. Será solicitada a elaboração de parecer financeiro à Sefin. Revogado 
o edital para manutenção do sistema CFTV  1ª fase. Elaborados os pré-
requisitos do sistema SISPORT (novo sistema de controle de acesso físico às unidades).  Aguar
dando a inclusão da proposta do termo de cooperação com  a  SSPDS-
CE na pauta da reunião da Comissão de  Segurança  do  PJCE para compartilhamento das 
imagens 
das câmeras do sistema de videmonitoramento instaladas nas proximidades dos fóruns. Em and
amento a customização do sistema integrado de monitoramento (botão de pânico); a capacitação
 da 2ª turma do curso de  Segurança Pessoal para  Magistrados (início em 16/11);  e 
o treinamento dos militares nos planos operacionais padrões (POPs). Aguardando a aprovação d
o Plano de Segurança Física das Unidades pela Comissão de Segurança do PJCE. 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 

Aguardando a elaboração de parecer financeiro do Setor de  Transporte  do 
TJCE para aquisição dos veículos tipo SUVs. Foi designado um servidor para realização do estu
do. Aguardando a liberação do acesso ao prédio do TJCE 
para verificar a quantidade de aparelhos danificados para revisão do  ETP  para  o lançamento de 
novo edital de manutenção do sistema CFTV  1ª fase. Estima-se 
que o acesso esteja liberado em 15 dias. A formação e requalificação de brigadas de combate a i
ncêndio não foi iniciada devido à realização de teletrabalho nas unidades. As secretarias não de
monstraram interesse. Aguardando a liberação do acesso,  pela  SSPDS-CE, para obtenção das 
imagens das câmeras de videomonitoramento. 
 
4) Entregas a serem concluídas na Gestão 2021-2023: 

Desenvolvimento do SISPORT (novo sistema de controle de acesso físico às unidades); 
convênio com  a Secretaria da  Segurança  Pública  para compartilhamento das  imagens 
das câmeras de videomonitoramento nas proximidades dos fóruns; customização do sistema int
egrado de monitoramento (botão de pânico); formação e requalificação de brigadas de combate 
a incêndio; curso de Segurança Pessoal para magistrados; planos operacionais padrão (POPs);
 e plano de segurança física das unidades. 

Projeto: Fortalecimento das soluções consensuais de conflito

Unidade: Gerente:

% Concluído: 40

Início Previsto: Término Previsto:

NUCLEO PERMANENTE DE METODOS CONSENSUAIS
DE SOLUÇAO DE CONFLITOS

Mariana Viana Mont Alverne

07/01/2021 06/09/2022



RAP Novembro/2021 - Fortalecimento das Soluções Consensuais de Conflitos (Validação ECP) 
  
1) Status do Projeto: 
 
Status do projeto no período: Atraso no período 
Conclusão: 40% (Previsto 50%) 
Previsão de término: 06/09/2022 
 

2) Entregas Previstas: 
[Entrega 01] Diagnóstico da situação (pré-processual e processual), inclusive abordando a situação 
do interior do Estado (concluído); 
[Entrega 02] Ampliação do número de mediadores e conciliares e formação profissional continuada 
(Concluído); 
[Entrega 03] Realização de parcerias para formação complementar dos 
servidores/magistrados/advogados/demais conveniados em cooperação com OAB, faculdades 
particulares e outras instituições (Em andamento); 
[Entrega 04] Formação de grupos temáticos e estruturação de banco de dados de conciliadores e 
mediadores para uniformização de procedimentos (profissionais capacitados e que adotem um 
determinado padrão/fluxo desejado de atuação) (Em andamento); 
[Entrega 05] Aprimoramento da comunicação com os envolvidos nas audiências de mediação e 
conciliação (mínimo possível de adiamento/delay para a realização do ato) (Em andamento); 
[Entrega 06] Aprimoramento dos pagamentos (com o sistema informatizado automatizado 
implantado entre outras ferramentas) (Em andamento); 
[Entrega 07] Ferramenta de conciliação virtual implantada - ODR (interlocução com os sistemas 
judiciais/Resolução 358/2020 - CNJ) (Em andamento); 
[Entrega 08] Revisão da estrutura física para melhor prestação de serviços (Em andamento). 
 

3) Situação Geral (ECP): 
 
Foram concluídos no período: Em relação à entrega 3 “Realização de parcerias para formação 
complementar dos servidores/magistrados/advogados/demais conveniados em cooperação com 
OAB, faculdades particulares e outras instituições” foi concluída a minuta do normativo e está para 
análise da Cogestora do projeto. Quanto à entrega “Formação de grupos temáticos e estruturação 
de banco de dados de conciliadores e mediadores para uniformização de procedimentos” foi 
concluída a formalização dos grupos. Quanto à entrega “Aprimoramento dos pagamentos” foram 
concluídas as atividades “Identificação dos principais gargalos” e “Benchamarks de melhores 
práticas com outros Estados”. 
Em andamento: Quanto a entrega “Realização de parcerias para formação complementar“ está em 
andamento a Verificação pelos gestores do Projeto e do NUPEMEC da análise realizada e decisão 
sobre a elaboração de normativo, estando em fase de aprovação da minuta. Já na entrega 
“Formação de grupos temáticos e estruturação de banco de dados de conciliadores e mediadores 
para uniformização de procedimentos” está em andamento a aprovação dos fluxos já elaborados. 
Para a entrega “Aprimoramento da comunicação com os envolvidos nas audiências de mediação e 
conciliação” está em andamento a construção de procedimento para  alimentação e consulta de 
dados dos conciliadores e mediadores judiciais externos atuantes nos CEJUSC’s. 
Quanto ao Aprimoramento dos pagamentos, está em andamento o desenvolvimento da 1 fase do sistema (banco de 
dados).  Por último, quanto a entrega “Revisão da estrutura física para melhor prestação de serviços” está em 
andamento o alinhamento da estrutura física com os procedimentos/fluxos racionalizados. E já houve avanço na 
atividade “Priorização de ações a serem conduzidas” já tendo sido concluídos no fórum de Santa Quitéria e Senador 
Pompeu, antes do prazo. 

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

07/01/2021 06/09/2022



 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 
Os atrasos ocorridos foram decorrentes, quanto à entrega Aprimoramento dos pagamentos, no 
benchmark realizado com os outros TJs não foi identificado um precedente para pagamento dos 
conciliadores, referente às conciliações que não são de processos com gratuidade, que o TJCE 
pudesse utilizar de outro estado. Desta forma a equipe está buscando desenvolver uma solução 
nova, o que postergou a atividade de sensibilização para o ano que vem. 
Ponto de atenção: Quanto à aquisição de ferramenta de ODR, provavelmente deverá ser 
excluída do projeto ou reformulada, devido ao fato de o CNJ está desenvolvendo uma ferramenta 
para disponibilizar aos TJs. 
 
4) Entregas previstas na Gestão 2021-2023 
Todas as entregas previstas no cronograma com exceção da ferramenta dos ODRs e uma solução 
para pagamento dos conciliadores dos processos que não são de gratuidade (talvez não termine 
essa gestão). Deve ser concluída ainda a implantação do CEJUSC Cariri (ainda não planejado no 
projeto). 

RAP [NOVEMBRO 2021] (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:
 
Status do projeto no período: Com aumento do atraso no período.
Conclusão: 54% (Previsto 95%)
Previsão de término: 12/04/2022
 
2) Entregas previstas:
 
[Entrega 01] Análise técnica da ferramenta "Proteção na Medida" (em andamento);
[Entrega 02] Implantação do software/recursos tecnológicos para acompanhamento do Projeto (a iniciar);
[Entrega 03] Institucionalização do Projeto "Proteção na Medida" no TJCE (em andamento);
[Entrega 04] Aprimoramento e integração dos processos de trabalho (em andamento);
[Entrega 05] Implantação de postos de acolhimento para atendimentos das mulheres vítimas de violência doméstica na 
capital e no interior do Estado (em andamento);
[Entrega 06] Fortalecimento da Coordenadoria da Mulher (sistematização das ações em todas as Comarcas do Estado 
(em andamento);
[Entrega 07] Avaliação da possibilidade de integração com outros órgãos (em andamento).
 
3) Situação ECP:
 
No período, a ferramenta ?Proteção na medida? teve a homologação concluída e início de utilização pelas unidades 
piloto (1º e 2º Juizados da Mulher da comarca de Fortaleza e comarca de Acaraú.). Os operadores da plataforma 
passaram por capacitação/treinamento dias 8 e 9/11 em formato híbrido, presencial e online. A capacitação abrangeu 
os aspectos técnicos do software e aspectos jurídicos e sociais, que perpassam a violência contra a mulher. A partir do 
dia 10/11, as unidades acima mencionadas já estão utilizando a plataforma. Houve também no período a aprovação 
pela Assembleia Legislativa do Ceará da criação de novos juizados especializados em violência doméstica e familiar 
contra a mulher (comarcas de Maracanaú, Sobral e Crato), o que será significativo na ampliação dos postos de 
acolhimento pelo Poder Judiciário. O plano de ação para implantação dos postos de acolhimento para atendimento das 
mulheres vítimas de violência doméstica foi atualizado com base nas definições realizadas na reunião com a Secretaria 
de Políticas para as Mulheres, onde ficou estabelecido que alguns postos funcionarão nas estruturas das unidades da 
Casa da Mulher Cearense, as quais estavam previstas para inauguração esse ano (2021), mas somente serão 

Projeto: Fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica

Unidade: Gerente:

% Concluído: 54

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

COORDENADORIA ESTADUAL DA MULHER EM
SITUAÇAO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR

Clarissa de Fatima Nobre Carvalho

01/02/2021 17/12/2021

01/02/2021 12/04/2022



inauguras em 2022. Já houve a identificação de possíveis órgãos parceiros e a homologação do software já possibilita a 
integração de dados.  
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:
 
As atividades futuras/a iniciar dependem da conclusão da fase piloto da plataforma ?Proteção na Medida?. Após essa 
conclusão, a normatização para atuação uniforme nas comarcas será finalizada. Será avaliada a integração de dados 
com outros órgãos e ampliação da utilização do software em outras comarcas do estado. A conclusão das novas 
unidades das Casas da Mulher Cearense foram postergadas pelo governo do Estado para 2022. 
 

4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023  
 
[Entrega 01] Análise técnica da ferramenta "Proteção na Medida" (em andamento);
[Entrega 02] Implantação do software/recursos tecnológicos para acompanhamento do Projeto (a iniciar);
[Entrega 03] Institucionalização do Projeto "Proteção na Medida" no TJCE (em andamento);
[Entrega 04] Aprimoramento e integração dos processos de trabalho (em andamento);
[Entrega 05] Implantação de postos de acolhimento para atendimentos das mulheres vítimas de violência doméstica na 
capital e no interior do Estado (em andamento);
[Entrega 06] Fortalecimento da Coordenadoria da Mulher (sistematização das ações em todas as Comarcas do Estado 
(em andamento);
[Entrega 07] Avaliação da possibilidade de integração com outros órgãos (em andamento).

RAP NOVEMBRO 2021  Projeto Fortalecimento do Sistema dos Juizados Especiais (Validação pelo 

ECP)

 

1) Status do Projeto:

 

Status do projeto no período: Com aumento do atraso.

Conclusão: 66% (Previsto 79%)

Previsão de término: 29/07/2022

IDP: 0,83

 

2) Entregas previstas:

 

[Entrega 1] Diagnóstico para Aprimoramento do Sistema de Juizados Especiais (concluída);

[Entrega 2] Instalação da Secretaria Judiciária Única das Turmas Recursais (em andamento);

[Entrega 3] Reforma das edificações dos Juizados Especiais da Comarca de Fortaleza, sediadas 

em prédios de propriedade do TJCE (em andamento);

[Entrega 4] Criação de aplicativo do juizado móvel/Juizado Virtual (em andamento);

[Entrega 5] Revisão do Regimento Interno das Turmas Recursais (concluída);

[Entrega 6] Capacitação de magistrados e servidores que compõem o sistema de JEs (em 

Projeto: Fortalecimento do sistema de juizados especiais

Unidade: Gerente:

% Concluído: 66

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

TURMAS RECURSAIS Roberta Peixoto de Araújo

05/02/2021 29/07/2022

05/02/2021 29/07/2022



andamento);

[Entrega 7] Criação do Portal dos Juizados Especiais (concluída);

[Entrega 8] Ampliação do atendimento das atermações nos Núcleos de Práticas Jurídicas (NPJ) 

mediante novos convênios com universidades (em andamento).

[Entrega 9] Ampliação do Programa de Juízes Leigos (concluída).

 

3) Situação Geral (ECP):

 

Aguardando a publicação da portaria com a lotação dos servidores da Sejud das TRs nas novas 

unidades criadas. A modelagem do fluxo de negócio e a definição das chamadas dos minipacs dos 

JEs das TRs foi concluída. Aguardando o início da homologação dos minifluxos/minipacs dos JEs 

das TRs prevista para novembro. A reforma estrutural da 17ª unidade foi paralisada. O 

desenvolvimento do aplicativo do juizado móvel foi iniciado em 26/10. O curso presencial "Juizado 

Especial Cível e Criminal - teoria e prática" será realizado nos dias 11 e 12 de novembro (última 

capacitação de 2021). Em tratativas para realização de convênio com a Faculdade CDL para 

recebimento de uma unidade dos JEs. Aguardando resposta da Presidência sobre a unidade do JE 

que irá para a CDL (possivelmente a 4ª). Autorizada pela Conjur a formalização do convênio com a 

Unichristus para realização de atendimento pelo Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ).

 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

 

Após a publicação da Res. n° 05/2021, a SEJUD das TRs foi vinculada à SUPJUD. Necessidade de 

agendamento de reunião de alinhamento com a área para estruturação do setor e aprovação dos 

fluxos de trabalho. Aguardando a publicação da portaria com a lotação dos servidores das unidades 

criadas pela Res. n° 05/2021 (última movimentação do CPA em 14/10 pela SGP). Com relação à 

reforma do auditório, o processo foi encaminhado à Seadi para análise do custo financeiro e da 

viabilidade técnica (última movimentação do CPA em 23/09). A reforma estrutural da 17ª unidade foi 

paralisada devido à equipe de manutenção ter sido alocada na adaptação do FCB para receber 

unidades e o Pleno do TJCE.

4) Entregas a serem concluídas na Gestão 2021-2023:

Instalação da Secretaria Judiciária Única das Turmas Recursais; reforma das edificações dos 

Juizados Especiais da Comarca de Fortaleza; criação de aplicativo do juizado móvel/Juizado 

Virtual; capacitação de magistrados e servidores que compõem o sistema de JEs; e ampliação do 

atendimento das atermações nos Núcleos de Práticas Jurídicas (NPJ) mediante novos convênios 

com universidades.



RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Em replanejamento.
Conclusão: 53% (Previsto 80%)
Previsão de término: 22/04/2022.
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 1] Plano de trabalho para a humanização do atendimento (concluída);
[Entrega 2] Contratação de consultoria para criação de um diagnóstico (em andamento);
[Entrega 3] Humanização de ambientes (a iniciar);
[Entrega 4] Qualificação do atendimento (em andamento);
[Entrega 5] Soluções de TI (concluída);
[Entrega 6] Criação de balcão virtual (concluída).
 
3) Situação Geral (ECP):
 
No período, não houve entregas concluídas. Em relação à contratação de consultoria para criação 
de um diagnóstico, a atividade de elaboração do TR está em andamento. A equipe do projeto 
juntamente com a Assessora de Aquisição (contratada pelo BID) realizarão os ajustes nos artefatos, 
a fim de adequá-los à modalidade de contratação do BID. A expectativa é ter um cronograma desta 
contratação até final de novembro. Foi deliberado pelo Superintendente da Área Administrativa, em 
reunião realizado no dia 05/10/2021, que a Contratação da Consultoria deveria ser realizada após 
assinatura do Contrato com o BID e seguindo a Modalidade de Contratação do BID. Portanto, após 
definição do cronograma de trabalho da Assessora de Aquisição, será realizado o replanejamento 
do cronograma do projeto.
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
N/A.
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023  
 
[Entrega 1] Plano de trabalho para a humanização do atendimento;
[Entrega 2] Contratação de consultoria para criação de um diagnóstico;
[Entrega 3] Humanização de ambientes;
[Entrega 4] Qualificação do atendimento;
[Entrega 5] Soluções de TI;
[Entrega 6] Criação de balcão virtual.

Projeto: Humanização do atendimento

Unidade: Gerente:

% Concluído: 53

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA ESTADUAL DE ATENDIMENTO Liliana Holanda Farias de Araripe Santiago

12/02/2021 28/02/2022

12/02/2021 22/04/2022

Projeto: Identificação de tecnologias para aprimoramento da prestação
jurisdicional

% Concluído: 30



 
RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Em replanejamento.
Conclusão: 30% (Previsto xx%)
Previsão de término: 31/10/2022.
 
2) Entregas Previstas:
 

[Entrega 01] Contratação de consultoria para auxiliar na identificação da arquitetura tecnológica 
necessária (em andamento);
[Entrega 02] Diagnóstico da arquitetura corporativa (a iniciar);
[Entrega 03] Identificação de tecnologias para aprimoramento da prestação jurisdicional (a iniciar);
[Entrega 04] Definição da estratégia de automação de processos de trabalho (em andamento);
[Entrega 05] Proposição de projeto de Arquitetura Corporativa (a iniciar);
[Entrega 06] Plano de Implementação da Arquitetura Corporativa (a iniciar).
 
 
3) Situação Geral (ECP):
 

No período, não houve entrega concluída. Em relação à Contratação de consultoria para auxiliar na 
identificação da arquitetura tecnológica necessária, está em andamento a atividade de publicação 
do edital. A equipe do projeto vem realizando reuniões com a Assessora de Aquisição, contratada 
pelo BID, para elaboração dos artefatos necessários à realização da Modalidade de Contratação do 
BID - SBQC. No dia 19/11, será realizada uma reunião, para validação dos primeiros artefatos desta 
modalidade (Minuta Manifestação de Interesse, Minuta Cronograma, Minuta Critérios de Seleção e 
TR).
 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 

Não houve novo atraso no período. Vale ressaltar que a expectativa é que a produção desses 
primeiros artefatos tenha sido concluída até o final do ano. A UGP está trabalhando em um modelo 
de cronograma padrão para as contratações por Modalidade do BID. Assim que este modelo for 
disponibilizado, realizaremos o replanejamento do projeto.
 
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023  

 
[Entrega 01] Contratação de consultoria para auxiliar na identificação da arquitetura tecnológica 
necessária;
[Entrega 02] Diagnóstico da arquitetura corporativa;
[Entrega 03] Identificação de tecnologias para aprimoramento da prestação jurisdicional;
[Entrega 04] Definição da estratégia de automação de processos de trabalho;
[Entrega 05] Proposição de projeto de Arquitetura Corporativa;
[Entrega 06] Plano de Implementação da Arquitetura Corporativa.
 

Unidade: Gerente:

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO Liliana Holanda Farias de Araripe Santiago

01/03/2021 31/10/2022

01/03/2021 31/10/2022



RAP NOVEMBRO/2021 (Validação ECP)

Projeto a iniciar, conforme Portaria nº 2003/2021.

Projeto: Implantação da gestão de custos

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE FINANÇAS Alessandra Cavalcante Feitosa Guimarães

Projeto: Implantação da Lei Nº17. 743

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

ASSESSORIA DE ARTICULAÇAO INTERNA PARA O 1º
GRAU

Walter Caldas Marques

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:  
 
Status do projeto no período: Em replanejamento. 
Conclusão: 37% (Previsto 55%)  
Previsão de término: 29/09/2022.  
IDP: 0,67 
 
2) Entregas previstas:  

[Entrega 01] Estrutura de governança para implantação da LGPD (concluída);  
[Entrega 02] Diagnóstico preliminar da implantação da LGPD e Plano de trabalho (em andamento); 
[Entrega 03] Mapeamento dos processos de trabalho e terceiros afetados e/ou envolvidos (a iniciar); 
[Entrega 04] Mapeamento dos fluxos de dados, dados pessoais e dados sensíveis (a iniciar);  
[Entrega 05] Regulamentos (políticas, normas e contratos) (a iniciar);  
[Entrega 06] Implantação de processos, tecnologias e controles (em andamento);  
[Entrega 07] Implantação de modelo de monitoramento e controle (a iniciar).  
 
3) Situação ECP:  

Revisão dos artefatos da contratação da consultoria; 
e da aquisição de solução para governança da privacidade e proteção de  dados para 
se adequarem às contratações na modalidade BID. Em andamento a elaboração/preenchimento de novos 

Projeto: Implantação da LGPD

Unidade: Gerente:

% Concluído: 41

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Vanessa de Sousa Frutuoso

15/02/2021 22/06/2022

15/02/2021 29/09/2022



documentos, pertencentes a contratações de consultoria regidas pelas políticas BID: manifestação de 
interesse, critérios de seleção, formação da lista curta, orçamento e outros.   
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:  

TR passando por ajustes, conforme orientações da assessora de aquisições BID/UGP. Nova reunião agendada no dia 23/11 
para apresentação da minuta de manifestação de  interesse. O cronograma do projeto será replanejado,  pois 
a modalidade que regerá a contratação será a  SBQC, utilizando-se  as políticas do  BID, com  tempo médio de  4  meses. 
As equipes da  UGP  e  da Conjur estão elaborando o  novo cronograma de contratação contemplando as etapas BID 
e etapas internas TJCE. 
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023 

Estrutura de governança para implantação da LGPD (concluída); contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de consultoria (diagnóstico preliminar da implantação da  LGPD  e plano de trabalho); 
e aquisição de solução tecnológica para governança da privacidade e proteção de  dados 
(implantação de processos, tecnologias e controles). 

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Sem atraso no período.
Conclusão: 32% (Previsto 31%)
Previsão de término: 20/01/2023.
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 1] Instituição de Comissão para gestão dos ODS prioritários (Concluída)
[Entrega 2] Fomento à integração e criação de redes relacionadas aos objetivos da Agenda 2030 
(Em andamento)
[Entrega 3] Implantação de ciclos de capacitação de colaboradores internos e externos do PJCE em 
temáticas dos ODS (Em andamento)
[Entrega 4] Implantação de sistemática de identificação dos trabalhos relacionados aos ODS (Em 
andamento)
[Entrega 5] Elaboração de planos de gestão temáticos vinculados aos ODS (Meta 9) (Em 
andamento)
[Entrega 6] Disponibilização de informações em painéis de BI (Em andamento)
[Entrega 7] Elaboração e implantação de plano de comunicação voltado à conscientização e 
disseminação dos ODS (Em andamento)

3) Situação Geral (ECP):
 
No período, foi concluído o replanejamento do projeto. Foi enviado ao CNJ, o Plano de Ação da 
Meta 9, referente ao ano de referência 2021. Ademais, foi informado ao CNJ, o percentual de 
execução do Plano da Meta 9, atualizado até setembro/2021. A atualização é trimestral e a próxima 

Projeto: Implantação da Rede Institucional ODS 2030

Unidade: Gerente:

% Concluído: 32

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Francisco Marcelo Fontenele Braga

20/01/2021 20/01/2023

20/01/2021 20/01/2023



será em janeiro/2022, considerando o percentual de execução até dezembro/2021. Além disso, o 
plano de capacitação para o público interno, apresentado à Esmec, foi aprovado em 
novembro/2021. Em relação às atividades em andamento, foi agendada reunião com diversidades 
unidades internas do TJCE, para o dia 10 de dezembro, para identificar oportunidades de parcerias 
relacionadas às temáticas da Agenda 2030. Sobre a capacitação, a Esmec irá informar o calendário 
de realização das capacitações no ano de 2022, a fim de verificar as datas, em que as capacitações 
previstas no plano de capacitação ocorrerão. Por fim, em relação ao plano de ação (Meta 9), em 
janeiro/2022, será realizada a atualização final da execução do Plano da Meta 9, considerando o 
percentual de execução até dezembro/2021. 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
N/A.
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023  
 
[Entrega 1] Instituição de Comissão para gestão dos ODS prioritários
[Entrega 2] Fomento à integração e criação de redes relacionadas aos objetivos da Agenda 2030 
[Entrega 3] Implantação de ciclos de capacitação de colaboradores internos e externos do PJCE em 
temáticas dos ODS
[Entrega 4] Implantação de sistemática de identificação dos trabalhos relacionados aos ODS 
[Entrega 5] Elaboração de planos de gestão temáticos vinculados aos ODS (Meta 9) 
[Entrega 6] Disponibilização de informações em painéis de BI 
[Entrega 7] Elaboração e implantação de plano de comunicação voltado à conscientização e 
disseminação dos ODS

RAP NOVEMBRO (Validação ECP)

Projeto a iniciar, conforme Portaria nº 2003/2021.

Projeto: Implantação de sistema de gestão orçamentária e financeira

Unidade: Gerente:

% Concluído: 50

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Maria Rafaela de Oliveira

01/06/2021 29/10/2021

01/06/2021 29/10/2021

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:
 

Projeto: Implantação de solução integrada e informatizada de folha de
pagamento e de gestão de pessoas

Unidade: Gerente:

% Concluído: 96

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS Liliana Holanda Farias de Araripe Santiago

07/03/2019 24/01/2022

07/03/2019 24/01/2022



Status do projeto no período: Sem atraso no período.
Conclusão: 98% (Previsto 98%)
Previsão de término: 24/01/2022.
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 01] Saneamento de dados (concluída);
[Entrega 02] Especificação dos requisitos da solução (concluída);
[Entrega 03] Contratação da solução (concluída);
[Entrega 04] Implantação da solução (em andamento);
[Entrega 05] Suporte (em andamento).
 
 
3) Situação Geral (ECP):
 
Não houve entregas concluídas no período. No entanto, a atividade de Implementação dos Ajustes, 
Integrações e Migrações da Implantação dos Módulos – Etapa VI foi concluída. O recebimento dos 
Módulos da Etapa V, bem como a implantação destes, está condicionado ao Parecer da Consultoria 
Jurídica. O fiscal técnico do Contrato elaborou um parecer em resposta ao Ofício enviado pela 
fornecedora como justificativa da entrega parcial da Etapa V e enviou para análise da Consultoria 
Jurídica.
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
N/A.
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023  
 
[Entrega 01] Saneamento de dados;
[Entrega 02] Especificação dos requisitos da solução;
[Entrega 03] Contratação da solução;
[Entrega 04] Implantação da solução;
[Entrega 05] Suporte.

RAP Novembro 2021 (Validação pelo ECP)
 
1) Status do projeto:
 
Status do projeto no período: com aumento do atraso no período.
Conclusão: 53% (Previsto 100%)
Previsão de término: 06/04/2022
 
2) Entregas previstas:
 
[Entrega 1] Diagnóstico da situação atual e das necessidades dos usuários (em andamento);
[Entrega 2] Implantação do sistema de busca de julgados, jurisprudências, atos normativos e pareceres normativos em 

Projeto: Implantação de solução tecnológica para a busca integrada de
precedentes judiciais, jurisprudências e legislações

Unidade: Gerente:

% Concluído: 53

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

CONSULTORIA JURIDICA Luis Valdemiro de Sena Melo

01/02/2021 29/10/2021

01/02/2021 06/04/2022



bases internas e externas (a iniciar);
[Entrega 3] Estruturação e integração de bases de dados e sistema com foco no PJE e gerenciamento eletrônico de 
documento com rastreio e vigência (a iniciar).
 
3) Situação Geral (ECP):
 
No período, foi concluída a atividade de prospecção de soluções. Foi definido o fornecedor da solução e está em 
andamento a documentação para aquisição do produto (software). A equipe da Setin entrará em contato com o Dr. 
Rodrigo, para alinhar o tipo de contratação (dispensa de licitação, pregão eletrônico). 
 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
Motivo de atraso: Prorrogação do prazo da atividade de prospecção de solução, devido ao cronograma de reuniões que 
foi agendado com as empresas para apresentação das propostas. O atraso da atividade de prospecção de soluções 
acarretou um atraso no cronograma como um todo, uma vez que as entregas de implantação do sistema e estruturação 
e integração de base de dados dependia desta atividade citada anteriormente.

4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023  
 

[Entrega 1] Diagnóstico da situação atual e das necessidades dos usuários;
[Entrega 2] Implantação do sistema de busca de julgados, jurisprudências, atos normativos e pareceres normativos em 
bases internas e externas;
[Entrega 3] Estruturação e integração de bases de dados e sistema com foco no PJE e gerenciamento eletrônico de 
documento com rastreio e vigência.

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Sem atraso no período.
Conclusão: 78% (Previsto 78%)
Previsão de término: 05/04/2022.
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 1] Definição dos processos de gestão dos recursos sob custódia (Em andamento)
[Entrega 2] Normatização da movimentação dos recursos sob custódia (A iniciar)
[Entrega 3] Implementação de sistema de gestão de recursos sob custódia (Em andamento)
 
 
3) Situação Geral (ECP):
 
No período a atividade de modelar os processos identificados foi concluída. O mapeamento e desenho dos processos 
restituição de custas, restituição de fianças, alvarás os fluxos foram concluídos. Por decisão do Cogestor e equipe, 
o fluxo para o processo de restituição de precatórios foi retirado do escopo do projeto, pois verificou-se que ele não 
envolve a custódia de recursos efetivamente pelo TJCE e, além disso, o Tribunal basicamente só controla a lista de 
devedores e remete os pagamentos efetuados pelos entes municipais e Estado. Em relação à entrega Implementação 
de sistema de gestão de recursos sob custódia, a atividade de desenvolvimento do sistema está em andamento. As 
reuniões de acompanhamento dessa atividade estão acontecendo mensalmente, com a participação da equipe técnica 
da SETIN, do TJMG e do LT. O trabalho ainda se encontra na fase de planejamento das atividades e levantamento das 
especificações do sistema, e, portanto, ainda não foi elaborado cronograma.
 

Projeto: Implantação de solução tecnológica para gestão de recursos sob
custódia

Unidade: Gerente:

% Concluído: 72

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE FINANÇAS Moises Antonio Fernandes Monte Costa

01/02/2021 30/06/2022

01/02/2021 05/04/2022



 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
Estão ocorrendo reuniões de desenvolvimento do sistema uma vez por mês, nas quais o TJMG repassa o status de 
cada módulo. Na reunião do dia 26/11, existe a previsão de que seja discutida a definição do cronograma para o 
desenvolvimento. Após a definição das especificações, será possível a elaboração do cronograma da construção do 
sistema.

4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023  

[Entrega 1] Definição dos processos de gestão dos recursos sob custódia (05/04/2022);
[Entrega 2] Normatização da movimentação dos recursos sob custódia (28/02/2022);
[Entrega 3] Implementação de sistema de gestão de recursos sob custódia (30/07/2021, entrega parcialmente, previsão que o 
sistema seja desenvolvido em 2022, e até janeiro de 2023 dê início à implantação).

RAP NOVEMBRO (Validação ECP)

Projeto a iniciar, conforme Portaria nº 2003/2021.

Projeto: Implantação de soluções tecnológicas para modernização do
atendimento

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA ESTADUAL DE ATENDIMENTO Nelson Ricardo de Moraes Nogueira

RAP NOVEMBRO/2021 (Validação ECP)

Projeto concluído em 11/08/2021.

Projeto: Implantação do Plano Estratégico TJCE 2030

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Renata Silveira Meneses

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP) 
 
1) Status do Projeto: 

Status do projeto no período: Com aumento do atraso. 
Conclusão: 89% (Previsto 99%) 

Projeto: Implantação do sistema de correição e inspeção extrajudiciais

Unidade: Gerente:

% Concluído: 89

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA-GERAL DA CORREGEDORIA-GERAL DA
JUSTIÇA

Vanessa de Sousa Frutuoso

07/05/2018 02/02/2022

07/05/2018 04/08/2022



Previsão de término: 04/08/2022. 
IDP: 0,89
 
2) Entregas previstas: 

[Entrega  1] Processos da fase de realização e implantação das funcionalidades: cadastros básicos,  carga  de  dados 
e controle de acesso (concluída); 
[Entrega2] Processos da fase de monitoramento e planejamento e implantação das funcionalidades: matriz de inspeções e 
formulário de  inspeção - conformidade (concluída); 
[Entrega 3] Implantação das funcionalidades: relatório inicial de conformidade, módulo cartorário - questionário e itens de
infraestrutura (concluída); 
[Entrega 4] Implantação das funcionalidades: relatório final de conformidade e módulo cartorário (concluída); 
[Entrega 5] Implantação das funcionalidades: matriz de monitoramento, módulo cartorário - resposta ao monitoramento e 
parâmetros da inspeção (concluída); 
[Entrega  6] Implantação das funcionalidades: formulário de inspeção fiscal  -  coleta  de  dados, formulário de inspeção fiscal  -
 análise de  dados  e relatório inicial e  final; integração de sistemas; absorção de 
dados existentes; execução de piloto nos cartórios escolhidos (em andamento); 
[Entrega 7] Revisão dos processos da CGJ modelados no projeto e implantação das funcionalidades: módulo planejamento: 
planejamento das inspeções de conformidade em lote (concluída); 
[Entrega 8] Implantação das funcionalidades: relatório de indicadores e acompanhamento das inspeções (em andamento). 
 
3) Situação Geral (ECP): 

Em andamento a elaboração dos protótipos das telas do formulário de inspeção; e  dos relatórios inicial/final 
fiscal para aprovação final pelo cliente (equipe TI); bem como a realização do  4° ciclo de  testes 
do relatório de indicadores pela equipe de 
TI. A especificação técnica e contrução da funcionalidade para acompanhamento das inspeções foi pausada. Resta apenas 1 
processo a  ser aprimorado referente ao monitoramento da inspeção fiscal. Após a finalização e validação final 
por parte do cliente, os processos estão aptos para serem publicados. 
 
3.1) Pontos de atenção/motivos de atrasos: 

O atraso na construção dos protótipos das telas está relacionado ao fato de 
o analista de requisitos (Setin) estar atuando como gerente de demanda na unidade de trabalho e em outro sistema, ocorrendo, p
ortanto, concorrência de prioridades nas atividades a serem executadas. Necessidade de realizar um 4° ciclo de  testes 
no relatório de indicadores, não previsto no cronograma inicial, devido à complexidade apresentada pelas correções no sistema. 
Após a finalização desse ciclo, será necessário empreender um 
5° ciclo para validar as correções. A pausa no acompanhamento das
inspeções está relacionada à atuação do desenvolvedor nas correções do 4° ciclo de testes do relatório de indicadores. 
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023: 

Implantação das funcionalidades: formulário de inspeção fiscal  -  coleta  de  dados, formulário de inspeção fiscal  - análise de 
dados  e relatório inicial e  final; integração de sistemas; absorção de 
dados existentes; execução de piloto nos cartórios escolhidos; 
e relatório de indicadores e acompanhamento das inspeções. O Projeto, 
com todas as suas entregas, está previsto para finalizar em 2022. 

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP)

Projeto: Institucionalização e fortalecimento da cultura de inovação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 69

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO WELKEY COSTA DO CARMO

15/04/2021 11/01/2022

15/04/2021 07/03/2022



1) Status do Projeto:
 

Status do projeto no período: Com atraso no período.
Conclusão: 69% (Previsto 95%)
Previsão de término: 07/03/2022.
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 1] Criação do Comitê de Gestão da Inovação (concluída);
[Entrega 2] Institucionalização da política de inovação (em andamento);
[Entrega 3] Estruturação de laboratório de inovação (em andamento);
[Entrega 4] Propor inclusão da inovação no Plano de Capacitação do TJCE (concluído);
[Entrega 5] Implantação de ferramentas e práticas para garantir a efetiva implantação da cultura de 
inovação (em andamento);
[Entrega 6] Promoção de ações para fortalecer a cultura de inovação (em andamento).
 
 
3) Situação Geral (ECP):
 
Não houve entregas concluídas no período. As seguintes atividades estão em andamento: definir 
termos de uso do laboratório, elaborar oficinas de inovação para o + Gestão, rever ferramentas do + 
Gestão, estabelecer métricas para a inclusão do elemento inovação no +Gestão. 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 

A atividade de desenvolver jogo online (mobile) de acompanhamento da evolução da trilha de 
inovação do laboratório, iniciada em 11/06/2021, foi suspensa pela falta de recursos. A área 
operacional (Setin) solicitou o tempo do único analista envolvido na execução dessa atividade. A 
previsão de retorno da alocação desse recurso foi dada para dezembro.
 
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023  

 
[Entrega 1] Criação do Comitê de Gestão da Inovação;
[Entrega 2] Institucionalização da política de inovação;
[Entrega 3] Estruturação de laboratório de inovação;
[Entrega 4] Propor inclusão da inovação no Plano de Capacitação do TJCE;
[Entrega 5] Implantação de ferramentas e práticas para garantir a efetiva implantação da cultura de 
inovação;
[Entrega 6] Promoção de ações para fortalecer a cultura de inovação.

RAP NOVEMBRO (Validação ECP)

Projeto: Inteligência artificial na prestação jurisdicional

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO Gilberto George Conrado de Souza



Projeto a iniciar, conforme Portaria nº 2003/2021.

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:
 
Status do projeto no período: Com aumento de atraso.
Conclusão: 55% (Previsto 84%)
Previsão de término: 27/05/2022
 
2) Entregas previstas:
 
[Entrega  1]  Acompanhar  a  Criação  de  Órgão  Central  de  Macrogestão  e  Coordenação  da  Justiça  Restaurativa  para 
ampliação da Justiça Restaurativa no TJCE (concluída);

[Entrega 2] Capacitação e sensibilização de magistrados, servidores e voluntários na metodologia da Justiça Restaurativa 
(em andamento);

[Entrega 3] Criação da Semana de Sensibilização da Justiça Restaurativa no TJCE (em andamento);

[Entrega 4] Ampliação das  áreas de  atuação da  Justiça Restaurativa  nas unidades  judiciais  e  administrativas do  Poder 
Judiciário (em andamento);

[Entrega  5]  Implantação  de  pesquisa  de  satisfação  como  ferramenta  para  avaliação  das  práticas  em meio  digital  (em 
andamento);

[Entrega 6] Criação de 16 Núcleos de Justiça Restaurativa no interior do Estado (a iniciar);

[Entrega 7] Celebração de termos de cooperação técnica com instituições governamentais e não-governamentais a fim de 
garantir o fortalecimento da rede de apoio e das próprias instituições envolvidas (em andamento);

[Entrega 8] Criar Portal da Justiça Restaurativa no site do TJCE (em andamento);

[Entrega 9] Capacitação da equipe do NUJUR Fortaleza (a iniciar).

 
3) Situação Geral (ECP):
 
No período, a atividade de Planejar capacitação/treinamento da equipe que atuará com as práticas de Justiça Restaurativa 
foi concluída. Foi elaborado plano pedagógico para formação de facilitadores em conformidade com as novas diretrizes do 
CNJ. Aguarda  abertura de CPA, para  inclusão na grade curricular  dos  cursos oferecidos pela ESMEC. A atividade de 
Criação da Semana de Sensibilização da Justiça Restaurativa no TJCE foi concluída e inserida na programação nacional 
de  Justiça Restaurativa.  Em  relação  à  entrega Criar  Portal  da  Justiça Restaurativa  no  site  do  TJCE,  foi  desenvolvido, 
aprovado  e  lançado  esse  portal  (sessão).  Aguardando  apreciação  da  Presidência  acerca  da  solicitação  para 
ampliação/modificação das competências  já  traçadas pela Resolução OE 01/2017 (Implementação da JR no âmbito das 
Varas da Infância e Juventude do PJCE).
 
3.1) Motivos de atraso/Pontos de atenção:
 
Os  dados  referentes  aos  questionários  enviados  para  as  comarcas  do  interior  do  Estado  solicitando  informações  sobre 
práticas restaurativas ainda não foram compilados devido à carência de servidores e conhecimento em estatística. O início 
do piloto no Juizado da Mulher foi adiado pela carência de servidores. A criação de 16 Núcleos de Justiça Restaurativa 

Projeto: Intensificação da justiça restaurativa

Unidade: Gerente:

% Concluído: 55

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

4ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE Isabela Barbosa Ferreira

02/11/2020 27/04/2022

02/11/2020 27/05/2022



nas comarcas sede das Zonas Judiciárias; e a celebração de termos de cooperação  técnica dependem da estruturação do 
Órgão Macrogestor e do NUJUR. A capacitação dos servidores depende da estruturação do órgão macrogestor e envio de 
proposta à Presidência. 
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023  
 
[Entrega  1]  Acompanhar  a  Criação  de  Órgão  Central  de  Macrogestão  e  Coordenação  da  Justiça  Restaurativa  para 
ampliação da Justiça Restaurativa no TJCE (concluída);

[Entrega 2] Capacitação e sensibilização de magistrados, servidores e voluntários na metodologia da Justiça Restaurativa 
(em andamento);

[Entrega 3] Criação da Semana de Sensibilização da Justiça Restaurativa no TJCE (em andamento);

[Entrega 4] Ampliação das  áreas de  atuação da  Justiça Restaurativa  nas unidades  judiciais  e  administrativas do  Poder 
Judiciário (em andamento);

[Entrega  5]  Implantação  de  pesquisa  de  satisfação  como  ferramenta  para  avaliação  das  práticas  em meio  digital  (em 
andamento);

[Entrega 7] Celebração de termos de cooperação técnica com instituições governamentais e não-governamentais a fim de 
garantir o fortalecimento da rede de apoio e das próprias instituições envolvidas (em andamento);

[Entrega 8] Criar Portal da Justiça Restaurativa no site do TJCE (em andamento);

[Entrega 9] Capacitação da equipe do NUJUR Fortaleza (a iniciar).

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Com atraso no período.
Conclusão: 12% (Previsto 16%)
Previsão de término: 31/01/2023.
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 01] Definição das comarcas a serem atendidas (concluída);
[Entrega 02] Revitalização, regularização e padronização estrutural (em andamento);
[Entrega 03] Aquisição e substituição dos equipamentos de climatização (em andamento);
[Entrega 04] Aquisição e substituição dos mobiliários (em andamento).
 
3) Situação Geral (ECP):
 
No período, não houve entregas concluídas. A entrega referente a revitalização, regularização e 
padronização estrutural está em andamento. Apesar do atraso, está em andamento a execução da 
revitalização das seguintes comarcas: Maranguape, Aracati, Mucambu, Tamboril, Aiuaba, Palmácia, 
Bela Cruz, Santana do Cariri e Campos Sales. Em andamento a elaboração do Termo de 
Referência da entrega de aquisição e substituição dos equipamentos de climatização, como 

Projeto: Mais Interior

Unidade: Gerente:

% Concluído: 12

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
INFRAESTRUTURA

Marcos Luiz de Almeida Araruna Fialho

01/03/2021 31/01/2023

01/03/2021 31/01/2023



também da entrega aquisição e substituição dos mobiliários. 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
Motivo de atraso: Aparecimento de demandas emergenciais e prioritárias em decorrência do 
incêndio ocorrido na sede do TJ, causando pequeno atraso na elaboração dos Termos de 
Referência para aquisição de mobiliário e equipamentos de climatização. Além disso, houve atraso 
por parte das empresas responsáveis pela revitalização das edificações de Maranguape, Aracati, 
Mucambu, Tamboril, Aiuaba, Palmácia, Bela Cruz, Santana do Cariri e Campos Sales. 
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023 
 
[Entrega 01] Definição das comarcas a serem atendidas
[Entrega 02] Revitalização, regularização e padronização estrutural
[Entrega 03] Aquisição e substituição dos equipamentos de climatização
[Entrega 04] Aquisição e substituição dos mobiliários.

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP) 
  
1) Status do Projeto: 
  
Status do projeto no período: Com atraso. 
Conclusão: 50% (Previsto 46%) 
Previsão de término: 13/04/2023 
IDP: 1,00
  
2) Entregas Previstas: 
  
[Entrega 01] Normas e manuais de gestão documental e memória (em andamento); 
[Entrega 02] Implantação do sistema de gestão arquivística (em andamento); 
[Entrega 03] Projeto piloto para descarte de documentos administrativos e judiciais (em andamento); 
[Entrega 04] Criação do Centro Estadual de Avaliação Documental (em andamento); 
[Entrega 05] Contratação de Centro Estadual para guarda física de documentos (em andamento); 
  
3) Situação Geral (ECP): 
  
Aguardando aprovação da  nova tabela de temporalidade; 
e do normativo de Gestão de Memória pelo Órgão Especial. Foi verificado que há funcionalidade de armazenamento de fo
rmato de vídeo e áudio nos sistemas PJE,  SAJ, 
SEEU, não havendo a necessidade da implantação do sistema de gestão arquivística (RDC-Arq) (entrega 2  do projeto). 
Aguardando resposta do Proname acerca de questionamento se 
a funcionalidade dos referidos sistemas já atendem aos itens de avaliação do Prêmio de Gestão Documental do 
CNJ. Os membros do comitê operacional de avaliação documental  do fórum de  Fortaleza foram definidos e 
a sugestão foi encaminhada à Presidência para publicação. Previsão de  benchmarking com os tribunais do  RS  e 
PR em janeiro de  2022. Em andamento os pilotos de descarte da petição intermediária/agravos e 
o inventário do projeto piloto completo da área administrativa. Aguardando assinatura do contrato do Centro Estadual 
para Guarda Física de Documentos, prevista para o fim de novembro. O 

Projeto: Melhoria da gestão documental

Unidade: Gerente:

% Concluído: 50

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA DO FÓRUM CLOVIS BEVILAQUA Leandro Da Silva Taddeo

30/03/2021 13/04/2023

30/03/2021 13/04/2023



local foi liberado pela Seadi para realização da mudança dos arquivos. 
  
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 

Aguardando a inclusão da nova tabela de temporalidade e 
do normativo da Gestão de Memória na pauta do Órgão Especial para aprovação. Aguardando a publicação de normativo 
que nomeia os membros do Comitê Operacional de Avaliação Documental do 
FCB. Aguardando resposta do Proname acerca de questionamento se  a funcionalidade de armazenamento dos sistemas do 
TJCE já atendem aos itens de avaliação do Prêmio de Gestão Documental. 
 
4) Entregas a serem concluídas na Gestão 2021-2023: 
 
Normas e manuais de gestão documental 
e memória; projeto piloto para descarte de documentos administrativos e judiciais; 
criação do Centro Estadual de Avaliação Documental; e contratação de centro estadual para guarda física de documentos. 
 

RAP NOVEMBRO (Validação ECP)

Projeto retirado do Portfólio, conforme Portaria nº 2003/2021.

Projeto: Migração de telefonia

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO Alexys Ribeiro Negreiros

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação ECP) 
 
1) Status do projeto:  
Status do projeto no período: Sem atraso.  
Conclusão: 57% (Previsto 56%)  
Previsão de término: 23/02/2023.  
 
2) Entregas previstas:  
[Entrega 01] Levantamento e contratação das soluções prioritárias (em andamento);  
- Webcam e Caixas de Som;  
- Solução de Armazenamento de Dados;  
- Solução Backup (Fitas);  
- Manutenção de servidores;  
- Solução tecnológica de virtualização de servidores;  
- Ampliação da solução de hiperconvergência;  
- Suporte técnico para os balanceadores de carga;  
- Solução tecnológica de backup;  

Projeto: Modernização da infraestrutura tecnológica

Unidade: Gerente:

% Concluído: 57

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO Vanessa de Sousa Frutuoso

18/01/2021 23/02/2023

18/01/2021 23/02/2023



- Solução de serviços integrados para solução de colaboração;  
- Computadores de Alto Desempenho (Workstations);  
- Solução de Gerenciamento de Service Desk (Assyst);  
- Solução de nuvem (serviço). 
[Entrega 02] Levantamento das tecnologias disponíveis e que podem ser aprimoradas (a iniciar);  
[Entrega 03] Contratação e implantação a partir da arquitetura de TI (a iniciar).  
 
3) Situação ECP:  

Em relação à contratação das soluções prioritárias, aguarda-se a entrega dos  bens referentes ao lote 1 
da aquisição de solução de armazenamento dedados (storage). Em relação à aquisição de solução tecnológica de 
virtualização de servidores, em andamento a validação da documentação técnica pela Gestão da Infraestrutura. 
Em relação à aquisição de suporte técnico para os balanceadores de  carga, aguarda-se 
a autorização do processo licitatório pela Presidência. Em relação à aquisição de solução tecnológica de backup, o ETP se
gue em elaboração. Em relação à aquisição de computadores de alto desempenho (workstations), o parecer foi aprovado p
ela Conjur. Minuta do edital encaminhado ao Nulfex para providências. Em relação à aquisição de solução de gerenciame
nto deservice desk  (assyst), aguarda-se a validação,  pela Setin, da documentação produzida.  E, 
por fim, em relação à aquisição de solução de serviço de nuvem, iniciada a elaboração da documentação técnica para contr
atação. Projeto será replanejado para incluir as contratações previstas para o ano de 2022.  
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:  
 
N/A 
 
4) Entregas a serem concluídas na Gestão 2021-2023: 
 
Aquisições: de  webcam  e caixas de som (concluída); de solução de armazenamento de  dados;  de solução backup 
(fitas) (concluída); de manutenção de servidores (concluída); 
de solução tecnológica de virtualização de servidores; de ampliação da solução de hiperconvergência (concluída); 
de suporte técnico para os balanceadores de  carga;  de solução tecnológica de  backup; 
de solução de serviços integrados para solução de colaboração (concluída); de computadores de 
alto desempenho (workstations); e de solução de gerenciamento de service desk (assyst).  
 

RAP NOVEMBRO (Validação ECP)

Projeto retirado do Portfólio, conforme Portaria nº 2003/2021.

Projeto: Padronização e integração do mandado de prisão

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SUPERINTENDENCIA DA AREA JUDICIARIA Simão

25/05/2017 27/01/2020

25/05/2017 28/07/2020

Projeto: Plano de obras

Unidade: Gerente:

% Concluído: 42

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
INFRAESTRUTURA

Anita Maria Da Silva

02/10/2017 14/11/2023

02/10/2017 14/11/2023



RAP Novembro 2021 (Validação ECP) 
 
1) Status do Projeto
Status do projeto no período: Com aumento do atraso. 
Conclusão: 42% (Previsto 56%) 
Previsão de término: 14/11/2023 
 
2) Entregas Previstas 
[Entrega 1] Construção do novo Fórum de Senador Pompeu (em andamento); 
[Entrega 2] Construção do novo Fórum de Uruburetama (em andamento); 
[Entrega 3] Reforma do Fórum de Crato (em andamento); 
[Entrega 4] Construção do novo Fórum de Santa Quitéria (concluída); 
[Entrega 5] Reforma do Fórum de Pacatuba (em andamento); 
[Entrega 6] Reforma do Fórum de Morada Nova (em andamento); 
[Entrega 7] Reforma do Fórum de Tauá (em andamento); 
[Entrega 8] Reforma de 04 salões do Juri (em andamento); 
[Entrega 9] Reforma da ESMEC (em andamento); 
[Entrega 10] Adequação PSIP - Parte 1 (Guarda-corpo e Corrimão) - FCB (em andamento); 
[Entrega 11] Adequação PSIP - Parte 2 (Extração de fumaça) - FCB (em andamento); 
[Entrega 12] Adequação das estruturas físicas para fortalecimento da segurança 2021.1 (em andamento); 
[Entrega 13] Reforma do Fórum de Aurora (em andamento); 
[Entrega 14] Reforma do Fórum de Ibiapina (em andamento); 
[Entrega15] Aquisição, entrega e montagem do mobiliário em diversos Fóruns (em andamento);
[Entrega 16] Reforma do Fórum de Beberibe (em andamento); 
[Entrega 17] Reforma do Fórum de Araripe (em andamento); 
[Entrega 18] Reforma do Fórum de Marco (em andamento); 
[Entrega 19] Reforma do Fórum de Acopiara (em andamento); 
[Entrega 20] Reforma do Fórum de Jaguaribe (em andamento); 
[Entrega 21] Reforma do Fórum de Quixadá (em andamento); 
[Entrega 22] Reforma do Fórum de São Benedito (a iniciar); 
[Entrega 23] Contratação projeto de arquitetura e instalações (PSIP - parte 3 e 4) do FCB (a iniciar); 
[Entrega 24] Construção do novo do Fórum de Icó (em andamento); 
[Entrega 25] Construção do novo Fórum de Quixeramobim (em andamento); 
[Entrega 26] Adequação das estruturas físicas para fortalecimento da segurança 2021.2 (em andamento); 
[Entrega 27] Projeto de acessibilidade vertical FCB (a iniciar); 
[Entrega 28] Reforma do Fórum de Jucás (a iniciar); 
[Entrega 29] Construção do novo Fórum de Nova Olinda (a iniciar); 
[Entrega 30] Reforma do Fórum de Jardim (a iniciar); 
[Entrega 31] Construção do novo Fórum de Milagres (a iniciar); 
[Entrega 32] Reforma do Fórum de Cascavel (a iniciar); 
[Entrega 33] Projeto da construção do novo Fórum de Independência (a iniciar); 
[Entrega 34] Projeto da construção do novo Fórum de Redenção (a iniciar); 
[Entrega 35] Projeto da construção do novo Fórum de Guaraciaba do Norte (a iniciar). 
 
3) Situação Geral (ECP)
 
No período, foi entregue o novo fórum de Santa Quitéria. Além disso, foram entregues os projetos básicos para licitação 
do PSIP parte 1 (guarda-copos e corrimão – FCB) e para a reforma dos fóruns de Beberibe e Marco. O contrato com a 
empresa executora dos serviços de engenharia, para reforma do Fórum de Aurora foi assinado. Em andamento, a 
execução das obras dos novos fóruns de Senador Pompeu e Uruburetama; reforma dos fóruns de Crato, Pacatuba, 
Morada Nova e Tauá. Além disso, está em andamento a reforma do fórum de Aurora, de Ibiapina, de Beberibe, de 
Araripe, de Marco, de Acopiara, de Jaguaribe, de Quixadá, de São Benedito, de Fórum de Icó e de Quixeramobim. 
Ademais, está em andamento a adequação das estruturas físicas para fortalecimento da segurança 2021.2, bem como 
a construção do novo Fórum de Milagres. 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso 
 
Em decorrência da disseminação da Covid-19, as obras estão sendo afetadas, tanto pelo adoecimento dos operários, 
como pela dificuldade financeira das empresas contratadas. Estão tramitando processos de aditivos de prazos das 



obras de Crato, Senador Pompeu e Uruburetama. Aguardando deliberação. Todas as demais empresas contratadas 
foram notificadas pelo atraso. Em decorrência do incêndio ocorrido em 06/09/2021 no edifício sede do Poder Judiciário, 
as atividades de Gerência de Engenharia e Arquitetura necessitam de ajustes em seus cronogramas e priorizações, 
acarretando replanejamento do projeto Plano de Obras. 
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023   
 
[Entrega 1] Construção do novo Fórum de Senador Pompeu
[Entrega 2] Construção do novo Fórum de Uruburetama
[Entrega 3] Reforma do Fórum de Crato
[Entrega 5] Reforma do Fórum de Pacatuba
[Entrega 6] Reforma do Fórum de Morada Nova
[Entrega 7] Reforma do Fórum de Tauá
[Entrega 8] Reforma de 04 salões do Juri
[Entrega 9] Reforma da ESMEC
[Entrega 10] Adequação PSIP - Parte 1 (Guarda-corpo e Corrimão) - FCB
[Entrega 12] Adequação das estruturas físicas para fortalecimento da segurança 2021.1
[Entrega 13] Reforma do Fórum de Aurora
[Entrega 14] Reforma do Fórum de Ibiapina
[Entrega 15] Aquisição, entrega e montagem do mobiliário em diversos Fóruns
[Entrega 16] Reforma do Fórum de Beberibe
[Entrega 18] Reforma do Fórum de Marco
[Entrega 20] Reforma do Fórum de Jaguaribe
[Entrega 26] Adequação das estruturas físicas para fortalecimento da segurança 2021.2

RAP NOVEMBRO 2021 (Validação pelo ECP) 
 
1) Status do Projeto: 
 
Status do projeto no período: Com atraso. 
Conclusão: 18% (Previsto 20%) 
Previsão de término: 16/12/2022. 
IDP: 0,90
 
2) Entregas previstas: 

1) Novo ambiente de aprendizagem virtual implantado (concluído); 
2)  Elaboração de política de capacitação de servidores (em andamento); 
3)  Plano de desenvolvimento de magistrados 2022 estruturado e executado (em andamento); 
4) Plano de desenvolvimento de servidores 2022 estruturado e executado (em andamento); 
5) Revisão do mapeamento de competências e desenvolvimento de trilhas de capacitação, relativas 
à transformação digital 
(em andamento).  
 

3) Situação Geral (ECP): 

Em reunião ocorrida com os cogestores do projeto, ficou deliberada a alteração da entrega 

Projeto: Programa de desenvolvimento de pessoas

Unidade: Gerente:

% Concluído: 18

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA-GERAL (ESMEC) Francisco das Chagas Bezerra Sobrinho

05/04/2021 16/12/2022

05/04/2021 16/12/2022



"Elaboração de modelo de governança e política integrada de capacitação" para "Elaboração de 
Política de capacitação de servidores". Ambos os cogestores entenderam que 
a Esmec já dispõe de disciplinamento sobre a capacitação de magistrados, e que 
a necessidade seria exclusivamente a normatização da capacitação de servidores, não devendo con
star a capacitação de magistrados eservidores em um único normativo, principalmente por conterem
 pontos específicos a cada função. Essa alteração não gerará ajustes nos prazos do projeto, 
por sua vez, precisa ser submetida para ciência do Patrocinador Geral do Promojud. A minuta foi 
concluída e enviada à Esmec para análise e 
complementação. Versão preliminar dos planos de desenvolvimento de magistrados e servidores 20
22 concluída, restando alinhamento com a Esmec e 
SGP sobre ofertas de vagas; e cursos que serão executados pelas unidades de capacitação ao long
o do ano de 
2022. Com relação à contratação de consultoria para mapeamento de competências e desenvolvim
ento de trilhas de capacitação relativas à transformação digital, a 
SGP concluirá a especificação dos serviços até novembro e alinhará com a UGP. 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 
 
Alteração da entrega "Elaboração de modelo de governança e política de integrada de capacitação" 
para "Elaboração de Política 
de capacitação de servidores". Não haverá impacto nos prazos do projeto, por sua vez, 
é importante levar para apreciação do Patrocinador Geral 
do Promojud, Superintendente Administrativo.
 
4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023:  

Novo ambiente de aprendizagem virtual implantado; elaboração de política de capacitação de servid
ores; Planos de desenvolvimento de magistrados e servidores 2022 estruturados e executados; e co
ntratação de consultoria para mapeamento de competências e desenvolvimento de trilhas de capacit
ação relativas à transformação digital. 

RAP NOVEMBRO/2021 (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Com aumento do atraso.
Conclusão: 25% (Previsto 45%)
Previsão de término: 05/12/2022
 
2) Entregas Previstas:
 

[Entrega 1] Política de incentivo para oportunização para as mulheres implantada (em andamento);
[Entrega 2] Plano de ação de valorização das mulheres executado (em andamento);
[Entrega 3] Itens do Prêmio CNJ de Qualidade referente à flexão de gênero e à criação de grupo de trabalho 
(concluída).

 
3) Situação Geral (ECP):

Projeto: Programa de Fortalecimento de Lideranças Femininas

Unidade: Gerente:

% Concluído: 25

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA Jucélia Bento de Castro

05/04/2021 30/11/2022

05/04/2021 05/12/2022



 

No período, a atividade de Realizar pesquisa para levantar junto às mulheres as principais 
dificuldades enfrentadas por elas, e as ações que propõem para mitigá-las está em andamento. O 
formulário eletrônico da pesquisa já foi enviado por e-mail, whatsapp, intranet e fica disponível até 
dia 30 de novembro. Após esse período, será realizada a análise dos dados e a previsão de entrega 
dos resultados será dia 17 de dezembro. Após a realização da pesquisa, serão executadas as 
atividades de elaborar módulos de capacitação e o treinamento para os colaboradores. A atividade 
de Benchmarking para observar melhores práticas de políticas para reduzir a desigualdade entre 
gêneros está em andamento e com atraso.
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 

Em relação à entrega "Política de incentivo de oportunização para as mulheres", a atividade de 
Benchmarking para observar melhores práticas de políticas para reduzir a desigualdade entre 
gêneros está em atraso. A comissão relata dificuldades de encontrar dentro do setor público ações 
e capacitações na temática do projeto.
 

4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023  
 
[Entrega 1] Política de incentivo para oportunização para as mulheres implantada (em andamento);
[Entrega 2] Plano de ação de valorização das mulheres executado (em andamento);
[Entrega 3] Itens do Prêmio CNJ de Qualidade referente à flexão de gênero e à criação de grupo de 
trabalho (concluída).

RAP NOVEMBRO/2021 (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Sem atraso.
Conclusão: 17% (Previsto 17%)
Previsão de término: 29/07/2022
 
2) Entregas Previstas:
 

[Entrega 1] Contratação de empresa para diagnóstico com as mudanças institucionais necessárias, 
Elaboração do Plano de ação para implementar as mudanças, Elaboração do Plano de 
comunicação, Definição do processo de mudanças e Emissão de novo formulário de pesquisa (em 
andamento); 
 
[Entrega 2] Aplicação da pesquisa de clima organizacional 2022 (a iniciar). 
 

3) Situação Geral (ECP):
 
No período, está em andamento a elaboração da documentação técnica. O termo de referência foi 

Projeto: Programa de Gestão de Mudanças e Clima Organizacional

Unidade: Gerente:

% Concluído: 17

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS Louyse Silveira Araújo

13/09/2021 29/07/2022

13/09/2021 29/07/2022



ajustado. A orçamentação será iniciada em dezembro/21, devido a previsão de assinatura do 
contrato do BID ser em janeiro.
 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
N/A.
 

4) Entregas a serem concluídas na gestão 2021-2023  
 
[Entrega 1] Contratação de empresa para diagnóstico com as mudanças institucionais necessárias, 
Elaboração do Plano de ação para implementar as mudanças, Elaboração do Plano de 
comunicação, Definição do processo de mudanças e Emissão de novo formulário de pesquisa

RAP NOVEMBRO/2021 (Validação ECP) 

Projeto concluído em 13/08/2021 com a transmissão dos dados ao CNJ.

Projeto: Saneamento de dados para o DataJud

Unidade: Gerente:

% Concluído: 100

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Diana Santos Pontes

04/02/2021 13/08/2021

04/02/2021 13/08/2021

RAP NOVEMBRO 2021 - Validação ECP 
  
1) Status do Projeto:  

Status do projeto no período: em replanejamento. 
Conclusão:  51% (Previsto: 70%) 
Data de término: 10/05/2022 
IDP: 0,75
 
2) Entregas previstas: 

[Entrega 01] Desenvolvimento de migradores (em andamento); 
[Entrega 02] Criação e implantação dos mini fluxos/mini PAC (em andamento); 
[Entrega 03] Expansão do PJE (1ª onda - Competências de JEs) (em andamento). 
  

3) Situação ECP:  

Projeto: Unificação do sistema judicial (PJe)

Unidade: Gerente:

% Concluído: 62

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SUPERINTENDENCIA DA AREA JUDICIARIA Christiane Myrta de Oliveira Medeiros

11/12/2020 10/05/2022

11/12/2020 10/05/2022



Concluída a implementação das funcionalidades para tratamento dos impedimentos de migração
 dos processos do 
JECC e disponibilizada a solução em produção. Em andamento a  evolução do 
migrador para contemplar os processos das TRs (2° 
Grau). Implantado em produção os minifluxos/minipacs dos 
JECCs. Em andamento a criação em ambiente de homologação dos fluxos das  TRs;  e 
a modelagem dos fluxos de negócio das Execuções Fiscais de  1°  e  2° 
Graus. Concluída a capacitação, migração dos processos e implantação do  PJE na 1ª  Vara  da 
Comarca  de Itapajé (piloto 2). Elaborado o plano de continuidade. Concluída a capacitação do 
1°  e  2° ciclo de migração e a implantação do  PJE. Em andamento a capacitação do 
3° ciclo de migração e implantação; e 
o aprimoramento da modelagem do fluxo de atendimento.  
 

3.1) Pontos de atenção/motivos de atrasos: 

Com relação ao desenvolvimento de migradores, a equipe de desenvolvimento destaca que a su
pressão da homologação da migração dos ciclos da  1ª onda (JECCs) acarreta risco para 
o projeto devido à imprevisibilidade dos tipos e complexidades dos erros, 
por falta de simulação. Necessário elaborar estudo para evolução do migrador para levar o histó
rico de alteração das  classes  do  SAJ  para  o  PJE. Impedimentos para atualização das  bases  de 
dados, atraso na disponibilização do  3° desenvolvedor e 
a curva de aprendizado ocasionaram atraso na evolução do migrador dos processos em grau de 
recurso das  TRs.  Se houver novos atrasos,  o 
7° ciclo será postergado. Com relação à criação/implantação de  minifluxos  e 
mini pacs, previsão do 
CNJ entregar os fluxos nacionais das Execuções Fiscais 1° grau em 18/12, premissa para  que 
as equipes do TJCE possam realizar as atividades de ajustes e apresentação ao grupo de trabalh
o. A criação/implantação em ambiente de homologação dos fluxos das 
TRs está impactada tendo em vista  que  as máquinas utilizadas pela equipe de 
TI foram corrompidas pela invasão de 
hackers. Necessária alocação de servidor com conhecimento nas TRs 
para homologação negocial
e  para atuar como facilitador nas capacitações.  Com relação à expansão da  1ª onda do  PJE 
(JECCs), o aprimoramento da modelagem do fluxo de atendimento (gestão de demandas do 
PJE) poderá atrasar, tendo em vista  a priorização das alocações dos recursos de 
TI na capacitação e implantação assistida da unidade piloto. A capacitação técnica em PJE 
para desenvolvedores continua suspensa devido à não disponibilização de todos os técnicos da e
mpresa de  TI contratada. Há possibilidade de não haver facilitador para 
as capacitações que envolvem as TRs. O atraso ou ausência de respostas aos formulários 
enviados às unidades judiciárias para preenchimento das informações necessárias às 
configurações para migração dos processos afetará a migração. 
 
4) Entregas previstas para a Gestão 2021-2023:  
 

Planejamento da  1ª fase - até a presente data está previsto no planejamento da 



1ª fase a entrega do migrador, minifluxos, migração e implantação do PJe para 
as unidades judiciárias de competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 1º grau e 
Turmas Recursais (1ª onda). 
  
Planejamento da  2ª fase: iniciado o planejamento da 
2ª onda da expansão para evoluir o migrador, construir os minifluxos, migrar e implantar o PJe 
na competência de execução fiscal e fazenda pública. 


