
Emissão: 15/mar/2022

Carteira: Portfólio de Projetos 2021-2023

Relatório de Status

Projeto Unidade Gerente %

Adequação da área administrativa SEPLAG José Diego Nunes Xavier 0

AME FCB - Adequações e Melhorias Estruturais no FCB CFORDIR Vanessa Plutarco Freitas 48

Aperfeiçoamento da gestão da arrecadação CGJUCGJ Emanuelle Alves Costa de Almeida 38

Aperfeiçoamento dos modelos de governança e gestão estratégica SEPLAG Leandro Barros Sousa dos Santos 82

Aprimoramento da comunicação interna e externa ASCOM
Karoline Sales Freire Nogueira do
Couto

54

Aprimoramento da gestão e automação de processos de trabalho SEPLAG Leandro Barros Sousa dos Santos 35

Aprimoramento da gestão patrimonial SEADI Emanuelle Alves Costa de Almeida 78

Aprimoramento da gestão por desempenho SGP
Francisco das Chagas Bezerra
Sobrinho

13

Aprimoramento das políticas e ferramentas de segurança da
informação

SETIN João Paulo de Oliveira Miranda 31

Aprimoramento das Secretarias Judiciárias SUPJUD
Marcelo Bezerra De Moura
Fontenele

83

Aprimoramento dos processos de aquisição e contratação CONJUR Emanuelle Alves Costa de Almeida 68

Aprimoramento dos serviços da Secretaria de Gestão de Pessoas SGP George Dienne Amaro de Lima 69

Estruturação de dados no sistema judicial NQI Leandro Barros Sousa dos Santos 0

Expansão da implantação da reestruturação judiciária ASARTINT1G Felipe de Albuquerque Mourão 66

Expansão do "+ Gestão" SEPLAG Leandro Barros Sousa dos Santos 66

Fortalecimento da inteligência de dados SEPLAG Leandro Barros Sousa dos Santos 56

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

47

Fortalecimento das soluções consensuais de conflito NUPEMEC
Marcele Pinho de Arruda
Mapurunga

49

Fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica CEMSVDF
Marcele Pinho de Arruda
Mapurunga

61

Fortalecimento do sistema de juizados especiais TURREC Roberta Peixoto de Araújo 80

Humanização do atendimento DIRATEN
Marcele Pinho de Arruda
Mapurunga

67

Identificação de tecnologias para aprimoramento da prestação
jurisdicional

SETIN Rodrigo Girão Porto 37

Implantação da LGPD SEPLAG João Paulo de Oliveira Miranda 44

Implantação da Rede Institucional ODS 2030 SEPLAG Francisco Marcelo Fontenele Braga 45

Implantação de sistema de gestão orçamentária, financeira e de
custos

SEFIN Emanuelle Alves Costa de Almeida 0

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

SGP Joseane Pereira Rodrigues 99

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

CONJUR
Marcele Pinho de Arruda
Mapurunga

53

Implantação de solução tecnológica para gestão de recursos sob
custódia

SEFIN Emanuelle Alves Costa de Almeida 74

Implantação de soluções tecnológicas para modernização do
atendimento

DIRATEN
Marcele Pinho de Arruda
Mapurunga

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
Karoline Sales Freire Nogueira do
Couto

73

Inteligência artificial na prestação jurisdicional SETIN Rodrigo Girão Porto 0

Intensificação da justiça restaurativa VARAIJ
Marcele Pinho de Arruda
Mapurunga

69

Mais Interior SEADI
Marcos Luiz de Almeida Araruna
Fialho

14

Melhoria da gestão documental CFORDIR Leandro Da Silva Taddeo 66

Modernização da infraestrutura tecnológica SETIN João Paulo de Oliveira Miranda 61



Plano de obras SEADI Anita Maria Da Silva 47

Programa de desenvolvimento de pessoas ESMCDIRGE
Karoline Sales Freire Nogueira do
Couto

29

Programa de Fortalecimento de Lideranças Femininas ESMC
Karoline Sales Freire Nogueira do
Couto

28

Programa de Gestão de Mudanças e Clima Organizacional SGP
Karoline Sales Freire Nogueira do
Couto

14

Saneamento de dados para o DataJud SEPLAG Diana Santos Pontes 100

Unificação do sistema judicial (PJe) SUPJUD Rodrigo Girão Porto 61

Análise Geral

Projeto concluído em 02/09/2021.

Projeto: Adequação da área administrativa

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO José Diego Nunes Xavier

RAP MARÇO 2022 (Validação ECP)

1) Status do projeto:

Status do projeto no período: Com aumento do atraso no período.

Conclusão: 48% (Previsto 51%)

Previsão de término: 04/08/2023

2) Entregas Previstas:

[Entrega 01] Adequação do PSIP 1 e 2 (guarda-corpos e corrimãos; e extratores de 

fumaça) (em andamento);

[Entrega 02] Criação de espaço de coworking (em andamento);

Projeto: AME FCB - Adequações e Melhorias Estruturais no FCB

Unidade: Gerente:

% Concluído: 48

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA DO FÓRUM CLOVIS BEVILAQUA Vanessa Plutarco Freitas

03/02/2020 04/08/2023

03/02/2020 04/08/2023



[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 do JECC e Varas da Infância (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):

O pregão para contratação de empresa para adequação dos guarda-corpos e 

corrimãos do prédio do FCB foi reagendado para 08 de março. Em andamento a 

atualização do projeto para adequação dos extratores de fumaça; a seleção de novo 

local para o espaço de coworking; e a elaboração dos projetos para reforma dos 4 

salões do júri. A execução das obras no depósito público e no prédio do Juizado da 

Mulher foi postergada novamente. O mobiliário das Varas da Infância foram 

entregues. O mobiliário do JECC está sendo entregue à medida que são realizadas as 

melhorias nas unidades dos Juizados. O projeto  de acessibilidade vertical está sendo 

analisado pela equipe de Engenharia do TJCE para inclusão de plataformas 

elevatórias. Segue em andamento o processo de aquisição dos ares-condicionados 

pela SEADI/TJCE; e o TR para contratação dos projetos do PSIP partes 3 e 4. A 

reforma da coberta do FCB foi incluída na contratação emergencial do TJCE (para 

instalação dos gabinetes), e há previsão de conclusão da reforma em abril.

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

A empresa Futura, contratada para elaboração dos projetos para reforma dos 4 salões 

do júri, ainda não concluiu a revisão do orçamento. Aguardando liberação do aditivo 



do contrato de manutenção para iniciar a execução das obras no depósito público. O 

início das obras da CAJ Mulher foi postergado novamente, devido à necessidade de 

reavaliação dos projetos arquitetônicos. A última reunião foi realizada no dia 21/02, o 

novo layout já foi validado e está em andamento a finalização do projeto elétrico. 

RAP Março 2022 (Validação ECP) 

  

1) Status do Projeto: 

 

Status do projeto no período: Em replanejamento

 

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 

Projeto: Aperfeiçoamento da gestão da arrecadação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 38

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA Emanuelle Alves Costa de Almeida

01/02/2021 30/06/2023

01/02/2021 31/01/2023



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); 

[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): 

 

Projeto encontra-se em replanejamento. Reunião marcada para o dia 28/03.

 

 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 

 

Projeto passará por replanejamento do escopo, com reunião marcada com patrocinadores, 

cogestor e equipe do projeto para o dia 28/03.

 

RAP MARÇOS 2022 - Aperfeiçoamento dos modelos de governança e gestão estratégica 
(VALIDAÇÃO ECP)

1) Status do Projeto: Com atraso no período.

Status do projeto no período: Com atraso no período. Conclusão: 82% (Previsto 83%)

Previsão de término: 29/07/2022.

 

2) Entregas Previstas:

 

[Entrega 1]  Aprimoramento dos modelos de governança e de gestão estratégica, incluindo o 

planejamento (a iniciar);

[Entrega 2] Aprimoramento dos processos de comunicação interna e externa da estratégia e 

desdobramento da estratégia institucional (concluído);

[Entrega 3] Execução e monitoramento da estratégia no Brisk (concluída);

Projeto: Aperfeiçoamento dos modelos de governança e gestão
estratégica

Unidade: Gerente:

% Concluído: 82

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Leandro Barros Sousa dos Santos

15/02/2021 29/07/2022

15/02/2021 29/07/2022



[Entrega 4] Reestruturação da avaliação dos resultados da estratégia (a iniciar);

[Entrega 5] Aprimoramento da gestão de projetos (em andamento);

[Entrega 6] Implantação da gestão de riscos (a iniciar);

[Entrega 7] Expansão do sistema BRISK (em andamento);

[Entrega 8] Expansão e estruturação dos núcleos de governança (em andamento);

[Entrega 9] Implantação de iniciativas de engajamento e valorização dos agentes de projetos (a 

iniciar).

 

3) Situação Geral (ECP):

 

Em relação a Entrega 5 - Aprimoramento da gestão de projetos, a atividade de diagnóstico da 

metodologia atual foi concluída, e a atividade de capacitação da equipe está em concluído e o 

Grupo Portfolio emitirá os certificados dos servidores. Foi concluída toda a estruturação de 

metodologia e será gerado o documento final. A implantação de metodologia de hibrida de gestão 

de projetos estão sendo executados conforme planejamento.

 

Em relação a entrega 8 -  Expansão e estruturação dos núcleos de governança, a contratação de 

serviços de consultoria em estratégia e projetos está em andamento, até o dia 04/03 o artefato 

solicitação de proposta será concluído junto a UGP. Em seguida, as empresas participantes do 

certame deverão enviar as propostas e documentações, para a fase de avaliação de técnica e 

preço. A atividade de implantação da rede interna de governança está em andamento, e a minuta 

de Resolução foi validada pelo superintendente administrativo, e está aguardando aprovação do 

órgão especial.

 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

 

Motivo de atraso: Houve atraso na entrega de implantação da rede interna de governança, em 

virtude de remarcações das reuniões de validação do normativo.

 

RAP MARÇO 2022 - Aprimoramento da comunicação interna e externa (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:
Com aumento do atraso no período.
Concluído: 54% (Previsto 74%)
Previsão de término: 03/10/2022
 
2) Entregas previstas:
[Entrega 1] Melhoria de comunicação institucional (interna e externa) (em andamento);
[Entrega 2] Serviço de Clippagem 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).

Projeto: Aprimoramento da comunicação interna e externa

Unidade: Gerente:

% Concluído: 54

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL Karoline Sales Freire Nogueira do Couto

01/02/2021 03/10/2022

01/02/2021 03/10/2022



 

3.1) Situação ECP:

 
Com relação ao item realização de pesquisa interna com gestores(diagnóstico de comunicação interna), o conteúdo da 
pesquisa está pronto e será encaminhado para aprovação;
Quanto ao processo para contratação de empresa de clipagem, esta atividade está aguardando parecer da consultoria 
jurídica para a retomada do cronograma que encontra-se em atraso;
Sobre a entrega do novo Portal, a unidade aguarda definição conjunta (SEPLAG, SETIN, ASCOM e Superintendência 
Administrativa) sobre possível mudança quanto a alteração de unidade responsável pela contratação de solução para 
desenvolvimento do novo portal da transparência;
Em relação as novas seções (CGJ e ESMEC)  estão em fase de levantamento de requisitos para desenvolvimento. 
Essas novas sessões serão desenvolvidas via SETIN;
As estratégias para aperfeiçoamento da relação com a imprensa serão apresentadas e aprovadas pela Presidente 
ainda no mês de março.
 
 
3.1) Pontos de atenção/ motivos de atraso

 
[PONTOS DE ATENÇÃO]:
Contratação de empresa de clipagem, esta atividade está aguardando parecer da consultoria jurídica para a retomada 
do cronograma que encontra-se em atraso.
Sobre a entrega do novo Portal, a unidade aguarda definição conjunta (SEPLAG, SETIN, ASCOM e Superintendência 
Administrativa) sobre possível mudança quanto a alteração de unidade responsável pela contratação de solução para 
desenvolvimento do novo portal da transparência.

 
[ATRASOS]:

 
Em relação a entrega Novo Portal do TJCE  houve alteração a fim de acelerar o desenvolvimento das entregas, no qual 
o portal da transparência será desenvolvido por solução contratada e as demais sessões pela SETIN que a partir do 
mês de março terá equipe disponível para realizar essa entrega. 

RAP MARÇOS 2022 - Aprimoramento e Automação de Processos de Trabalho (Validação ECP)

 

1) Status do projeto

Status do projeto no período: Sem atraso no período

Conclusão: 35% (Previsto 35%)

Previsão de término: 16/02/2023

 

2) Entregas previstas:

ENTREGA I - Contratação de consultoria individual (Em Andamento)

ENTREGA II - Contratação de serviços de consultoria em Estratégia e Projetos: (Em Andamento)

Projeto: Aprimoramento da gestão e automação de processos de
trabalho

Unidade: Gerente:

% Concluído: 35

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Leandro Barros Sousa dos Santos

01/03/2021 16/02/2023

01/03/2021 16/02/2023



ENTREGA III - Entrega de Robôs (Pacote II) - (Em Andamento)

ENTREGA IV - Aprimoramento da Gestão por Processos (A Iniciar)

ENTREGA V - Estratégia de Automação Arquitetura corporativa (A Iniciar) 

ENTREGA VI - Implantação da Gestão do Dia a Dia (A Iniciar) 

 

3) Situação Geral (ECP):

Em relação a Entrega1(Contratação de consultoria individual), a SETIN está realizando a 
Elaboração do Termo de Referência (TR) - Executado 20%.

No período, foram concluídas  as seguintes atividades, referentes à Entrega 2 (Contratação de 
serviços de consultoria em Estratégia e Projetos): "Elaborar Termo de referência", 
"Orçamento/estimativa de custo", "Elaborar Manifestação de interesse", "Elaboração dos critérios 
técnicos para seleção das empresas que irão compor a lista curta", "publicação da Manifestação de 
Interesse", "Preparação da Lista Curta e Elaboração do Relatório de Formação da Lista Curta". O 

ajuste no documento de Preparação da Solicitação de Proposta (SP) está na fase final e sendo 
ajustado pela equipe SEPLAG.

Em relação à Entrega 3 (Entrega de Robôs), para o fechamento do fluxo das subatividades de 
"Modelagem de Fluxo de Solicitação" e "Priorização e Aprovação de Robôs", é necessário marcar 
uma reunião de alinhamento com a Setin. E para o andamento da atividade "Levantamento de 
Robôs (Sejud 1º e 2º Graus, Sejud Crajubar e Setin)" está sendo aguardado novas informações das 
unidades.

3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:

Houve atraso na atividade "Elaboração do Termo de Referência (TR)" da Entrega1, pois, a unidade 
necessitou de um prazo maior para elaborar o documento seguindo o padrão BID.

Em relação à Entrega 3 houve atraso nas atividades: "Política de Desenvolvimento de Robôs" e 
"Modelagem do Fluxo de Desenvolvimento de Robôs", pois o fluxo sendo revisto pelas partes 
interessadas (sendo a conclusão prevista para 25/03). Também houve atraso na atividade 
"Levantamento de Robôs (Sejud 1º e 2º Graus, Sejud Crajubar e Setin)", porque a Setin pediu mais 
informações e foram solicitadas as unidades. Por ter sido o primeiro levantamento, ainda estão 
analisando o nível de detalhe das informações geradas. Apesar de que as unidades estão 
demorando no retorno, tanto pela dificuldade de entendimento quanto por outras questões como 
falta de recursos para tratar disso (este último caso, principalmente no ambito da Sejud 2º Grau, 
pois a Diretora está de férias).

RAP MARÇO 2022 (Validação ECP)

Projeto: Aprimoramento da gestão patrimonial

Unidade: Gerente:

% Concluído: 78

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
INFRAESTRUTURA

Emanuelle Alves Costa de Almeida

01/12/2020 21/03/2022

01/12/2020 27/10/2022



1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Com aumento do atraso no período

Conclusão: 78% (previsto 98%) - 1 fase

Previsão de término: 27/10/2022.

 

2) Entregas Previstas:

[Entrega 1] Normatização elaborada (concluída);

[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 consultoria em gestão patrimonial (em andamento)

[Entrega 4] Otimização de procedimentos (em andamento); 

[Entrega 5] Adequação e implementação de sistema de gestão patrimonial e de bens (em andamento); 

[Entrega 6] Melhoria da estrutura administrativa e perfil da equipe de gestão do patrimônio (a iniciar); 

[Entrega 7] Implantação do inventário compartilhado (a iniciar); 

[Entrega 8] Trilha de capacitação voltada aos responsáveis por ativos patrimoniais (a iniciar)

 

3) Situação Geral (ECP):

Em relação à Entrega 2 (Adequação sistema (gestão contábil)): A atividade de homologação dos requisitos do sistema 

foi concluída e a previsão para conclusão da atividade implantação das adequações está prevista para o dia 04.04.2022

Sobre a Entrega 3 (Contratação de empresa para realização de levantamento e diagnóstico dos bens móveis e 

intangíveis e consultoria em gestão patrimonial): Para as atividades de contratação de prestação de serviço de 

elaboração de inventário, reavaliação de bens e saneamento de dados e Contratação Consultoria, está sendo realizado 

ajustes no TR e atualização dos orçamentos para validação da UGP. Uma vez validada, será elaborada e publicada da 

MI. As atividades dessas contratações estão acontecendo em paralelo. Ficou definido que para a contratação do serviço 

de inventário, a modalidade de contratação será CP e para a contratação de consultoria a modalidade será SQC. Está 

sendo considerada para início do segundo semestre de 2022 as assinaturas dos contratos e o início das atividades das 

empresas contratadas.

 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

Depois de reuniões com líder técnico e coordenador de monitoramento, para o replanejamento do projeto, ficou 

decidido que as ações de contratações do projeto deveriam ser divididas no cronograma em entregas 3 (Contratação de 

prestação de serviço de elaboração de inventário, reavaliação de bens e saneamento de dados) e 4 (Contratação 

Consultoria - Otimização de procedimentos).

Na entrega 5 (Atualização dos valores dos Bens Imóveis junto à SEPLAG/EXEC), como os bens imóveis do TJCE são 

de propriedade do Governo do Estado, foi decidido que o serviço de atualização dos valores desses bens será realizado 

pela SEPLAG do executivo. Esta entrega está dependendo da contratação de empresa que irá prestar serviços de 

inventário e desenvolvimento de sistema de gestão patrimonial junto à SEPLAG. O processo licitatório já foi iniciado, 

mas está em fase de recursos junto à PGE. Estamos considerando para final de julho a contratação dessa empresa e 

até julho de 2023 o do serviço de atualização desses valores.

Pontos de atenção: No cronograma atual as fases de contratação estão de acordo com o tramite tradicional, 

necessitando ser atualizado de acordo com os trâmites do BID.



RAP Março 2022 (Validação pelo ECP)

1) Status do projeto:

Status do projeto no período: Com aumento do atraso no período atraso.

Conclusão: 13% (Previsto 27%)

Previsão de término: 23/06/2023.

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 Comunicação em Gestão de Desempenho (em andamento);

[Entrega 04] Plano de Capacitação em Gestão de Desempenho (em andamento);

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

iniciar).

 

3) Situação Geral (ECP):

Em relação a Entrega 2 (Adequação do SADJUS), a atividade de levantamento de requisitos foi 

concluída e a atividade de desenvolvimento do sistema está em andamento. Sobre a priorização da 

fábrica, o processo nº 8502192-93.2022.8.06.0000 já foi tratado na SETIN, solicitando a priorização 

da Entrega 2.

Foi concluído o levantamento dos canais de comunicação em relação à Entrega 3 (Plano de 

comunicação) e também foi concluído o levantamento das necessidades, referente a inclusão dos 

magistrados e de novos formatos de capacitação, referente à Entrega 4 (Plano de capacitação.)

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

Pode haver atrasos diante da possibilidade da fábrica não entregar as funcionalidades. 

Projeto: Aprimoramento da gestão por desempenho

Unidade: Gerente:

% Concluído: 13

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 23/06/2023

Projeto: Aprimoramento das políticas e ferramentas de segurança da
informação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 31

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO João Paulo de Oliveira Miranda

18/01/2021 26/01/2024

18/01/2021 26/01/2024



RAP MARÇO 2022 - Aprimoramento das políticas e ferramentas de segurança da informação (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:  
 
Status do projeto no período: Com atraso no período.  
Conclusão: 30% (Previsto 3a4%)  
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:  

No período, foi concluído a atividade revisar/elaborar Norma de Instituição do CGSI, conforme 
ENSEC (res. 396/2021 ? CNJ - ENSEC/PJ). Foi concluído também as atividades Revisar/Aprimorar 
Processo de Gestão de Risco e Elaborar Plano de Gestão de Risco/Metodologia de Riscos da 
Segurança da Informação. Além disso, foi concluída a Elaborar Documentação Técnica (Artefatos 
da Contratação) para Aquisição de Subscrição de Segurança GLOBALPROTECT para Firewall. 
Está em andamento a criação do Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos (Resposta a 
Incidentes)  e o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCC/PJ) 
e o protocolo para Ilícitos Cibernéticos. Quanto à atividade de elaboração de Norma para Cópias de 
Segurança: encontra-se na fila do Gabinete da Presidência para análise e providências. Estão em 
andamento também a revisão dos planos de continuidade dos sistemas do DJe, SAJ-PG e SAJ-SG. 
Encontra-se também em andamento a modelagem de processos de segurança da informação 
(Serviços em nuvem e registros de auditoria). A atividade de especificação mínima para o centro de 
operações de segurança encontra-se com 95% de conclusão.
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:  

Atrasos: A Revisão das Políticas de Segurança da Informação sofreu atraso por concorrência de 
atividades. Já a Norma para Cópias de Segurança está aguardando encaminhamentos da 
presidência.
Pontos de atenção: Sugestão de retirada da entrega 8 - Contratação de consultoria especializada 
em segurança da informação, pois espera-se que a consultoria GARTNER atenda ao que se 
esperava desta consultoria em segurança da informação, tornando-a desnecessária no momento. 
Sugestão de inclusão de nova aquisição na entrega?Contratação e Implantação das Ferramentas 
de Tecnologia? Nome da Aquisição: Soluções de Segurança Firewall grande porte: 
ampliação/renovação, aguardando estimativa técnica.

Projeto: Aprimoramento das Secretarias Judiciárias

Unidade: Gerente:

% Concluído: 83

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SUPERINTENDENCIA DA AREA JUDICIARIA Marcelo Bezerra De Moura Fontenele

11/01/2021 23/06/2022

11/01/2021 23/06/2022



RAP MARÇO 2022  (Validação ECP) 

  

1) Status do projeto: 

  

Status do projeto no período: Com aumento do atraso. 

Concluído: 83% (Previsto 91%) 

Previsão de término: 23/06/2022. 

  

2) Entregas previstas: 

  

[Entrega 01] Adequações administrativas das Sejuds (De Fortaleza, do CRAJUBAR e 

do 2° Grau) (concluída); 

[Entrega 02] Revisão do normativo da Sejud de Fortaleza (em andamento); 

[Entrega 03] Relatório com as automações necessárias no SAJPG (concluída); 

[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 (concluída); 

[Entrega 08] Capacitação dos gestores da Sejud de Fortaleza (concluída); 

[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: 

Concluído o relatório com as principais automações do SAJPG e entregue para o 

EPT/Seplag. Aguardando apreciação da minuta da SEJUD de Fortaleza; e envio pelo 

EPT/Seplag dos fluxos editáveis dos processos de trabalho da Sejud de Fortaleza. Em 

andamento a 2ª fase de construção dos painéis do Power BI. A Setin encaminhou os 

dados solicitados para a Sejud, os quais estão sendo validados. Com a finalização do 

concurso de remoção, será iniciada a elaboração do plano de recomposição 

sustentável da força de trabalho. 

  

3.1) Pontos de atenção/motivos de atrasos: 

 

Aguardando a aprovação da minuta da Sejud de Fortaleza. A minuta para 

implantação/estruturação do Núcleo de Governança da SEJUD do 1° Grau será 

concluída após a publicação da minuta referida anteriormente. Aguardando envio dos 

fluxos editáveis dos processos de trabalho pelo EPT/Seplag para dar início aos 

ajustes. 

RAP MARÇO 2022 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Com atraso no período.

Conclusão: 68% (Previsto 97%) - 1ª fase

Projeto: Aprimoramento dos processos de aquisição e contratação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 68

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

CONSULTORIA JURIDICA Emanuelle Alves Costa de Almeida

03/05/2021 22/03/2022

03/05/2021 27/10/2022



Previsão de término: 27/10/2022.

 

2) Entregas Previstas:

[Entrega 1] Aprimoramento do processo de contratação e gestão contratual (em andamento); 

[Entrega 2] Implantação de sistema informatizado para gestão de contratações (em andamento). 

 

3) Situação Geral (ECP):

Em relação à Entrega 1: Foram realizados até 24.2.2022 um total de 38 fluxos (equivalente a 86% dos 44 processos 

essenciais do tribunal). Restam os desenhos de 6 fluxos com prazo de finalização até 31.03.22

Sobre a entrega 2, foi definido modelo de contração formato SQC- BID. A reunião com equipe da UGP foi realizada dia 

22.02.22 para apresentação do TR e foi sugerido alteração no orçamento retirando horas e colocando por pacotes de 

entrega. A  equipe interna está trabalhando nesses ajustes do TR e atualização de orçamento para validação da UGP. 

Marcada reunião para apresentação dos documentos com as alterações dia 18.02.22. Previsto para segundo semestre 

de 2022 a assinatura do contrato e início das atividades da empresa contratada.

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

O cronograma do projeto precisará ser replanejado com novas fases do projeto e com as alterações da modalidade de 

contratação, colocando as etapas do trâmite do BID.

RAP MARÇO 2022 - Aprimoramento dos serviços da SGP (Validação ECP)

1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Com atraso no período

Conclusão: 69% (Previsto 84%)

Previsão de término: 31/08/2022.

 

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 (Concluída);

[ENTREGA 4] Saúde Ocupacional aprimorada (em andamento).

 

Projeto: Aprimoramento dos serviços da Secretaria de Gestão de
Pessoas

Unidade: Gerente:

% Concluído: 69

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS George Dienne Amaro de Lima

01/02/2021 09/08/2022

01/02/2021 31/08/2022



3) Situação Geral (ECP):

A entrega 1.3.2 "Processo de acúmulo de funções", será proposto a retirada dessa atividade do 

escopo, pois o módulo do pagamento de acúmulo de função não existe, e está dentro do módulo de 

folha de pagamento, sendo que esse módulo de folha de pagamento já entrou em produção. Em 

reunião com a superintendência administrativa, foi sugerida uma melhoria no fluxo do processo de 

acumulo de função, que propõe que a anotação deverá realizada pelos núcleos de magistrados. 

Em relação a entrega 2.6 "Contratação e realização de capacitações da equipe SGP", o curso que 

aconteceria nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro foi suspenso, em face do pedido da empresa Gomes 

de Matos para alterar a cláusula do contrato que trata do pagamento. Essa pendência está sendo 

tratada com a empresa, não havendo no momento uma nova data para realização do Workshop.

Até o final de abril a SGP realizará a finalização das etapas de termo de referência e levantamento 

de dotação orçamentária para que a atividade de "credenciamento de psicólogos".

 

3.1) Pontos de atenção/motivos de atraso:

Motivos de atraso: Foi necessário alterar data de término das atividades da entrega 1.3 (Análise do 

funcionamento dos serviços no Portal do Servidor (AdmRH) e eventuais ajustes) devido ao projeto 

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

pessoas está passando por replanejamento. 

Em relação ao módulo de diária ainda não entrou em produção, pois está havendo muita dificuldade 

com o novo sistema da folha de pagamento. 

- Ponto de atenção: Sobre a sub entrega 1.3.3 " Processos de Nomeação" não foi definida a data de 
término ainda, pois a entrega do módulo de nomeação, objeto do projeto supracitado, está contida 
em uma etapa que ainda não foi replanejada.

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 Leandro Barros Sousa dos Santos

RAP MARÇO/2022  - Expansão  da implantação  da reestruturação  judiciária (Validação  ECP)  

 

Projeto: Expansão da implantação da reestruturação judiciária

Unidade: Gerente:

% Concluído: 66

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 17/03/2023



1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Com atraso no período

Conclusão: 66% (Previsto 67%) 

Previsão de término: 17/03/2023 

 

2) Entregas Previstas:

[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):

As atividades de redução do acervo, portaria de redistribuição e redistribuição não avançaram. 

Acerca das atividades de remoção de magistrados: sobre a 2ª Cível de Acopiara não avançou ? foi 

ofertada por remoção, conforme Edital nº 86/2021 e não houve candidatos inscritos, depois, foi 

ofertada por promoção, conforme Edital 194/2021 e também não houve candidatos inscritos; sobre 

a 2ª Cível de Uruburetama, foi concluída --> Vaga provida pela remoção do Dr. Eduardo Braga (a 

sessão foi realizada em 27/01); sobre a 2ª Vara Criminal de Icó, a atividade está em andamento (foi 

ofertada por remoção, conforme Edital nº 174/2021 e não houve candidatos inscritos, após, foi 

ofertada por promoção, conforme Edital 05/2022 e houve 4 inscritos); sobre a 2ª Vara Criminal de 

Tauá, a atividade ainda está em andamento, foi ofertada a vaga por remoção, conforme Edital nº 

11/2022  e houve 1 inscrito, e  atividade de remoção de magistrado para 2ª Vara de Itapajé foi 

concluída, a sessão foi realizada em 27/01, e a vaga provida pela remoção do Dr. Tadeu Trindade.

Sobre as instalações das unidades, na 2ª Uruburetama a obra estava paralisada e a construtora 

retomou a obra na primeira semana de março e a nova data de conclusão da obra está prevista 

para 15/04; e iniciou-se a obra da 2ª criminal de tauá, e está com 45% de conclusão. 

3.1) Pontos  de Atenção/Motivos  de Atraso:

N/A

RAP MARÇO 2022 - Expansão do + Gestão (Validação ECP)

1) Status do Projeto:

Projeto: Expansão do "+ Gestão"

Unidade: Gerente:

% Concluído: 66

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Leandro Barros Sousa dos Santos

01/06/2021 27/06/2022

01/06/2021 30/06/2022



 
Status do projeto no período: Com atraso no período.
Conclusão: 66% (Previsto 77%)
Previsão de término: 30/06/2022.
 
2) Entregas Previstas:
 
[ENTREGA 1] Revisão da metodologia do Programa +Gestão (Em andamento)
[ENTREGA 2] Ampliação da capacidade de atuação do Programa +Gestão (Concluída)
 
3) Situação Geral (ECP):
 
Em relação a entrega 1 - O artefato solicitação de proposta será concluído junto a UGP. Em 
seguida, as empresas participantes do certame deverão enviar as propostas e documentações, 
para a fase de avaliação de técnica e preço. 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
N/A

RAP MARÇO 2022 - Fortalecimento da inteligência de dados (Validação ECP)

1) Status do projeto: 

  

Status do projeto no período: Com atraso. 

Conclusão: 56% (Previsto 80%) 

Previsão de término: 16/08/2022 

 

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: 

 

Em relação a entrega 1 (disponibilização de ferramentas e capacitação para gestão de 

dados pelas áreas administrativas e judiciais) na sub entrega "Contratação de curso em Power BI 

(nível básico/intermediário e avançado)",o curso de Power BI será contratado pela modalidade 

comparação de preços do BID. As especificações técnicas estão em analise pela UGP. A Educação 

corporativa está levantando a relação de empresas para o envio dos convites. No tocante a 

Projeto: Fortalecimento da inteligência de dados

Unidade: Gerente:

% Concluído: 56

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Leandro Barros Sousa dos Santos

23/04/2021 16/08/2022

23/04/2021 16/08/2022



definição de orientações para utilização e disponibilização de painéis está dependendo de 

priorização juntos Superintendência administrativa para liberação do recurso (Lider técnico), para 

dar continuidade a atividade.

Acerca da entrega 2 (Fortalecimento dos Núcleos de Governança), a sessão de licitação para 

contratação dos estatísticos está marcada para ocorrer em 09/03. Referente a ampliação dos 

profissionais de extração e arquitetura de dados, o processo está demorando um pouco porque 

dentro do aditivo está sendo solicitado mais pessoas para outras unidades.

Sobre a entrega 3  

(Melhoria da estrutura para atendimento das demandas de informações estratégicas e suporte a dúv

idas), foi realizada a contratação dos operadores de atendimento e treinamento da equipe da 

ferramenta a ser utilizada (Assyst).

 

  

3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso: 

 

Em relação a [Entrega 01] Disponibilização de ferramentas e capacitação para gestão de dados 

pelas áreas administrativas e judiciais:

 

Motivos de atraso: No tocante a definição de orientações para utilização e disponibilização de 

painéis está dependendo de priorização juntos Superintendência administrativa para liberação do 

recurso (Lider técnico), para dar continuidade a atividade. A previsão de priorização está para 11/03.

 

Pontos de atenção: Aquisição da Licença Power BI Premium, é necessário que seja definido se a 

administração tem interesse em fazer essa aquisição.

RAP MARÇO 2022 (Validação pelo ECP) 

 

1) Status do Projeto: 

 

Status do projeto no período: Com aumento do atraso.

Conclusão: 47% (Previsto 53%) 

Previsão de término: 24/01/2024. 

 

Projeto: Fortalecimento da segurança pessoal e física do Poder Judiciário

Unidade: Gerente:

% Concluído: 47

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

ASSISTENCIA MILITAR Sandro Wellington Vasconcelos Barros

01/02/2021 24/01/2024

01/02/2021 24/01/2024



2) Entregas previstas: 

 

[Entrega 1] Aquisição de equipamentos de monitoramento eletrônico (câmeras) (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 (SIMTJ) (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 

(concluída); 

[Entrega 12] Elaboração dos Planos Operacionais Padrão (POPs) (concluída); 

[Entrega 13] Elaboração do Plano de Segurança Física das Unidades (em 

andamento). 

 

3) Situação Geral (ECP): 

 

Em andamento a elaboração do projeto básico para aquisição de equipamentos de 

monitoramento eletrônico (câmeras); e a revisão do ETP para aquisição de 

equipamentos de segurança. Aguardando aprovação do ETP pela Comissão de 

Segurança para aquisição de scanners e aparelhos de detecção de metais. 



Necessária inclusão no ETP para manutenção do sistema CFTV 1ª fase das 51 

câmeras retiradas do prédio do TJCE; e das câmeras remanejadas do prédio do CDI 

para o FCB. Em andamento o desenvolvimento do sistema SISPORT (novo sistema 

de controle de acesso físico às unidades); e o desenvolvimento do SIMTJ (sistema 

Integrado de Monitoramento). A formação e requalificação da brigada de combate a 

incêndio do fórum de Santa Quitéria foi realizada. Há previsão de realização nas 

comarcas de Uruburetama e Baturité. A proposta do Plano de Segurança Física das 

Unidades estão na Comissão de Segurança para aprovação. 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 

 

O prazo para conclusão do projeto básico para aquisição de equipamentos de 

monitoramento eletrônico (câmeras) foi postergado devido à atuação do setor de 

engenharia em outros projetos (reforma do prédio do TJCE; construção do Pleno; e 

ampliação do Prédio do CDI). Restou decidido que a elaboração da documentação 

referente ao processo licitatório de aquisição dos SUVs será realizada pela Seção de 

Transporte. Será solicitado cronograma das atividades ao setor para 

acompanhamento dos prazos. Para a disponibilização do aplicativo SIMTJ na Apple 

Store, a empresa vem solicitando a homologação das customizações realizadas, o 

que gera atraso na conclusão do desenvolvimento do aplicativo. Será realizada 

reunião de alinhamento da Setin com a Apple. Aguardando a aprovação pela 

Comissão de Segurança do Plano de Segurança Física das Unidades; e os ETPs para 

aquisição dos scanners e dos pórticos (aparelhos de detecção de metal). 

RAP Março 2022 (Validação ECP) 

Projeto: Fortalecimento das soluções consensuais de conflito

Unidade: Gerente:

% Concluído: 49

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

NUCLEO PERMANENTE DE METODOS CONSENSUAIS
DE SOLUÇAO DE CONFLITOS

Marcele Pinho de Arruda Mapurunga

07/01/2021 06/09/2022

07/01/2021 06/09/2022



  

1) Status do Projeto: 

 

Status do projeto no período: Em replanejamento. 

2) Entregas Previstas: 

[Entrega 01] Diagnóstico da situação (pré-processual e processual), inclusive abordando a situação do interior 

do Estado (concluída); 

[Entrega 02] Ampliação do número de mediadores e conciliares e formação profissional continuada 

(concluída); 

[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) (concluída);

[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 (concluída);

[Entrega 09] Criação de CEJUSCs Regionais (Cariri) para atendimento, de forma virtual e remota, das 

demandas processuais e pré-processuais provenientes das Comarcas que não possuem CEJUSCs em caráter 

obrigatório (a iniciar).

 

3) Situação Geral ECP:  

Concluída a revisão da estrutura física para melhor prestação de serviços; e a formação de grupos temáticos e 

estruturação de banco de dados de conciliadores e mediadores para uniformização de procedimentos. Os fluxos 

estão em execução na Comarca de Fortaleza. Aprovada a Resolução do Órgão Especial n° 09/2022, a qual 

dispõe sobre o credenciamento de instituições para promoção de cursos de formação de conciliadores(as) e 

mediadores(as) judiciais. Estão sendo realizados testes no módulo de cadastro dos Conciliadores do PAJ 



(SGAJ). Em reunião realizada no fim de fevereiro, restou acordada a necessidade de maior envolvimento da 

equipe técnica, especialmente da Supjud e da Sefin, para construção do fluxo de procedimentos para 

pagamento dos conciliadores. Desta forma, o relatório do NUPEMEC com as possibilidades de viabilizar este 

pagamento ainda não está concluso, permanecendo em elaboração e com a necessidade de envolvimento das 

áreas anteriormente mencionadas.

 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 

 

Pontos de atenção: Necessidade de envolver alguns atores no detalhamento das funcionalidades para o 

desenvolvimento da ferramenta ODR. Será agendada reunião com a SETIN, o NUPEMEC, a Dra. Samara e o 

professor da Unifor Gustavo Raposo para auxiliarem na definição dessas funcionalidades. Será necessário que 

a Gerência de Sistemas execute 2 ciclos de desenvolvimento (sprints) para que seja possível definir com 

precisão o cronograma do projeto no tocante à ferramenta PAJ. Considerando que cada sprint tem duração 

máxima prevista de 10 dias úteis, será necessário avaliar durante todo o mês de março a quantidade de sprints 

necessárias e o tempo de cada uma delas para fechamento de novo cronograma. Necessário esclarecimento se a 

normatização atualmente em trâmite do PAJ prevê a possibilidade de pagamento dos conciliadores; e a 

confirmação de local a ser cedido pelo Governo do Estado para a implantação do CEJUSC Cariri. Sobre isto, 

há a informação de que o espaço pertencente ao antigo Fórum de Juazeiro está sendo avaliado pelo Governo. O 

processo está em análise pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) e acompanhado pela SEADI.   

RAP Março 2022 - Fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica (Validação ECP)

1) Status do projeto: 

Status do projeto no período: Em replanejamento.

2) Entregas previstas:

[Entrega 01] Implantação de projeto piloto da ferramenta "Proteção na Medida" (em andamento);

[Entrega 02] Evoluções no software (a iniciar);

Projeto: Fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica

Unidade: Gerente:

% Concluído: 61

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

COORDENADORIA ESTADUAL DA MULHER EM
SITUAÇAO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR

Marcele Pinho de Arruda Mapurunga

01/02/2021 17/12/2021

01/02/2021 12/04/2022



[Entrega 03] Expansão da ferramenta e institucionalização do Projeto "Proteção na Medida" no TJCE (em 

andamento);

[Entrega 04] Implantação de postos de acolhimento para atendimentos das mulheres vítimas de violência 

doméstica na capital e no interior do Estado (em andamento);

[Entrega 05] Fortalecimento da Coordenadoria da Mulher (sistematização das ações em todas as Comarcas do 

Estado (em andamento);

[Entrega 06] Avaliação da possibilidade de integração com outros órgãos (em andamento);

[Entrega 07] Painéis de monitoramento dos indicadores relacionados à violência doméstica (a iniciar).

[Entrega 08]: Definir estratégia de acolhimento para quando a vítima for servidora ou Magistrada (não 

iniciada).

[Entrega 09]: Concepção de ferramenta de IA para predição de riscos (não iniciada).

 

3) Situação ECP:

Reunião de replanejamento realizada em 07/02/2022 (em processo de atualização do cronograma). Estão sendo 

realizadas as etapas preparatórias à implantação do Projeto Piloto da ferramenta Proteção na Medida, com 

previsão de solenidade de lançamento oficial em 09/03/2022, às 15h, na Casa da Mulher Brasileira. Em virtude 

disso e considerando ainda as comemorações do Dia Internacional da Mulher neste mesmo período, foi 

antecipada a elaboração de vídeo institucional e cartilha que apresenta a ferramenta. Tal entrega se encontra em 

elaboração pela Assessoria de Comunicação do TJCE e sua data de término está prevista para 09/03/2022 com 

a apresentação desta. No período de 07 a 11/03/2022, está sendo realizada a Semana da Justiça pela Paz em 

Casa que contribui com a entrega de Fortalecimento da Coordenadoria da Mulher. 

3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:

Necessidade de articulação entre a SETIN e o Dr. Tiago Dias para a definição de diversas pautas que devem ser 

tratadas conjuntamente e restaram acordadas na reunião de replanejamento. Foram realizadas algumas 

tentativas de articulação entre os envolvidos para esclarecimentos destes pontos que carecem de definição, no 

entanto, a reunião está agendada para o dia 18/03/2022.  



RAP MARÇO 2022  Projeto Fortalecimento do Sistema dos Juizados Especiais

1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Com aumento do atraso.

Conclusão: 80% (Previsto 85%)

Previsão de término: 30/11/2022

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 (concluída);

[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 (concluída);

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

Projeto: Fortalecimento do sistema de juizados especiais

Unidade: Gerente:

% Concluído: 80

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

TURMAS RECURSAIS Roberta Peixoto de Araújo

05/02/2021 30/11/2022

05/02/2021 30/11/2022



3) Situação Geral (ECP):

Concluída a celebração de convênios com as universidades Fafor; Unichristus; e Faece para 

realização de atendimento nos Núcleos de Práticas Jurídicas dessas instituições. A reforma do 

auditório para instalação da Sejud das TRs foi iniciada em janeiro. Previsão de migração dos 

processos cíveis e criminais das TRs do SAJ para o PJE em março. A reforma estrutural da 17ª 

unidade do JECC foi concluída; da 18ª e 19ª unidades ainda não foi iniciada. O desenvolvimento do 

aplicativo do Juizado Móvel está paralisado.

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

Após reunião com o Dr. Nilsiton, foi comunicado que a Sejud das TRs será instalada após a 

migração dos processos da turma fazendária, a qual trabalha exclusivamente com o SAJ. A 

migração está programada para outubro de 2022. Após a instalação da Sejud, serão realizados 

ajustes nos sistemas internos (CPA, malote, e-mail); e publicada a portaria com a lotação dos 

servidores das unidades criadas pela Res. n° 05/2021. A reforma estrutural da 18ª e da 19ª 

unidades está paralisada devido à equipe de manutenção ter sido alocada na adaptação do FCB 

para receber os gabinetes dos(as) desembargadores(as). A realização de testes no aplicativo do 

Juizado Móvel está paralisada devido à saída do profissional com expertise no desenvolvimento de 

aplicativos. Há dificuldade na contratação de novo colaborador para essa área.

RAP MARÇO 2022 (Validação ECP)

Projeto: Humanização do atendimento

Unidade: Gerente:

% Concluído: 67

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA ESTADUAL DE ATENDIMENTO Marcele Pinho de Arruda Mapurunga

12/02/2021 28/02/2022

12/02/2021 28/02/2022



1) Status do Projeto:

 

Status do projeto no período: Em replanejamento.

2) Entregas Previstas:

 

[Entrega 01] Levantamento de necessidades junto aos fóruns para a humanização do atendimento (concluída);

 

[Entrega 02] Contratação de Consultoria para criação de Diagnóstico e Plano de Ação para Humanização do 

Atendimento e Aperfeiçoamento ao Público Feminino (em andamento);

 

[Entrega 03] Diagnóstico e definição de Plano de Ação para Humanização do Atendimento, com foco no 

Aperfeiçoamento do Atendimento ao Público Feminino junto à Consultoria (não iniciada);

 

[Entrega 04] Aperfeiçoamento do atendimento ao público feminino / Melhoria das Ouvidorias do PJCE (não 

iniciada);

 

[Entrega 05] Humanização de ambientes (não iniciada);

 

[Entrega 06] Qualificação do atendimento (em andamento);

 

[Entrega 07] Aquisição de solução tecnológica integrada (em andamento);

 

[Entrega 08] Criação de Balcão Virtual (concluída);

 

[Entrega 9] Levantamento de necessidades junto aos fóruns para o Aperfeiçoamento do Atendimento ao 

Público Feminino (concluída);

 

[Entrega 10] Levantamento de capacitações voltadas ao atendimento com perspectiva de gênero e acolhimento 

para vítimas de violência (concluída);

 

[Entrega 11] Implantação da CAJ MULHER (em andamento).

3) Situação Geral (ECP):



Projeto em replanejamento desde 15/02/2022, data em que foi realizada a reunião com as partes envolvidas e 

informados os novos direcionamentos de inclusão e exclusão de entregas, bem como realizada a fusão de 2 

projetos (Humanização do Atendimento e Aperfeiçoamento do Atendimento ao Público Feminino). Com 

relação à contratação da consultoria para criação de diagnóstico e plano de ação para humanização do 

atendimento e aperfeiçoamento ao público feminino, foram recebidos documentos complementares de algumas 

empresas que manifestaram interesse e o líder técnico do projeto finalizará o relatório com o parecer da escolha 

até o dia 10/03/2022. Também estão sendo realizados ajustes no TR. Houve a inclusão de 3 novas subentregas 

no trabalho da Consultoria.

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

 

Pendentes de definição os prazos de realização da entrega "Melhoria das Ouvidorias do PJCE", que aguarda o 

agendamento de reunião e direcionamento dos próximos passos a partir desta articulação, sob responsabilidade 

da cogestora do projeto. Está prevista reunião no dia 09/03/2022 com a Dra. Waleska para tratar 

preliminarmente do assunto e após este momento farão a reunião entre as Ouvidorias do FCB e do TJCE.   

RAP Março 2022 (Validação ECP) 

1) Status do Projeto:

 

Status do projeto no período: Sem atraso.

Conclusão: 37% (Previsto 37%)

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);

Projeto: Identificação de tecnologias para aprimoramento da prestação
jurisdicional

Unidade: Gerente:

% Concluído: 37

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO Rodrigo Girão Porto

01/03/2021 31/10/2022

01/03/2021 31/10/2022



[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):

 

Replanejamento do cronograma em andamento. A principal mudança será a adequação ao modelo de aquisição 

do BID. Os dados informados acima foram extraídos da linha de base atual salva. Em andamento a revisão da 

documentação para contratação de consultoria: Orçamento/Estimativa do Custo, Relatório de Formação da 

Lista Curta, SP preenchida, acompanhados da Ficha Síntese.

 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

 

Não houve novo atraso ou pontos de atenção.

RAP MARÇO 2022 - Implantação da LGPD (Validação ECP) 

1) Status do projeto:  
 
Status do projeto no período: Com aumento do atraso no período (Em replanejamento) 
Conclusão: 44% (Previsto 85%)  
Previsão de término: 29/09/2022.  
 
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); 
[Entrega03] 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:  

No período, foi finalizado relatório de formação da lista curta e orçamento das contratações da 

Projeto: Implantação da LGPD

Unidade: Gerente:

% Concluído: 44

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO João Paulo de Oliveira Miranda

15/02/2021 22/06/2022

15/02/2021 29/09/2022



entrega 2.2 - Contratar empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e entrega 
3.1 - Aquisição de Solução Tecnológica para Governança da Privacidade e Proteção de Dados 
.Equipe UGP realizando validação final dos documentos elaborados Encontram-se em andamento a 
execução Plano de Ação - Atividades Prioritárias, especificamente a modelagem de Fluxo de 
Atendimento das demandas (validar com equipe governança de LGPD) e elaboração da minuta da 
Versão 1 da Politica de Privacidade e Proteção de Dados do TJCE - Prazo 18/03. 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:  
 
Necessidade de replanejamento do cronograma para adequação ao cronograma de contratações 
nas modalidades do BID.

RAP MARÇO 2022 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Sem atraso no período.
Conclusão: 45% (Previsto 45%)
Previsão de término: 20/01/2023.
 
2) Entregas Previstas:
 

Entrega 1) Normatização (concluída) 

Entrega 2) Redes (em andamento) 

Entrega 3) Capacitação (em andamento)

Entrega 4) Mapeamento dos ODS no TJCE (em andamento)

Entrega 5) Plano de Ação (Meta 9) (em andamento) 

Entrega 6) Painéis BI (a iniciar)

Entrega 7) Comunicação e Sensibilização à Agenda 2030 (em andamento).

3) Situação Geral (ECP):
 
No período, foi realizada reunião com integrantes da Comissão da Agenda 2030 do TJCE, onde se 
definiu detalhes para organização do evento Agenda ONU 2030 no Poder Judiciário cearense, a ser 
realizado no dia 11/03/22, bem como definido o calendário anual de reuniões da referida comissão. 
Foi elaborado e publicado, no portal do TJCE, o site da Agenda 2030. E publicada notícia no site e 
Intranet do TJCE convidando magistrados(as) e servidores(as) a participar do evento Agenda ONU 
2030 no Poder Judiciário cearense.
Estão em andamento diversas ações relacionadas a organização do evento Agenda ONU 2030 no 
Poder Judiciário cearense, que será realizado em 11/03/22, com o propósito de discutir e 

Projeto: Implantação da Rede Institucional ODS 2030

Unidade: Gerente:

% Concluído: 45

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



apresentar ações relacionadas a temática da Agenda 2030 no TJCE. Está sendo identificadas 
oportunidades de realização de capacitações na temática do ODS junto à SECAP/FCB. Por fim, 
está sendo proposto criação/adaptação do Mapa Estratégico 2030 do TJCE com a associação dos 
ODS a cada objetivo estratégico do Mapa.
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
N/A.
 

Projeto a iniciar, conforme Portaria nº 2003/2021. 

Projeto: Implantação de sistema de gestão orçamentária, financeira e de
custos

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE FINANÇAS Emanuelle Alves Costa de Almeida

RAP MARÇO 2022  (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:
 
Status do projeto no período: Com aumento do atraso.
Conclusão: Em replanejamento (Previsto 100%)
Previsão de término: Em replanejamento.
 
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 ECP:
 
Quanto à Subentrega: Implantação dos Módulos - Etapa V, foi realizada uma apresentação de homologação, 
e está sendo validado o módulo de Progressão e Promoção pela área de negócio (SGP), referente aos 
servidores. Quanto aos magistrados, o Felipe Mourão está realizando a homologação e levantou 4 questões 
que estão sendo analisadas pelo Hertz e pela Lorena (da Thema). Quando este módulo for homologado, será 
colhida a assinadura do TRD referente a ele, bem como será realizado o treinamento. Quanto à entrega 

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

Unidade: Gerente:

% Concluído: 99

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS Joseane Pereira Rodrigues

07/03/2019 24/01/2022

07/03/2019 15/02/2022



“Suporte” a criação das videoaulas referentes à etapa VI, identificadas como necessárias, será iniciada em 
Abril/22, e a previsão de conclusão está para início de Maio/22. Quanto aos Ciclos de Ajustes,  as entregas do 
Ciclo 1 (elencadas abaixo) estão em andamento, e com previsão de conclusão para 18/05/22.
- Módulo Portal do servidor/magistrado - Consultar ficha funcional e pasta digital (chamado 2022/70)
- Módulo Rotinas de folha de pagamento - Pagamento de movimentos de prestadores de serviço (chamado 
2022/72)
- Módulo Ponto e controle de frequência eletrônico - Ajustes (chamados 2022/19, 2022/42, 2022/69 e 
2022/94)
- Módulo Diárias - Desenvolvimento (Possibilidade de surgir novas demandas decorrente dos testes 
completos. Até o momento não foi testado com as regras do Tribunal) (chamados 2022/44, 2022/53, 2022/71 
e 2022/76)
 
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:
 
Ponto de atenção: Projeto em replanejamento. Aguardando definições para realização do planejamento.
 
4) Observações:
 
Nenhuma

RAP Março 2022 (Validação pelo ECP)

 

1) Status do projeto:

 

Status do projeto no período: Em replanejamento.

 

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 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):

 

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 Marcele Pinho de Arruda Mapurunga

01/02/2021 29/10/2021

01/02/2021 06/04/2022



Em reunião com a equipe do CNJ - Programa Justiça 4.0 e PNUD foi analisado projeto de ferramenta a ser 

disponibilizada aos Tribunais para unificar a busca de jurisprudência e atos normativos. Foi proposto Acordo 

de Cooperação Técnica entre as equipes do CNJ e da SETIN visando à troca de informações técnicas para 

implementação da solução local para adequação às normas e futura integração com o sistema nacional. A 

equipe da TI está adequando o TR à proposta tecnológica do CNJ - Programa Justiça 4.0 e PNUD para entrega 

em 15 de março de 2022. 

 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

 

Necessidade de definição do escopo do projeto a partir de articulação entre a Presidência e o CNJ acerca do 

aproveitamento de ferramenta nacional a ser disponibilizada aos Tribunais Estaduais ou de desenvolvimento no 

âmbito do TJCE através de empresa a ser contratada com recursos do PROMOJUD.

RAP MARÇO 2022 Implantação de solução tecnológica para gestão de recursos sob custódia 

(Validação ECP)

Status do Projeto: Com aumento de atraso no período.

Conclusão: 74% (Previsto 97%)

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):

Em relação à Entrega 1 (Definição dos processos de gestão dos recursos sob custódia) a atividade de implantação dos 

processos não pôde ser iniciada devido à complexidade do projeto de desenvolvimento do sistema, que está em fase de 

levantamento de requisitos e o TJ MG ainda não fechou um cronograma

Entrega 2 (Normatização da movimentação dos recursos sob custódia) não foi iniciada pois existe uma dependência da 

iniciação do desenvolvimento do sistema SIDEJUD.

Sobre a Entrega 3 (Implementação de sistema de gestão de recursos sob custódia), foi realizada uma reunião dia 02.03.22 

com Coordenador de Monitoramento e equipe da SETIN para alinhamento das atividades de desenvolvimento do sistema. 

A SETIN informou que, apesar de não ter um cronograma das atividades do TJMG, a equipe está em contato com o 

tribunal, participando de reuniões de levantamento e definição de requisitos. 

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

Unidade: Gerente:

% Concluído: 74

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE FINANÇAS Emanuelle Alves Costa de Almeida

01/02/2021 30/06/2022

01/02/2021 05/04/2022



Apesar da falta de um cronograma com relação as atividades de desenvolvimento do SIDEJUD, por parte do TJMG, a 

SETIN segue com as demandas de desenvolvimento que lhe são atribuídas. Este entendimento deve-se ao fato de que foi 

definido que o SIDEJUD seria a melhor opção, uma vez que futuramente o serviço deverá ser unificado em um único 

sistema para todos os tribunais. Com isso, optar por desenvolver internamente ou adquirir outro sistema traz riscos no que 

diz respeito ao não cumprimento das determinações do CNJ.

 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

Para o desenvolvimento do SIDEJUD, a SETIN informou que há a necessidade de incremento de recursos humanos 

(desenvolvedores);

Faz-se necessário verificar se existe um acordo de cooperação técnica que formaliza a participação do TJCE no 

desenvolvimento do SIDEJUD.

A importância que o projeto continue sendo considerado estratégico, deve-se ao fato de existir uma cobrança por parte do 

TCE para que o TJCE tenha um controle efetivo dos recursos sob custódia, uma vez quem, em 2020, foi verificado que 

este tribunal não tem esse controle

OBS: O replanejamento do cronograma do projeto só poderá ser realizado quando definido no Termo de 

Cooperação Técnica entre TJCE e TJMG as responsabilidades de cada um no que diz respeito às atividades de 

desenvolvimento, para definição de pacotes de entrega em conjunto.

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 Marcele Pinho de Arruda Mapurunga

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 Março 2022 (Validação ECP) 

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 28/11/2022



 

1) Status do Projeto: 

Status do projeto no período: Com aumento do atraso. 

Conclusão: 89% (Previsto 100%) 

Previsão de término: 28/11/2022. 

 

2) Entregas previstas: 

[Entrega 1] Processos da fase de realização e implantação das funcionalidades: cadastros básicos, carga de dados e controle de 

acesso (concluída); 

[Entrega 2] 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 atualização dos requisitos para construção das telas do formulário de inspeção; e dos relatórios inicial/final 

fiscal; bem como a realização do 5° ciclo de testes do relatório de indicadores pela equipe de TI. A especificação técnica e 

construção da funcionalidade para acompanhamento das inspeções foi pausada. Revisão dos processos em andamento.

 

3.1) Pontos de atenção/motivos de atrasos: 



A atividade de construção dos protótipos das telas foi retomada junto ao cliente para atualização dos requisitos. Em andamento 

a realização do 5° ciclo de testes no relatório de indicadores. A pausa na construção da funcionalidade para acompanhamento 

das inspeções está relacionada à atuação do desenvolvedor nas correções e melhorias identificadas no piloto, as quais estão 

sendo priorizadas, conforme solicitação do cliente (CGJ). Atividade no 3° ciclo de testes. 

RAP MARÇO 2022 - Institucionalização e fortalecimento da cultura de inovação (Validação 
ECP)

1) Status do Projeto:
 

Projeto em fase de replanejamento.
 
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] Implantação da Trilha de Inovação e desenvolvimento do jogo mobile
[Entrega 7] Promoção de ações para fortalecer a cultura de inovação (inclusa no replanejamento)
[Entrega 8] Seleção de projetos e atuação do Laboratório de Inovação (1ª onda) (inclusa no 
replanejamento)
[Entrega 9] Hackathon de inovação (inclusa no replanejamento)
 
 3) Situação Geral:
 
Em relação a entrega 2-  Institucionalização da política de inovação -foi definido em reunião em 
fevereiro de 2022 que a política será redefinida a medida que sejam dados andamentos nas 
iniciativas de inovação previstas no projeto, ficando esta entrega para o para dezembro de 2022.
Entrega 3- Estruturação de laboratório de inovação-  essa entrega embora concluída não estava 
suprindo as necessidades do projeto e, além disso,  a estrutura física criada no TJCE foi perdida no 
incêndio, por tanto, foi acordada a contratação de mão de obra dedicada e ferramenta de trabalho. 
Por esse motivo essa entrega muda o status para em andamento. Como próximas atividades, estão 
a definição de perfis e contratação de equipe e assinatura de software. Quanto a entrega 5 - 
Implantação de ferramentas e práticas, como estava muito focado em trazer práticas de inovação 
para o + gestão, ficou definido em reunião de replanejamento que essa entrega será remanejada 
para o projeto Expansão do +Gestão e será executada por ele.  Quanto a entrega 6- Implantação da 
Trilha de Inovação e desenvolvimento do jogo mobile -  com o recurso alocado para a realização da 

Projeto: Institucionalização e fortalecimento da cultura de inovação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 73

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Karoline Sales Freire Nogueira do Couto

15/04/2021 11/01/2022

15/04/2021 07/03/2022



entrega, o prazo de finalização seria dezembro de 2023, inviabilizando-a. Por esse motivo foi 
autorizada a contratação de desenvolvedor dedicado para essa atividade. As atividades 
reestruturação e fortalecimento do painel de inovação(antigas boas práticas) do TJCE, atualização 
do banco de boas práticas  e campanha de atualização, foram reagendadas para outubro de 2022. 
Por último, quanto a entrega 8 - Seleção de projetos e atuação do Laboratório de Inovação (1ª 
onda) teve inclusão das seguintes atividades:

1. Definição dos projetos (sugestões: Automação, Violência Doméstica, Atendimento)- definido 
prazo para março de 2022

2. Planejamento de Oficinas de ideação definido prazo para abril de 2022
3. Realização de Oficinas de ideação definido prazo para maio de 2022
4. Prototipação das soluções definido prazo para junho de 2022

Para a ultima entrega- Hackathon de inovação foi definido que o evento ocorrerá até fevereiro de 
2023.
 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

 
Não há atrasos ou pontos de atenção, uma vez que o projeto foi replanejado.

RAP Março 2022 (Validação ECP) 

1) Status do Projeto: 

Status do projeto no período: Em planejamento

2) Entregas Previstas: 

A serem definidas.

3) Situação Geral ECP:  

Realizada primeira reunião de planejamento do projeto no dia 02/03. Estão previstas as implantações das 

ferramentas Athos, Elis e do classificador do Programa Cientista-Chefe, desenvolvido em parceria com a 

Unifor. Em andamento a realização de reuniões com a equipe do projeto para definição de prazos. Agendada 

para o dia 24/03 a segunda reunião de planejamento.

Projeto: Inteligência artificial na prestação jurisdicional

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO Rodrigo Girão Porto



3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 

Não houve novo atraso ou pontos de atenção.

RAP Março 2022 (Validação ECP) 

  

1) Status do Projeto: 

 

Status do projeto no período: Em replanejamento. 

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 (concluída);

[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);

Projeto: Intensificação da justiça restaurativa

Unidade: Gerente:

% Concluído: 69

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

4ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE Marcele Pinho de Arruda Mapurunga

02/11/2020 27/04/2022

02/11/2020 27/05/2022



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

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

3) Situação Geral ECP:  

Necessidade de replanejamento do projeto após as diretrizes da Presidência.

 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 

 

Necessidade de replanejamento do projeto após as diretrizes da Presidência.

RAP MARÇO/2022 - Projeto Mais Interior

1) Status do projeto

Status do projeto no período: Com atraso no período.

Conclusão: 14% (Previsto 28%)

Previsão de término: 13/04/2023

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, foi concluída a atividade de revitalização da edificação das comarcas de Aracati e Mucambu.

Sobre a atividade de revitalização da edificação das comarcas de Maranguape, Tamboril, Aiuaba, Palmácia, 
Bela Cruz, Santana do Cariri, Campos Sales, se encontra em atraso por parte das empresas responsáveis pelas 
intervenções.

3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso

Foi constatada a necessidade de replanejamento do projeto, tendo em vista a capacidade executiva das 

Projeto: Mais Interior

Unidade: Gerente:

% Concluído: 14

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 13/04/2023



empresas contratadas com o aparecimento de demandas prioritárias, oriundas de reestruturação judiciária.

RAP MARÇO 2022 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Com atraso no período.

Conclusão: 66% (Previsto 69%)

Previsão de término: 30/01/2023

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 

(concluída).

3) Situação Geral (ECP):

Aguardando a aprovação da nova tabela de temporalidade; e do normativo de Gestão 

de Memória pelo Órgão Especial. Previsão de aprovação dos normativos em 03/03. 

Será realizado benchmarking com o TRE-CE. Em andamento os pilotos de descarte 

Projeto: Melhoria da gestão documental

Unidade: Gerente:

% Concluído: 66

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA DO FÓRUM CLOVIS BEVILAQUA Leandro Da Silva Taddeo

30/03/2021 30/01/2023

30/03/2021 30/01/2023



da petição intermediária/agravos e o inventário do projeto-piloto completo da área 

administrativa.

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

Sem 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. Será reencaminhado novo ofício ao Proname. Aguardando 

publicação de normativo do comitê operacional, elaborado pela CPAD; e de 

implantação do centro estadual de avaliação documental. Será discutido na próxima 

reunião do CPAD. 

RAP MARÇO 2022 - Modernização da Infraestrutura Tecnológica (Validação ECP) 
 
1) Status do projeto:  
Status do projeto no período: Com atraso.  
Conclusão: 61% (Previsto 71%)  
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;  
- 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:  

Projeto: Modernização da infraestrutura tecnológica

Unidade: Gerente:

% Concluído: 61

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO João Paulo de Oliveira Miranda

18/01/2021 23/02/2023

18/01/2021 23/02/2023



No período, foi Assinado e publicado Ata de Registro de Preços Nº01/2022 e 02/2022 para 
aquisição de computadores de Alto Desempenho. Em andamento encontra-se as atividades de 
Elaborar Documentação Técnica para Aquisição de Solução Tecnológica de Virtualização de 
Servidores e também a documentação para Aquisição de Solução Tecnológica de Backup. Foi 
concluído também o Plano de Ação para aquisição dos computadores de alto desempenho.  Além 
disso está em andamento a atividade de Formalizar Consulta ao BID para Aquisição de Suporte 
Técnico para os balanceadores de carga.
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:  
 
Motivos de atraso: Quanto à entrega “Aquisição de Solução Tecnológica de Virtualização de 
Servidores” encontra-se em atraso por integrante técnico ter sido substituído e o novo integrante 
precisar analisar a  documentação. E quanto à entrega “Aquisição de Solução Tecnológica de 
Backup”, está em atraso pois está aguardando reunião com GARTNER para revisar requisitos 
técnicos .
Pontos de atenção: Quanto à entrega “Aquisição de Solução de Gerenciamento de Service Desk 
(Assyst)” será necessário deliberar junto a gestão de TI sobre continuidade de licitação atual ou 
iniciar uma nova licitação. Processo aguardando prazo na unidade demandante até a deliberação 
citada acima. Reunião com Gestor de TI ocorrerá dia 09/03. Quanto à entrega de “Aquisição de 
Solução de Nuvem (Serviço)” encontra-se suspensa devido a repriorização das atividades de área 
técnica responsável e ainda necessidade de esclarecer melhor requisitos para desta contratação. 
Repriorizada em detrimento da atividade Renovação/contratação dos links IPs - Etice (contratação 
considerada urgente pela área de TI, tendo portanto prioridade). Necessário incluir no cronograma a 
aquisição de notebooks: Formalização contratual já em andamento (Adesão a ATA de registro de 
preço) e também incluir no cronograma a aquisição de switches san: Ajustando documentação da 
licitação anterior e aguardando a estimativa das atividades .

RAP Março/2022 - Projeto Plano de Obras (Validação ECP)

1) Status  do projeto:

Status do projeto no período: (Sem atraso no período)

Conclusão: 47% (Previsto 63%)

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); 

Projeto: Plano de obras

Unidade: Gerente:

% Concluído: 47

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



[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 foram concluídas as atividades de análise dos artefatos da sub entrega de Contratação da 

empresa executora dos serviços de engenharia: quanto à [Entrega 9] ?Reforma da ESMEC?, à [Entrega 10] 

?Adequação PSIP - Parte 1 (Guarda-corpo e Corrimão) ? FCB?; à [Entrega 12] 

?Adequação das estruturas físicas para fortalecimento da segurança?; à [Entrega 16] ? Reforma do Fórum de Beberibe? 



e à [Entrega 18] ? Reforma do Fórum de Marco?

 

3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso

Em decorrência da disseminação da COVID-19 as obras estão sendo afetadas fortemente, tanto pelo adoecimento dos 

operários como pela dificuldade financeira das empresas contratadas. Estão tramitando processos de aditivos de prazos 

das obras de Uruburetama, Pacatuba, Morada Nova e Tauá. Aguardando finalização da celebração dos aditivos. Todas as 

demais empresas contratadas foram notificadas pelo atraso. Está tramitando processo de rescisão contratual com a 

contratada da reforma do fórum do Crato

Em decorrência do incêndio ocorrido em 06/09/2021 no edifício sede do Poder Judiciário as atividades da Gerência de 

Engenharia e Arquitetura necessitaram de ajustes em seus cronogramas e priorizações, acarretando em replanejamento 

do Plano de Obras.

RAP MARÇO 2022 - Programa de desenvolvimento de pessoas (Validação ECP)

 
1) Status do Projeto: 

Status do projeto no período: Atrasado
Conclusão: 29% (Previsto 40%) 
Previsão de término: 09/02/2023. 
 
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);
6) Adequação de salas de aulas e auditórios TJCE, FCB e ESMEC para o formato híbrido de 
ensino (em andamento)

 
3) Situação Geral: 
Em relação a entrega de Modelo de governança e política integrada de capacitação definido e implantado, está em 
andamento com data prevista de finalização em março de 2022;Ainda para este mês previsto a consolidação das partes 
da política que envolve ESMEC e SGP; O Plano de desenvolvimento de servidores 2022 está em andamento e possui 
85 ações previstas de serem executadas ao longo do ano 2022, onde temos o seguinte panorama até o inicio do mês 
de março:

· 8 ações finalizadas

· 6 ações agendadas
· 4 ações em andamento
· 2 ações aguardando definições para execução
· 65 ações em planejamento e previstas de execução de abril a dezembro de 2022.

Projeto: Programa de desenvolvimento de pessoas

Unidade: Gerente:

% Concluído: 29

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA-GERAL (ESMEC) Karoline Sales Freire Nogueira do Couto

05/04/2021 31/01/2023

05/04/2021 09/02/2023



 Acerca da revisão do mapeamento de competências e desenvolvimento de trilhas de capacitação, relativas à 
transformação digital, o Termo de Referência (TR) está passando por revisão final com a consultora do BID.

 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 
 
Motivos de atraso:

Os ajustes no escopo do projeto relativos ao modelo de governança e a política de educação corporativa, geraram 
impactos quanto aos prazos, porém após validação estimada para março de 2022, novos prazos serão definidos.

RAP MARÇO/2022 - Programa de fortalecimento de lideranças femininas
 
1) Status do Projeto:
 
Projeto passando por replanejamento
 
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] Ofertar 2 turmas do curso do BID sobre a temática lideranças femininas
[Entrega 4] Itens do Prêmio CNJ de Qualidade referente à flexão de gênero e à criação de grupo de trabalho 
(concluída).

 
3) Situação Geral:

O Projeto encontra-se em replanejamento, houve uma reunião de replanejamento no dia 21/01 na qual foram definidas 
novas diretrizes as quais a equipe do projeto está trabalhando no detalhamento das atividades.
Quanto à Entrega 1 - Política de incentivo de oportunização para mulheres implantada- essa atividade está em 
andamento e terá sua minuta elaborada pela equipe do projeto após reunião prevista para o mês de março com 
magistradas que contribuíram para levantamento de pontos a serem tratados na política.
Quanto à Entrega 2 - Plano de ação de valorização das mulheres está estimado que sua elaboração ocorra dois meses 
após definição da política que conterá as diretrizes necessárias.

 
 3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 

 Projeto vem passando por novo replanejamento para ajuste do escopo e de datas e terá seu novo cronograma no mês 
de março, após validação pelo cogestor.

 

Projeto: Programa de Fortalecimento de Lideranças Femininas

Unidade: Gerente:

% Concluído: 28

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA Karoline Sales Freire Nogueira do Couto

05/04/2021 30/11/2022

05/04/2021 05/12/2022

Projeto: Programa de Gestão de Mudanças e Clima Organizacional

Unidade: Gerente:

% Concluído: 14

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS Karoline Sales Freire Nogueira do Couto

13/09/2021 29/07/2022

13/09/2021 07/10/2022



RAP MARÇO/2022 - Gestão de Mudanças e Clima Organizacional (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Com aumento do atraso no período.
Conclusão: 14% (Previsto 52%)
 
Previsão de término: 07/10/2022
 
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):
 
Está em andamento a atividade de ajuste do Termo de Referência (TR) onde está sendo feito uma 
sondagem com empresas de consultoria para identificar se o escopo da contratação está alinhado 
as soluções existentes no mercado. Essa atividade acontecerá durante o mês de março.
A abertura das atividades no cronograma está em fase de replanejamento e aguardando conclusão 
da atividade acima citada.
 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
Projeto sofreu ajustes, após reunião com a consultora do BID, sendo solicitado ajustes no escopo 
do projeto e nas especificações técnicas da contratação, o que está sendo realizado pela equipe do 
projeto.

Projeto concluído em 13/08/20221.

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

Projeto: Unificação do sistema judicial (PJe)

Unidade: Gerente:

% Concluído: 61

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SUPERINTENDENCIA DA AREA JUDICIARIA Rodrigo Girão Porto

11/12/2020 14/02/2023

11/12/2020 14/02/2023



RAP Março 2022 - Validação ECP 

  

1) Status do Projeto:  

Status do projeto no período: com atraso.

Conclusão: 60%* (Previsto: 63%)

Data de término: 14/02/2023

 

(*) Nota: Replanejamento do cronograma concluído, com a inclusão das atividades da 2ª fase do 

projeto. Por esse motivo, o % concluído diminuiu em relação ao RAP anterior.

2) Entregas previstas: 

Fase 1:

[Entrega 1] Desenvolvimento de migradores;

[Entrega 2] Criação e Implantação dos mini fluxos/mini PACs;

[Entrega 3] Expansão do PJE para as competências de Juizados Especiais Cíveis e Criminais 1° 

Grau e Turmas Recursais.

Fase 2:

[Entrega 1] Evolução do migrador;

[Entrega 2] Criação e Implantação dos mini fluxos/mini PACs;

[Entrega 3] Expansão do PJE nas Competências de Execução Fiscal e Fazenda Pública.

  



3) Situação ECP:  

Concluída a criação e implantação em ambiente de homologação dos minifluxos/minipacs das 

Turmas Recursais; e a migração e implantação do PJe para as unidades do 6° ciclo. Com relação 

à implantação do PJE para unidades de competência dos JECCs, estão em andamento a 

evolução do migrador para contemplar os processos em grau de recurso das TRs; a modelagem 

dos fluxos "Atualizar TPU" e "Tratar erros de migração para o PJE"; e a preparação do 

ambiente para migração dos processos das TRs (7° ciclo).  Com relação à implantação do PJE 

nas competências de execução fiscal e fazenda pública, estão em andamento a análise dos 

minifluxos/minipacs da Fazenda Pública pela TI e Seplag; a modelagem dos fluxos das sessões 

de julgamento; e a preparação da infraestrutura de TI para expansão do PJE (nova versão do 

PJE; migração do histórico da evolução das classes judiciais no IP3-SAJPG; e desenvolvimento 

de sistema para análise de prevenção).

3.1) Pontos de atenção/motivos de atrasos: 

Atraso na implementação de ajustes para evolução do migrador para migrar processos em grau 

de recurso das TRs, pois o PJe tem passado por instabilidade em produção, isso tem demandado 

a equipe de TI, impactando sua disponibilidade para as atividades do projeto. Para esta entrega, 

é necessária a atualização da versão do Pje do IP3 de homologação, demanda aberta junto à TI. 

Com relação à modelagem do fluxo "atualizar TPU", há atraso devido à necessidade de 

reestruturação do grupo gestor das TPUs e pela definição do dono e guardião. Tratativas em 

andamento junto à equipe envolvida. Identificada necessidade de novas etapas no fluxo "Tratar 



erros de migração para o PJE". Análise dos impactos em andamento com os responsáveis. Com 

relação à implantação do PJE nas competências de execução fiscal e fazenda pública, há atraso 

na análise pela TI e Seplag dos minifluxos propostos da Fazenda Pública devido à necessidade 

de realização de reunião entre a juíza gestora do sistema e o juiz auxiliar da Presidência. 

Reunião realizada na terça-feira, 08/03. Na reunião programada para 15/03, dependendo do 

alinhamento do escopo da entrega, poderemos ter alto impacto nos prazos da implantação dos 

minifluxos/minipacs da Fazenda Pública, o que afetará todo o cronograma de implantação e 

migração dos processos dessa competência do PJe. Com relação ao desenvolvimento de sistema 

de prevenção, a validação dos requisitos pelos magistrados está em atraso devido à necessidade 

de reunião dos magistrados envolvidos. Reunião prevista para 10/03.


