
Emissão: 27/set/2021

Carteira: Portfólio de Projetos 2021-2023

Relatório de Status

Projeto Unidade Gerente %

Adequação da área administrativa SEPLAG Jose Diego Nunes Xavier 0

AME FCB - Adequações e Melhorias Estruturais no FCB CFORDIR Vanessa Plutarco Freitas 40

Aperfeiçoamento da gestão da arrecadação CGJUCGJ  Antônia Tatiana Ribeiro Araújo 30

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

56

Aperfeiçoamento dos modelos de governança e gestão estratégica SEPLAG Victor Alves Dias 47

Aprimoramento da comunicação interna e externa ASCOM Karine Wanessa de Sousa Holanda 34

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

Aprimoramento da gestão patrimonial SEADI
Moises Antonio Fernandes Monte
Costa

60

Aprimoramento da gestão por desempenho SGP
Francisco das Chagas Bezerra
Sobrinho

32

Aprimoramento das políticas e ferramentas de segurança da
informação

SETIN Vanessa de Sousa Frutuoso 29

Aprimoramento das Secretarias Judiciárias SUPJUD
Marcelo Bezerra De Moura
Fontenele

58

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

40

Aprimoramento dos serviços da Secretaria de Gestão de Pessoas SGP Diana Santos Pontes 59

Automação de processos de trabalho SEPLAG Vanessa de Sousa Frutuoso 58

Construções sustentáveis SEADI Pedro Vale de Brito 10

Eficiência energética SEADI
Jose Gleicivan Dos Santos
Rodrigues

52

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

Expansão da implantação da reestruturação judiciária ASARTINT1G Felipe de Albuquerque Mourão 25

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

Fortalecimento da inteligência de dados SEPLAG Diana Santos Pontes 17

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

27

Fortalecimento das soluções consensuais de conflito NUPEMEC  Adriana do Vale Farias Saldanha 29

Fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica CEMSVDF Clarissa de Fatima Nobre Carvalho 48

Fortalecimento do sistema de juizados especiais TURREC Roberta Peixoto de Araújo 53

Humanização do atendimento DIRATEN
Liliana Holanda Farias de Araripe
Santiago

53

Identificação de tecnologias para aprimoramento da prestação
jurisdicional

SETIN
Liliana Holanda Farias de Araripe
Santiago

22

Implantação da gestão de custos SEFIN
Alessandra Cavalcante Feitosa
Guimarães

0

Implantação da LGPD SEPLAG Vanessa de Sousa Frutuoso 34

Implantação da Rede Institucional ODS 2030 SEPLAG Francisco Marcelo Fontenele Braga 18

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

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

SGP
Liliana Holanda Farias de Araripe
Santiago

93

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

CONJUR Luis Valdemiro de Sena Melo 50

Implantação de solução tecnológica para gestão de recursos sob
custódia

SEFIN
Moises Antonio Fernandes Monte
Costa

68

Implantação de soluções tecnológicas para modernização do
atendimento

DIRATEN
Nelson Ricardo de Moraes
Nogueira

0

Implantação do Plano Estratégico TJCE 2030 SEPLAG Renata Silveira Meneses 0

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

Institucionalização e fortalecimento da cultura de inovação SEPLAG WELKEY COSTA DO CARMO 52

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



Intensificação da justiça restaurativa VARAIJ Isabela Barbosa Ferreira 36

Mais Interior SEADI
Marcos Luiz de Almeida Araruna
Fialho

7

Melhoria da gestão documental CFORDIR Leandro Da Silva Taddeo 15

Migração de telefonia SETIN Alexys Ribeiro Negreiros 0

Modernização da infraestrutura tecnológica SETIN Vanessa de Sousa Frutuoso 52

Padronização e integração do mandado de prisão SUPJUD Simão 0

Plano de obras SEADI Anita Maria Da Silva 31

Programa de desenvolvimento de pessoas ESMCDIRGE
Francisco das Chagas Bezerra
Sobrinho

0

Programa de Fortalecimento de Lideranças Femininas ESMC Jucélia Bento de Castro 17

Programa de Gestão de Mudanças e Clima Organizacional SGP Louyse Silveira Araújo 0

Saneamento de dados para o DataJud SEPLAG Diana Santos Pontes 100

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

40

Análise Geral

RAP Setembro/2021 (Validação ECP)

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

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

Projeto: Adequação da área administrativa

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Jose Diego Nunes Xavier

RAP [SETEMBRO 2021] (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: com atraso.
Conclusão: 40% (Previsto 42%)
Previsão de término: 23/05/2023
 
2) Entregas Previstas:
 

[Entrega 01] Adequação do PSIP (em andamento);

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

[Entrega 03] Reforma de 04 salões do júri (em andamento);

Projeto: AME FCB - Adequações e Melhorias Estruturais no FCB

Unidade: Gerente:

% Concluído: 40

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA Vanessa Plutarco Freitas

03/02/2020 23/05/2023

03/02/2020 23/05/2023



[Entrega  04]  Melhoria  da  estrutura  física  do  depósito  público  e  do  prédio  do  Juizado  da  Mulher  (em 
andamento);

[Entrega 05] Renovação do mobiliário (em andamento);

[Entrega 06] Projeto de acessibilidade vertical (a iniciar);

[Entrega 07] Substituição de ares-condicionados (em andamento);

[Entrega 08] Contratação de projeto de arquitetura e instalações (PSIP - Parte 3 e 4) (em andamento);

[Entrega 09] Reforma parcial da coberta - FCB (em andamento).

 
3) Situação Geral (ECP):
 
Concluída  a  elaboração  dos  projetos  para  adequação  do  guarda-corpo  e  corrimão  (PSIP  -  parte  1).  Iniciado 
trâmite  para  a  celebração  do  contrato.  Estudo  preliminar  para  adequação  da  extração  de  fumaça  e  SDAI 
Arquivo em andamento (PSIP - parte 2), bem como análise da execução do projeto da extração de fumaça, da 
forma  originalmente  prevista.  Concluído  o  diagnóstico  para  renovação  do  mobiliário  dos  JEs  e  Varas  da 
Infância e Juventude. Em andamento a elaboração do projeto arquitetônico do espaço de coworking; elaboração 
dos  projetos  de  reforma  dos  04  salões  do  júri;  acompanhamento  do  processo  de  aquisição  dos  ares-
condicionados  pela  Seadi/TJCE;  elaboração  do  TR  para  contratação  de  projeto  de  arquitetura  e  instalações 
(PSIP - parte 3 e 4); e celebração do contrato para reforma parcial da coberta.
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
Elaboração de projeto arquitetônico do espaço de coworking  em atraso, devido à carência de pessoal para o 
grande volume de projetos. O  levantamento das necessidades de mobiliário/equipamento de TI  também está 
com atraso,  pois  depende  do  avanço  da  atividade  anterior. Os  prazos  para  instalação  da CAJ Mulher  serão 
readequados.

RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:
 
Status do projeto no período: com atraso.
Conclusão: 30% (Previsto 31%)
Previsão de término: 30/06/2023.
 
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 

Projeto: Aperfeiçoamento da gestão da arrecadação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 30

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA  Antônia Tatiana Ribeiro Araújo

01/02/2021 30/06/2023

01/02/2021 30/06/2023



Justiça (em andamento);
[Entrega 07] Implantação da contratação de prestação de serviços com Instituição Bancária para o recolhimento 
direto da taxa incidente sobre a utilização dos serviços notariais e de registro e do valor correspondente ao selo 
(em andamento);
[Entrega 08] Expansão da utilização do Módulo de Gerência de Cobrança de Custas Finais (SAJ/GECOF) (em 
andamento);
[Entrega  09]  Expansão  da  utilização  do  Módulo  de  Custas  do  SAJPG,  que  trata  da  emissão  dos  DAE 
(Documento de Arrecadação Estadual de custas iniciais) (em andamento);
[Entrega  10]  Incremento  na  arrecadação  por  meio  do  cumprimento  e  de  alterações  da  Lei  Estadual  n° 
16.132/2021 (em andamento);
[Entrega 11] Capacitação  dos magistrados e  servidores  para  a  realização  de  inspeção  extrajudicial  ordinária 
anual (em andamento);
[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:
 
Concluída a  identificação dos processos de arrecadação do PJCE e dos sistemas utilizados. Em andamento a 
modelagem dos processos e diagnóstico. Elaboradas 5 minutas para celebração de convênios com as centrais 
eletrônicas. Aguardando aprovação da Presidência de propostas conjuntas com a Sefin de Resolução do Órgão 
Especial sobre Fiscalização Tributária Ordinária; minuta de convênio entre o TJCE e o IEPTBCE viabilizando 
a realização do Protesto de Dívidas; decisão acerca de gargalos pontuados pela Sefin/TJCE para implantação 
da contratação de prestação de serviços com instituição bancária para o recolhimento direto da taxa incidente 
sobre a utilização dos serviços notariais e de registro e do valor correspondente ao selo; da proposta acerca do 
cumprimento e  alterações  da Lei Estadual  n°  16.132/2021  (despesas  processuais devidas);  e  da  proposta  de 
criação do Fundo Especial do Registro Civil. Em andamento  a  revisão  da  tabela de  emolumentos.  Proposta 
técnica de expansão da utilização do Módulo de Custas do SAJPG (que trata da emissão dos DAE) de custas 
iniciais minutada.
 
 
3.1) Pontos de atenção/motivos de atraso:
 
Aguardando  resolução  de  pendência  pelo  CNJ  para  celebração  de  convênio  com  a  CENSEC.  Aguardando 
aprovação  da  Presidência  da minuta  de  convênio  entre  o  TJCE  e  o  IEPTBCE  viabilizando  a  realização  do 
Protesto de Dívidas; da contratação da Softplan para expansão ou desenvolvimento do módulo SAJ/GECOF; 
da  proposta  de  criação  do  Fundo  Especial  do  Registro  Civil  destinado  ao  programa  de  renda  mínima  e 
ressarcimento  de  atos  gratuitos;  e  da  proposta  acerca  do  cumprimento  e  alterações  da  Lei  Estadual  n° 
16.132/2021 (despesas processuais devidas ao Estado do Ceará); neste caso, aguardando decisão da Presidência 
acerca  de  gargalos  pontuados  pela  Sefin/TJCE.  Atraso  na  submissão  da  proposta  técnica  de  utilização  do 
Módulo de Custas do SAJPG, que trata da emissão dos DAE de custas iniciais Corregedor Geral da Justiça ao 
Corregedor.

RAP [SETEMBRO 2021] (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:

Projeto: Aperfeiçoamento do atendimento ao público feminino

Unidade: Gerente:

% Concluído: 56

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA ESTADUAL DE ATENDIMENTO Nelson Ricardo de Moraes Nogueira

17/02/2021 17/12/2021

17/02/2021 17/12/2021



 
Status do projeto no período: Sem atraso.
Conclusão: 56% (Previsto 76%)
Previsão de término: 17/12/2021
 
2) Entregas previstas:
 
[Entrega 01] Plano de trabalho para o aperfeiçoamento do atendimento feminino (concluído);
[Entrega 02] Elaboração de diagnóstico e benchmarks internos e externos para o levantamento de necessidades 
e a identificação de soluções (serviços, sistemas, ferramentas e processos de trabalho) (a iniciar);
[Entrega 03] Desenvolvimento/aperfeiçoamento de serviços e processos/fluxos de processo (a iniciar);
[Entrega 04] Humanização de ambientes (a iniciar);
[Entrega  05]  Capacitação  das  equipes  de  atendimento  com  a  perspectiva  de  gênero  entre  outros  aspectos 
estratégicos (em andamento);
[Entrega 06] Qualificação do atendimento com a utilização de sistemas/plataformas e ferramentas - TJCE 2030 
(a iniciar);
[Entrega 07] Elaboração e implantação de plano de comunicação (a iniciar);
[Entrega 08] Diversificação dos canais de atendimento - Implantação da CAJ Mulher (em andamento).

 

3) Situação ECP:
 
Definido plano de trabalho para aperfeiçoamento do atendimento feminino a partir do benchmarking realizado 
com instituições federais de atendimento à mulher e a Casa da Mulher Brasileira no Ceará. Além disso, foram 
realizadas reuniões com as três unidades do Juizado de Violência contra a Mulher. A capacitação das equipes 
de  atendimento  será  realizada  em duas  etapas:  a  primeira  será  uma  sensibilização  para  o  público  trans;  e  a 
segunda,  sobre  a  utilização  de  ferramentas  para  o  atendimento  do  público  trans.  No  final  de  agosto  foi 
aprovado o projeto arquitetônico da CAJ Mulher. Será iniciada a execução da obra.
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:
 
A capacitação para o público trans depende da agenda do instrutor externo que a ministrará. A execução do 
projeto arquitetônico está vinculada ao projeto estratégico AME FCB.
 

RAP Setembro/2021 (Validação pelo ECP)

1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Sem atraso no período

Conclusão: 47% (Previsto 49%)

Previsão de término: 11/04/2022

2) Entregas previstas:

Projeto: Aperfeiçoamento dos modelos de governança e gestão
estratégica

Unidade: Gerente:

% Concluído: 47

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Victor Alves Dias

15/02/2021 11/04/2022

15/02/2021 11/04/2022



a) Aprimoramento dos modelos de governança e de gestão estratégica, incluindo o planejamento - em andamento;

b) Aprimoramento dos processos de comunicação interna e externa da estratégia e desdobramento da estratégia 
institucional- concluído;

c) Execução e monitoramento da estratégia no Brisk (a iniciar);

d) Reestruturação da avaliação dos resultados da estratégia (a iniciar);

e) Aprimoramento da gestão de projetos - em andamento;

f) Implantação da gestão de riscos (a iniciar);

g) Expansão do sistema BRISK (a iniciar);

h) Expansão e estruturação dos núcleos de governança - em andamento;

i) Implantação de iniciativas de engajamento e valorização dos agentes de projetos - em andamento

3) Situação Geral (ECP):

Projeto encontra-se com atraso no período. Foram finalizados os trâmites para a contratação de consultoria de 

projetos para implantação de metodologia de gestão ágil de projetos. Está em andamento agora alinhamentos para 

definição dos workshops. Encontra-se em andamento ainda nova adaptação no TR para contratação de consultoria 

para apoio aos núcleos de Governança, pois verificou-se inviável contratação direta da mão de obra, após ajustes 

será encaminhado para fornecedores para previsão de USTs por serviço, e posteriormente, para nova precificiação.

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

O TR continua em atraso pois foi necessário novo ajuste, após verificado impossibilidade de contratação direta. 

Após consultas de benchmarking foi verificado que para enxugarmos o orçamento seria melhor definir a 

quantidade de USTs por serviço, orçando junto aos fornecedores a quantidade de UST necessária para cada serviço. 

Estão sendo realizados ajustes nos serviços para envio aos fornecedores.

Devido ainda estar pendente definições dos indicadores estratégicos do plano 2030, a entrega "Execução e 

monitoramento da estratégia no Brisk" ainda não foi iniciada.

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

 
Sem atraso no período. 
Concluído: 34% (Previsto 39%)
Previsão de término: 03/10/2022
 
2) Entregas previstas:
 

Projeto: Aprimoramento da comunicação interna e externa

Unidade: Gerente:

% Concluído: 34

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL Karine Wanessa de Sousa Holanda

01/02/2021 03/10/2022

01/02/2021 03/10/2022



[Entrega 1] Melhoria de comunicação institucional (interna e externa) (a iniciar);

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

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

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

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

 

3.1) Situação ECP:

 
Projeto replanejado para inclusão de atividades relacionadas à reestruturação da Ascom; e à contratação de empresa 
para o desenvolvimento de novas seções do Portal. O termo de referência para contratação do serviço de clipagem foi 
enviado para a Comissão de Contratação para análise em 30/08. Realizada reunião com a SGP (área de negócio) para 
apresentação de proposta de melhorias de conteúdo no Portal da Transparência. Em andamento a elaboração do plano 
de ação para aperfeiçoamento da relação com a imprensa.

 
 
3.1) Pontos de atenção/ motivos de atraso:

 
Ponto de atenção 1: Acompanhar a realização de ajustes no TR pela Comissão de Contratação para que os prazos do 
cronograma sejam atendidos. 

RAP [SETEMBRO 2021] (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:
 
Status do projeto no período: Com aumento do atraso.
Conclusão: 29% (Previsto 41%)
Previsão de término: 25/10/2022
 
2) Entregas previstas:
 
[Entrega 01] Contratação de Consultoria em BPM (em andamento);
[Entrega 02] Revisão da Arquitetura de Processos (em andamento);
[Entrega 03] Revisão da Priorização de Processos (em andamento). 
 
3) Situação ECP:

Em andamento a elaboração da documentação técnica para contratação de consultoria em BPM. 
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:
 
Devido  à  disponibilidade  orçamentária,  é  necessária  a  revisão  do  TR  para  adequação  do  quantitativo  de 
profissionais a serem contratados para cada projeto. Vale lembrar que este TR é uma construção conjunta dos 
Projetos: Aprimoramento  da Governança  Institucional  e  Expansão  do  + Gestão.  Ainda  não  foi  realizado  o 
alinhamento quanto a essa diminuição/adequação no TR. Após as definições referentes a essa adequação no TR 

Projeto: Aprimoramento da gestão de processos de trabalho

Unidade: Gerente:

% Concluído: 29

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Vanessa de Sousa Frutuoso

01/03/2021 02/08/2022

01/03/2021 25/10/2022



será necessário replanejar o cronograma.

RAP Setembro  2021 (Validação  pelo ECP) 

1) Status  do Projeto:

Status do projeto no período: Com atraso.

Conclusão: 60% (Previsto 62%)

Previsão de término: 21/03/2022

2) Entregas  previstas:

[Entrega 1] Normatização elaborada (em andamento);

[Entrega 2] Adequação sistema (gestão contábil) (em andamento);

[Entrega 3] Contratação de empresa para realização de levantamento e diagnóstico dos bens móveis e intangíveis 

e consultoria em gestão patrimonial (em andamento)

3) Situação  Geral  (ECP):

Não houveram entregas no período. 

3.1) Pontos  de Atenção/Motivos  de Atraso:

Há atraso na aprovação da minuta de normatização dos procedimentos contábeis (entrega 1). Após primeira análise, os 

juízes auxiliares sugeriram que a minuta fosse ajustada. Secretário Pedro irá apresentar novamente para os magistrados 

visando à submissão para aprovação. Necessário que a autoridade ou colegiado competente aprove o documento assim 

que possível. No Coex Tático do dia 20/07, ficou como encaminhamento o Superintendente Sérgio alinhar com juízes a 

aprovação da Resolução no dia 26/08/21.

Atentar para o prazo da atividade " Especificação dos requisitos" que se encerra em 30/08/21 (para adequação do 

Projeto: Aprimoramento da gestão patrimonial

Unidade: Gerente:

% Concluído: 60

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
INFRAESTRUTURA

Moises Antonio Fernandes Monte Costa

01/12/2020 21/03/2022

01/12/2020 12/04/2022



sistema contábil - entrega 2). Conforme relatado, a equipe sinalizou dificuldades em elaborar as especificações para os 

bens do tipo "intangíveis".

As próximas fases do projeto Execução do contrato da contratação de empresa para realização de levantamento e 

diagnóstico dos bens móveis e intangíveis e consultoria em gestão patrimonial e a realização de levantamento e 

diagnóstico dos aspectos físicos (parceria com a Seplag do Executivo) serão planejadas no futuro, em momento 

oportuno, já que atualmente não temos informações suficientes para realizar a previsão das datas para essas entregas.

RAP Setembro 2021 (Validação pelo ECP) 
 
1) Status do projeto:
 
Status do projeto no período: em replanejamento.
Conclusão: 0% (Previsto 0%) 
Previsão de término: a definir.
 
2) Entregas previstas: 
 
A definir.
 
3) Situação Geral (ECP): 
 
Estão sendo definidas as entregas do projeto. Será realizada reunião no dia 1°/09 para deliberação sobre as entregas 

deste projeto e do Programa de Desenvolvimento de Pessoas. A previsão é de início do planejamento em 06/09. 

 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 

 
O escopo deste projeto depende de deliberações da UGP e da cogestora do projeto Programa de Desenvolvimento de 

Pessoas sobre as entregas que deverão ser acompanhadas em cada um dos projetos.

 

Projeto: Aprimoramento da gestão por desempenho

Unidade: Gerente:

% Concluído: 32

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS Francisco das Chagas Bezerra Sobrinho

01/02/2021 10/06/2022

01/02/2021 10/06/2022

RAP [SETEMBRO 2021] (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:
 

Projeto: Aprimoramento das políticas e ferramentas de segurança da
informação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 29

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO Vanessa de Sousa Frutuoso

18/01/2021 30/01/2023

18/01/2021 10/02/2023



Status do projeto no período: Com aumento do atraso.
Conclusão: 29% (Previsto 35%)
Previsão de término: 10/02/2023.
 
2) Entregas previstas:
 
[Entrega 01] Contratação de especialista em segurança da informação/normas (a iniciar);
[Entrega 02] Revisão das políticas de segurança da informação (em andamento);
[Entrega 03] Revisão dos processos de segurança da informação (em andamento);
[Entrega 04] Criação de Centro de Operações de Segurança (em andamento);
[Entrega 05] Levantamento das tecnologias disponíveis que podem ser aprimoradas (em andamento);
[Entrega 06] Contratação e implantação das ferramentas de tecnologia (em andamento);
[Entrega 07] Capacitações (para servidores; equipe técnica; e alta administração) (a iniciar).
 
3) Situação ECP:
 
Em andamento a revisão das políticas de segurança da informação: aguardando aprovação do Comitê Gestor de 
Segurança da Informação (CGSI) para publicação da norma de cópias de segurança; aguardando a validação 
dos  ajustes  realizados  na  norma  de  instituição  do  Comitê  de  Crises  Cibernéticas;  atualizando  a  norma  de 
instituição  do  CGSI,  considerando  a  Resolução  CNJ  n°  396/2021;  validando  o  documento  de  análise  de 
impacto do Plano de Continuidade do PJE pela área de negócios; e iniciando o aprimoramento do processo de 
gestão de risco. Plano de ação (Resoluções CNJ) sendo executado. Em andamento a revisão dos processos de 
SI  (processo  gerenciar  incidentes  de  SI;  subprocesso  gerenciar  (comunicar,  encaminhar  e  acompanhar) 
incidente penalmente relevante; e processo coletar e preservar evidências para ilícitos cibernéticos). Em relação 
à  criação  de Centro  de  Operações  de  Segurança,  estão  sendo  realizadas  as  atividades  de  levantamento  dos 
serviços a serem realizados; e a definição da especificação mínima para contratação. Necessário encaminhar 
para validação  final da Secretaria de TI. Possíveis contratações de tecnologias foram  incluídas no Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2021-2022). Elaboração do ETP para aquisição 
de subscrição de ferramenta de segurança - Globalprotect em andamento.
 
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:
 
O prazo para aprovação da norma de cópias de segurança não foi atendido pelo CGSI. Aguardando retorno de 
alguns  processos  administrativos  enviados  aos  membros  do  Cômite  com  a  minuta  da  norma.  Analista 
responsável pelos processos de SI esteve em período ausente por motivo de saúde. Foi necessário substituir o 
integrante  técnico  da  equipe  de  planejamento  da  contratação  e  implantação  de  ferramentas  de  tecnologia. 
Algumas atividades do plano de ação (CNJ) devem ser executadas/supervisionadas pela alta gestão do TJCE, 
necessitando acompanhamento diferenciado e repasses do andamento. Parte do levantamento das  tecnologias 
disponíveis advém da arquitetura corporativa que está em processo de contratação de consultoria, fazendo parte 
do projeto "Identificação de tecnologias para aprimoramento jurisdicional".

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

Projeto: Aprimoramento das Secretarias Judiciárias

Unidade: Gerente:

% Concluído: 58

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SUPERINTENDENCIA DA AREA JUDICIARIA Marcelo Bezerra De Moura Fontenele

11/01/2021 10/01/2022

11/01/2021 24/02/2022



 
Com aumento do atraso.
Concluído: 58% (Previsto 78%)
Previsão de término: 24/02/2022
 
2) Entregas previstas:

 
[Entrega 01] Adequações administrativas das Sejuds (De Fortaleza, do CRAJUBAR e do 2° Grau) (em andamento);

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

[Entrega 03] Automação de procedimentos necessários no SAJPG (em andamento);

[Entrega 04] Revisão de processos de trabalho da Sejud de Fortaleza (em andamento);

[Entrega 05] Desenvolvimento de ferramenta estatística de apoio à gestão das Sejuds (em andamento);

[Entrega 06] Implantação e estruturação de Núcleos de Governança das Sejuds (em andamento);

[Entrega 07] Capacitação interna das equipes de trabalho da Sejud de Fortaleza e do Crajubar (em andamento);

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

[Entrega 09] Reavaliação das forças de trabalho das Sejuds de Fortaleza, do Crajubar e do 2° Grau (em 
andamento);

[Entrega 10] Alinhamento das estruturas e procedimentos (em andamento);

[Entrega 11] Aproximação das Sejuds com os gabinetes (criação de canal e calendário de reuniões) (concluída).

 
3) Situação ECP: 

 
Concluída a elaboração da minuta de resolução para adequação da Sejud Fortaleza. Resolução do Tribunal Pleno n° 

05/2021, dispondo sobre a adequação administrativa das Sejuds, publicada no dia 02/09. Relatório com as principais 

automações no SAJPG elaborado, aguardando aprovação. Em andamento a segunda fase de construção dos painéis do 

Power BI. Realizados até o momento 37 módulos da capacitação interna das equipes de trabalho da Sejud de Fortaleza. 

Aprovado o plano de capacitação para gestores da Sejud de Fortaleza. Aguardando resposta da SGP sobre o 

levantamento do histórico das aposentadorias (desde 27/07). 

 

3.1) Pontos de atenção/motivos de atrasos:

 
Minuta da Sejud Fortaleza elaborada, mas aguardava-se a aprovação da minuta de Resolução da readequação 

administrativa pelo Tribunal Pleno para realização de ajustes. Relatório com as principais automações no SAJPG 

elaborado, aguardando aprovação. Será realizada reunião com os juízes auxiliares da Presidência para apresentação. Em 

andamento a segunda fase de construção dos painéis (inclusão das filas de trabalho). Há previsão da execução de mais 

uma fase. Houve atraso devido à dificuldade na extração dos dados para desenvolvimento dos painéis do Power BI 

(atraso já superado); e desempenho em paralelo das atividades do projeto e atividades funcionais do Coordenador da 

Sejud 2° Grau e do analista da Setin. Com relação ao levantamento do histórico de remoções, foi enviado Ofício n° 190 

para a SGP, no dia 18/08, solicitando retorno quanto à solicitação. Não houve resposta até o momento. A construção do 

Plano de Recomposição Sustentável da Força de Trabalho; a revisão da lotação paradigma e a realização do concurso de 

remoção dependem dessa informação.

Projeto: Aprimoramento dos processos de aquisição e contratação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 40

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

CONSULTORIA JURIDICA Moises Antonio Fernandes Monte Costa

03/05/2021 22/03/2022

03/05/2021 13/04/2022



RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Com atraso no período. 
Conclusão: 40% (Previsto 44%)
Previsão de término: 13/04/2022.
 
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 (a iniciar). 
 
 
3) Situação Geral (ECP):
 
O projeto está com atraso no período. Em relação à Entrega 1 (Aprimoramento do processo de 
contratação e gestão contratual), a atividade de "Elaborar documentação técnica (DOD, ETP, 
Termo de Referência, pesquisa de mercado)" foi concluída. Ainda sobre a Entrega 1, estão em 
andamento as seguintes atividades: "Mapeamento e adequação da sistemática de aquisição e 
contratação" e "Analisar documentação técnica (checklist dos documentos segundo as leis 
nacionais e adequabilidade às políticas do BID quando necessário)". Essa última atividade está em 
atraso. O processo foi devidamente instruído, porém estava aguardando liberação da dotação 
orçamentária para seguir o fluxo. 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
A atividade "Analisar documentação técnica (checklist dos documentos segundo as leis nacionais e 
adequabilidade às políticas do BID quando necessário)" está em atraso, devido a impossibilidade de 
emissão de dotação orçamentária. Segundo a SEFIN, estavam aguardando a implantação do 
orçamento 2022 no sistema e liberação do QDD. Somente após a emissão da dotação, o processo 
vai para autorização da Presidente e depois para continuar a análise da documentação pela 
COPECON. 

Análise:

RAP [SETEMBRO 2021] (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Com atraso.
Conclusão: 59% (Previsto 59%)
Previsão de término: 30/06/2022
 
2) Entregas Previstas:

Projeto: Aprimoramento dos serviços da Secretaria de Gestão de
Pessoas

Unidade: Gerente:

% Concluído: 59

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS Diana Santos Pontes

01/02/2021 30/06/2022

01/02/2021 30/06/2022



 

[ENTREGA 1] Processos de trabalho críticos identificados e otimizados (em andamento);

[ENTREGA 2] Secretaria de Gestão de Pessoas reestruturada (em andamento);

[ENTREGA 3] Ações  de  comunicação  para  disseminação  dos  serviços  prestados  pela SGP  executadas  (em 
andamento);

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

 

3) Situação Geral (ECP):
 
Minuta de instrução normativa para concessão de acúmulo de função em análise pela Secretária de Gestão de 
Pessoas, empós, será submetida para a apreciação da Presidência. Reuniões com as equipes para a apresentação 
da proposta de reestruturação foram iniciadas. Até 30/09 ocorrerá a implantação. O processo de contratação da 
Gomes de Matos para realização do workshop "Os 5 desafios das equipes" foi aberto em 1º/09 e está em análise 
pela Secretária para envio à Conjur. Em análise a possibilidade de ser custeada pela Esmec a capacitação em 
direito  administrativo  (a  ser  realizada  por  servidora  do  TJCE).  Realizada  reunião  com  a  Assessoria  de 
Comunicação para apresentação de ações propostas pela SGP para o plano de comunicação para disseminação 
dos serviços prestados. Previsão para conclusão do plano em 27/09. O TR para ampliação do atendimento está 
pendente de aprovação interna; e o de contratação de empresa para preparação para aposentadoria está sendo 
revisado. Quanto  ao  termo para  contratação  de  exames  periódicos,  a  SGP  está  com dificuldade  de  levantar 
orçamento com as empresas que realizam esse serviço. A previsão é de que até 10/09 o termo seja enviado para 
análise da Conjur.
 
3.1) Pontos  de atenção/motivos  de atraso:
 
Há a  possibilidade  da  contratação  via  credenciamento  de  clínicas  de  psicologia  para  ampliar  o  atendimento 

psicológico  não  ser  financiada  pelo  BID.  A  Coordenadora  da  UGP  e  a  Secretária  de  Gestão  de  Pessoas 

concordaram em o termo seguir para a licitação e após a aprovação do TR pela COPECON, momento em que 

teremos a versão final do TR, este será enviado ao BID para análise. Caso não seja possível o financiamento 

pelo BID, o TJCE deve analisar a viabilidade de arcar com os custos. A Gerência de Benefícios da SGP está 

com dificuldades de levantar orçamento para a contratação de empresas que realizam exames periódicos, dessa 

forma, pode haver atraso no envio do termo para análise da Conjur.

 

RAP [SETEMBRO 2021] (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:
 
Status do projeto no período: Com atraso.
Conclusão: 58% (Previsto 62%)

Projeto: Automação de processos de trabalho

Unidade: Gerente:

% Concluído: 58

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Vanessa de Sousa Frutuoso

19/01/2021 20/06/2022

19/01/2021 09/09/2022



Previsão de término: 30/09/2022
 
2) Entregas previstas:
 
[Entrega  01]  Contratação  de  especialistas  para  configuração  dos  fluxos  nos  sistemas  judiciais  (PJE)  e  em 
BPMS (concluída);
[Entrega 02] Estratégia de automação - Arquitetura Corporativa (em andamento).
 
3) Situação ECP:

Publicado Edital n° 02/2021 para contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em 
Arquitetura Corporativa na modalidade concorrência, do tipo técnica e preço. Aguardando a realização da fase 
externa da licitação em 14/10/21. 
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:
 
Foram realizadas adequações no cronograma da contratação da arquitetura corporativa para contemplar as datas 
legais referentes à licitação por concorrência do tipo técnica e preço. Tal fato alterou a data de finalização do 
processo licitatório para maio de 2022. As atividades referentes à contratação da arquitetura corporativa  são 
executadas no âmbito do projeto "Identificação de tecnologias para aprimoramento da prestação jurisdicional" 
em  conjunto  com  a  UGP.  Cabe  a  este  projeto  o  acompanhamento  das  atividades  e  a  prestação  de 
esclarecimentos e definições quando solicitados. 

RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Com atraso no período.
Conclusão: 10% (Previsto 61%)
Previsão de término: 01/02/2022.
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 1] Contratação de consultoria (em andamento).
[Entrega 2] Definição de política para construções e uso dos espaços (a iniciar);
[Entrega 3] Capacitação (a iniciar);
[Entrega 4] Plano de implantação (a iniciar).
 

3) Situação Geral (ECP):
 
O projeto está com atraso no período. Nesse período, foi concluído o replanejamento das atividades 
do projeto, uma vez que ele será replanejado. Está em andamento a elaboração do projeto básico 
com pendência na definição dos cursos e profissionais a serem capacitados. Além disso, está em 

Projeto: Construções sustentáveis

Unidade: Gerente:

% Concluído: 10

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
INFRAESTRUTURA

Pedro Vale de Brito

01/04/2021 01/02/2022

30/06/2021 29/03/2022



andamento as seguintes atividades: levantamento de treinamentos em construções sustentáveis e 
indicação de servidores a serem capacitados.

 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
O motivo de atraso na execução das atividades do projeto refere-se à necessidade de readequação 
do projeto com exclusão de contratação de consultoria. É valido informar que após a realização do 
ETP e Termo de Referência para o projeto Construções Sustentáveis, constatou-se que o 
orçamento previsto é elevado tornando inviável o projeto. Com o intuito de garantir a entrega do 
projeto foi readequado as melhores condições pensando no objeto central do projeto e excluindo-se 
a fase de contratação de consultoria. 

RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Projeto sem atraso no período
Conclusão: 52% (Previsto 52%)
Previsão de término: 17/12/2021
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 1] Levantamento dos projetos de eficiência energética em andamento/anteriores 
(Concluída)
 
[Entrega 2] Retomada ou continuação das ações elencadas no levantamento (Em andamento)
 
3) Situação Geral (ECP):
 
O projeto está sem atraso no período. Em relação à Entrega 2 (Retomada ou continuação das 
ações elencadas no levantamento), foi concluída a atividade de "Elaboração de documento 
contendo a análise quanto à solução mais adequada de produção de energia: se concentrada 
(usina) ou distribuída (microgeração em cada edificação)". Decidiu-se que o modelo mais adequado 
é a instalação de uma miniusina fotovoltaica. Ainda em relação à Entrega 2, foi concluída a 
atividade de "Definição das ações de racionalização de energia e elaboração de um plano de ação". 
O Plano, que contém cinco ações a serem implementadas até, 30/11/2021, consiste na definição 
dessas ações a serem realizadas, o responsável por estas e a meta a ser atingida. Ao final do 
período, os resultados serão consolidados em um relatório de desempenho. Acerca da Entrega 2, 
estão em andamento as seguintes atividades: Elaboração de documento contendo a análise quanto 
a forma mais adequada de contratação: locação ou aquisição e Acompanhamento da execução do 
plano de ação de racionalização de energia e elaboração de relatório de desempenho referente ao 
plano de ação de racionalização de energia, ambas iniciadas em 01/09/2021.
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

Projeto: Eficiência energética

Unidade: Gerente:

% Concluído: 52

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
INFRAESTRUTURA

Jose Gleicivan Dos Santos Rodrigues

03/05/2021 17/12/2021

03/05/2021 17/12/2021



 
Sem Pontos de Atenção ou motivos de atraso.

Projeto suspenso por priorização da Gestão.

Projeto: Estruturação de dados no sistema judicial

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

NUCLEO DE QUALIDADE DA INFORMAÇAO Miguel Mota dos Santos

RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Com aumento do atraso no período.
Conclusão: 25% (Previsto 32%)
Previsão de término: 02/03/2023.
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 1] Agregação das unidades (em andamento);
[Entrega 2] Instalação de unidade (em andamento);
[Entrega 3] Diagnóstico e adequação das agregadas (em andamento).
 

3) Situação Geral (ECP):
 
O projeto está com aumento do atraso no período. Em relação à Entrega 1 (Agregação das 
unidades), foi concluída a atividade de remoção servidores. Ainda nessa entrega, a atividade de 
redução do acervo continua em andamento. Está sendo realizada a redução do acerco nas 
seguintes comarcas: Graça, Varjota, Porteiras, Frecheirinha, Itapiúna e Forquilha. Em relação à 
Entrega 2 (Instalação de unidade), as seguintes atividades estão em andamento: 1. Remoção de 
magistrado para 2ª criminal de Quixadá (A remoção deve ser votada durante o mês de setembro); 
2. Remoção de magistrado para 2ª cível de Acopiara (Foi lançado edital de promoção, que deve ser 
concluído até o final de outubro); 3. Remoção de Servidores (Está sendo realizado em conjunto com 
a remoção de servidores para as comarcas agregadoras). Em relação à entrega 3 (Diagnóstico e 
adequação das agregadas), conforme deliberado em reunião do COEX realizada em 20/08/2021, 
essa entrega deverá ser excluída do escopo do projeto, passando a ser realizada pelas próprias 
unidades judiciais, de forma a propiciar o foco do projeto na própria reestruturação judiciária. 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 

Projeto: Expansão da implantação da reestruturação judiciária

Unidade: Gerente:

% Concluído: 25

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

ASSESSORIA DE ARTICULAÇAO INTERNA PARA O 1º
GRAU

Felipe de Albuquerque Mourão

17/02/2021 02/03/2023

17/02/2021 02/03/2023



O motivo de atraso para a atividade de "Remoção de magistrado para 2ª criminal de Quixadá" é que 
quando foi lançado o edital, não houve interessados no concurso de remoção. Dessa forma, o prazo 
de conclusão do edital foi prorrogado.

RAP Setembro/21 (Validação pelo ECP)

1) Status do Projeto: 

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

Conclusão: 41% (Previsto 43%)

Previsão de término: 27/06/2022

2) Entregas previstas:

[ENTREGA 1] Revisão da metodologia do Programa +Gestão -> Em andamento
[ENTREGA 2] Ampliação da capacidade de atuação do Programa +Gestão -> Em andamento

3) Situação Geral (ECP):

Não foram realizadas entregas no período. idades atendidas será definida junto à consultoria a ser contratada. Está 

em andamento a atividade de ajustes no TR. Estão em andamento as atividades de elaboração de documentação 

técnica TR para a contratação de consultoria e realização de pesquisa de mercado. 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

Foi necessário novo ajuste no TR, haja vista a impossibilidade de contratação de mão de obra terceirizada. Desta 

forma está sendo realizado novo estudo para estimar as USTs de cada serviço para realizar nova orçamentação.

 

Projeto: Expansão do "+ Gestão"

Unidade: Gerente:

% Concluído: 41

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Francisco Marcelo Fontenele Braga

01/06/2021 27/06/2022

01/06/2021 26/05/2022

RAP setembro/21 (Validação pelo ECP)

1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Em replanejamento

Conclusão: 17% (Previsto 24%)

Previsão de término: 29/07/2022

2) Entregas previstas:

[ENTREGA 1] Disponibilização de ferramentas para gestão de dados -> Em andamento
[ENTREGA 2] Fortalecimento dos Núcleos de Governança -> Em andamento

Projeto: Fortalecimento da inteligência de dados

Unidade: Gerente:

% Concluído: 17

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Diana Santos Pontes

23/04/2021 29/07/2022

23/04/2021 29/07/2022



[ENTREGA 3] Estruturação das dados para painéis de BI -> A iniciar
[ENTREGA 4] Aprimoramento da documentação do SEI -> A iniciar

[ENTREGA 5] Melhoria da estrutura para atendimento das demandas de informações estratégicas e suporte a 
dúvidas -> A iniciar

3) Situação Geral (ECP):

Projeto encontra-se em replanejamento, aguardando reunião com o Superintendente Adm para apresentação e 

aprovação do novo escopo. Não houveram atividades concluídas no período. Encontra-se em andamento a 

atividade "Contratação de capacitações das equipes do núcleo de governança para modelagem dos painéis. A 

SupAdm fez o levantamento dos interessados no curso do Power BI, totalizando 200 participantes, desta forma 

optou-se por realizar um pregão, cuja SGP está elaborando o TR.    

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

A atividade de "Realizar projeto piloto para definição e implantação de ambiente temporário da estrutura de dados 

está previsto pra iniciar apenas em 14/09. No entanto, por decisão da SupAdm  e secretários da Seplag e Setin, já 

foram iniciadas a liberação das licenças. A equipe do projeto chama a atenção que os usuários podem precisar de 

suporte para elaboração dos painéis e não ser possível atender por ainda não ter sido realizada a estruturação do 

ambiente temporário. Ressalta-se ainda a impossibilidade de antecipação desta atividade devido ao envolvimento 

da equipe com o Saneamento do Datajud.

Por fim, a contratação dos analistas de dados que atenderão as demandas dos núcleos de governança será incluída 

no TR para a contratação dos estatísticos, sendo retirados do TR geral da Seplag.

RAP Setembro 2021 (Validação pelo ECP)

1) Status  do Projeto:

Status do projeto no período: com aumento do atraso.

Conclusão: 27% (Previsto 30%)

Previsão de término: 29/08/2023.

2) Entregas  previstas:

[Entrega 1] Aquisição de equipamentos de monitoramento eletrônico (alarmes) (em andamento);

[Entrega 2] Aquisição de veículos tipo SUV (em andamento);

[Entrega 3] Aquisição de equipamentos de segurança (em andamento);

[Entrega 4] Aquisição de scanners (em andamento);

[Entrega 5] Aquisição de equipamentos de detectores de metal) (em andamento);

[Entrega 6] Manutenção do sistema CFTV 1ª fase (em andamento);

Projeto: Fortalecimento da segurança pessoal e física do Poder Judiciário

Unidade: Gerente:

% Concluído: 27

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

ASSISTENCIA MILITAR Sandro Wellington Vasconcelos Barros

01/02/2021 29/08/2023

01/02/2021 29/08/2023



[Entrega 7] Desenvolvimento de sistema de controle de acesso para unidades que não possuem catracas eletrônicas 

(em andamento);

[Entrega 8] Celebração de convênio com a Secretaria da Segurança Pública para compartilhamento de imagens das 

câmeras de videomonitoramento (em andamento);

[Entrega 9] Customização do Sistema Integrado de Monitoramento (em andamento);

[Entrega 10] Formação e requalificação de brigadas de combate a incêndio (em andamento);

[Entrega 11] Realização do curso de Segurança Pessoal para Magistrados (em andamento);

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

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

3) Situação  Geral  (ECP):

Projeto  replanejado  em  03/09  para  inclusão  de  atividades  necessárias  para  a  conclusão  da  elaboração  dos  ETPs. 

Definidos  os  locais  para  instalação  de  equipamentos  de  monitoramento  eletrônico  (alarmes):  19  nos  fóruns  das 

comarcas  da  região  metropolitana  e  Interior,  e  2  na  Capital  (1  no  Depósito  Público  e  no  FCB).  Será  realizado 

alinhamento com o Setor de Engenharia para elaboração dos projetos básicos. Em andamento a elaboração de parecer 

financeiro para aquisição dos veículos tipo SUVs e scanners. Identificada necessidade de revisão do ETP para aquisição 

dos equipamentos  de segurança. Há  somente um  fornecedor. Será  realizada  compra direta  ou dispensa  de  licitação. 

Edital n° 17/2021, publicado em 26/08. A sessão de pregão eletrônico para manutenção do sistema CFTV 1ª fase será 

realizada em 13/09. Concluída elaboração do Plano de Segurança Física das Unidades. Documento será encaminhado 

para aprovação.

3.1) Pontos  de Atenção/Motivos  de Atraso:

Após o replanejamento das entregas das aquisições (equipamentos de monitoramento eletrônico (alarmes); veículos tipo 

SUVs; scanners; e equipamentos de detecção de metais) para inclusão das atividades necessárias para a conclusão da 

elaboração dos ETPs, o prazo de término do projeto passou de 23/02/2023 para 29/08/2023. Não houve resposta, até o 

momento, sobre a solicitação de parecer  financeiro ao Setor de Transporte do TJCE para aquisição dos veículos  tipo 

SUVs. Processo enviado  no dia 10/08. O desenvolvimento de  sistema de controle  de acesso para  unidades que  não 

possuem catraca eletrônica está paralisado por carência de desenvolvedor na Setin.  Início da atividade  reprogramado 

para  novembro  (anteriormente  agosto).  Estimativa  de  prazo  para  conclusão:  2  meses.  Identificada  pela  Setin  a 

necessidade de reescrever o aplicativo do sistema integrado de monitoramento (botão do pânico). Atividade paralisada 

durante cerca de 1 mês, mas  já  foi  reiniciada. Ainda não há previsão de conclusão. A Setin está em tratativas com a 

Etice para definição da liberação de acesso para obtenção das imagens das câmeras de videomonitoramento. Concluída 

a capacitação da primeira turma do curso de Segurança Pessoal para 5 magistrados. Reavaliação da capacitação das 

turmas 2 e 3 devido à baixa demanda. Falta de expertise na elaboração do ETPs e Termos de Referência. Aguardando 

estagiário(a) de pós-graduação para auxiliar a equipe do projeto na confecção dos artefatos (deliberação do Coex Tático 

em 20/08). Previsão para início em setembro. Ausência de profissional qualificado para ministrar os cursos de brigadista 

em incêndio. Está dependendo da disponibilização pelo Comando do Corpo de Bombeiros. Realizada capacitação de 

um  profissional  para  suprir  a  demanda  enquanto  aguardamos  a  indicação  do  qualificado.  Capacitação  prevista  para 

iniciar em outubro.

Projeto: Fortalecimento das soluções consensuais de conflito

Unidade: Gerente:

% Concluído: 29

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

NUCLEO PERMANENTE DE METODOS CONSENSUAIS
DE SOLUÇAO DE CONFLITOS

 Adriana do Vale Farias Saldanha

07/01/2021 30/08/2022

07/01/2021 30/09/2022



RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Projeto com Aumento no Atraso do período
Conclusão: 29% (Previsto 31%)
Previsão de término: 30/08/2022

2) Entregas Previstas:

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

[Entrega 02] Ampliação do número de mediadores e conciliares e formação profissional continuada 
(Concluído);

[Entrega 03] Realização de parcerias para formação complementar dos 
servidores/magistrados/advogados/demais conveniados em cooperação com OAB, faculdades particulares e 
outras instituições (Em andamento);

[Entrega 04] Formação de grupos temáticos e estruturação de banco de dados de conciliadores e mediadores 
para uniformização de procedimentos (profissionais capacitados e que adotem um determinado padrão/fluxo 
desejado de atuação) (Em andamento);

[Entrega 05] Aprimoramento da comunicação com os envolvidos nas audiências de mediação e conciliação 
(mínimo possível de adiamento/delay para a realização do ato) (Em andamento);

[Entrega 06] Aprimoramento dos pagamentos (com o sistema informatizado automatizado implantado entre 
outras ferramentas) (Em andamento);

[Entrega 07] Ferramenta de conciliação virtual implantada - ODR (interlocução com os sistemas 
judiciais/Resolução 358/2020 - CNJ) (Em andamento);

[Entrega 08] Revisão da estrutura física para melhor prestação de serviços (a iniciar).

3) Situação Geral (ECP):

Quanto a entrega "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)" , foram definidos os grupos temáticos Famíia,Saúde e Superindividados.  
Quanto a entrega aprimoramento dos pagamentos, foram realizadas 6 reuniões com a Setin, encontra-se no 
aguardo 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

[Entrega 5] Atividade 5.4 Regulamentação e implantação das normatizações (Nupemec + Superintendência) - 
Ponto de atenção: A verificação de quais normativos serão necessários aos aprimoramentos sugeridos.
[Entrega 6] Atividade 6.11 Aprimoramento da solução (ferramenta/aplicativo escolhido); Atividade - Ponto de 
atenção: O cronograma do sistema informatizado de pagamento de conciliadores e mediadores, possivelmente, 
encontra-se aguardando recurso humano para o seu desenvolvimento. - 6.11.1 Realizar reunião com a Gerência 
de Sistemas para solicitação de um cronograma - Motivo de atraso: Houve uma transição da saída da primeiro 
líder técnica e chegada da líder técnica em respondência, sendo necessária a familiarização com o projeto em 



análise, antes do prosseguimento das etapas necessárias.
[Entrega 7] Ferramenta de conciliação virtual implantada - ODR (interlocução com os sistemas 
judiciais/Resolução 358/2020 ? CNJ) - Ponto de atenção: Verificar qual será a decisão da presidência quanto à 
continuidade da contratação.

RAP [SETEMBRO 2021] (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:
 
Status do projeto no período: Com aumento do atraso no período.
Conclusão: 48% (Previsto 68%)
Previsão de término: 11/03/2022
 
2) Entregas previstas:
 
[Entrega 01] Análise técnica da ferramenta "Proteção na Medida"  (em andamento);
[Entrega 02] Implantação do software/recursos tecnológicos para acompanhamento do Projeto (a iniciar);
[Entrega 03] Institucionalização do Projeto "Proteção na Medida" no TJCE (a iniciar);
[Entrega 04] Aprimoramento e integração dos processos de trabalho (a iniciar);
[Entrega  05]  Implantação  de  postos  de  acolhimento  para  atendimentos  das  mulheres  vítimas  de  violência 
doméstica na capital e no interior do Estado (em andamento);
[Entrega 06] Fortalecimento da Coordenadoria da Mulher (sistematização das ações em todas as Comarcas do 
Estado (em andamento);
[Entrega 07] Avaliação da possibilidade de integração com outros órgãos (em andamento).
 
3) Situação ECP:
 
Em andamento a homologação da  ferramenta "Proteção na medida". O plano de ação para  implantação  dos 
postos de acolhimento para atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica foi atualizado com base 
nas definições realizadas na reunião com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, onde ficou estabelecido 
que alguns postos funcionarão nas estruturas das unidades da Casa da Mulher Cearense (prevista neste ano a 
inauguração da Casa da Mulher em Juazeiro do Norte e em Sobral). Atualmente, a Coordenadoria da Mulher 
está trabalhando na elaboração de minutas de termo de cooperação com o Poder Executivo Municipal para a 
criação de postos de acolhimento nas comarcas que não serão contempladas com a estrutura da Casa da Mulher 
Cearense. Além disso, está sendo realizado estudo sobre a criação do selo “Justiça pela Mulher”, para premiar 
os municípios que criarem postos de acolhimento. A normatização das ações da Coordenadoria da Mulher para 
atuação  uniforme  nas  diversas  comarcas;  o  diagnóstico  das  necessidades  de  capacitação;  bem  como  a 
identificação de possíveis órgãos parceiros e possibilidades de integração de dados estão com atraso.
 
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:
 

Atraso  na  normatização  das  ações  para  atuação  uniforme  nas  comarcas,  já  que  o  fluxo  para  atendimento  e 
encaminhamento das mulheres promoventes de processos em tramitação no PJCE só será estabelecido quando 

Projeto: Fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica

Unidade: Gerente:

% Concluído: 48

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

COORDENADORIA ESTADUAL DA MULHER EM
SITUAÇAO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR

Clarissa de Fatima Nobre Carvalho

01/02/2021 17/12/2021

01/02/2021 11/03/2022



as unidades-piloto iniciarem a utilização do sistema. Com relação à possibilidade de integração da dados com 
outros  órgãos,  foram  identificados  como  possíveis  parceiros  a  SSPDS,  o  MPE  e  a  DPE.  Aguardando  a 
conclusão da homologação do software para poder iniciar as tratativas referentes à integração dos sistemas com 
o  “Proteção  na  Medida”.  Atraso  também  no  diagnóstico  das  necessidades  de  capacitação.  O  formulário 
nacional de  avaliação de  risco  tem que  ser  aplicado por  equipe multiprofissional. À medida que  as  equipes 
multidisciplinares  forem  designadas  (a  partir  de  convênios  com  os  municípios  para  a  cessão  desses 
profissionais), serão realizadas as capacitações em Lei Maria da Penha, Feminicídio e Combate à Violência de 
Gênero  (em  parceria  com  a  Esmec).  Atualmente,  está  pendente  a  designação  dos  servidores  dos  poderes 
executivos (estadual e municipal) para que a Esmec inicie as capacitações.

RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)

 
1) Status do projeto no período: com aumento do atraso. 
Conclusão: 53% (Previsto 62%)
Previsão de término: 29/07/2022
 
2) Entregas previstas: 
 
[Entrega1] 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 (RITR) (concluída); 
[Entrega 6] Capacitação de magistrados e servidores que compõem o sistema de JEs (em andamento); 
[Entrega 7] Criação do Portal dos Juizados Especiais (concluída); 
[Entrega 8] Ampliação do atendimento das atermações nos núcleos de práticas jurídicas (NPJ) mediante 
novos convênios com universidades (em andamento).
[Entrega 9] Ampliação do programa de Juízes leigos (concluída). 
 
3) Situação Geral (ECP):
 
Publicada a Resolução do Tribunal Pleno n° 04/2021 com o novo Regimento  Interno das Turmas Recursais 
(RITR). A minuta de Resolução para instalação e lotação de pessoal da Sejud Única das Turmas Recursais está 
aguardando a apreciação do Pleno (previsão neste mês de setembro). Os fluxos de trabalho também estão na 
minuta. A solicitação de reforma do prédio do Fórum das Turmas Recursais para instalação da Sejud das TRs 
encontra-se na Presidência para apreciação e deliberação final (desde 11/08/21). Enviado para a Presidência 
cronograma com o prazo previsto para conclusão das reformas das edificações dos Juizados Especiais: julho 
de 2022. As unidades a serem reformadas são as seguintes: 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 15ª, 17ª, 18ª e 19ª. Conforme 
deliberado no último Coex Tático, realizado em 20/08, será disponibilizado desenvolvedor em setembro para 
atuar  no  desenvolvimento  de  funcionalidades  do  aplicativo  do  Juizado Móvel. O  prazo  de  novembro  para 
conclusão será mantido. Em andamento a capacitação de magistrados e servidores que compõem o sistema 

Projeto: Fortalecimento do sistema de juizados especiais

Unidade: Gerente:

% Concluído: 53

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

TURMAS RECURSAIS Roberta Peixoto de Araújo

05/02/2021 29/07/2022

05/02/2021 29/07/2022



de JEs; bem como a confecção de minuta de convênio com o Centro Universitário Unichristus.
 
3.1) Motivos de atraso/Pontos de atenção:
 
Com  relação  à  instalação  da  Sejud  Única  das  Turmas  Recursais  (entrega  2),  a  aprovação  da  minuta  de 
Resolução para instalação e lotação de pessoal está aguardando apreciação do Pleno (previsão neste mês de 
setembro). O cronograma da reforma do auditório só poderá ser elaborado pela Seadi após autorização da 
Presidência para realização da adequação. O desenvolvimento do aplicativo do juizado móvel (entrega 4) está 
atrasado, com previsão de  início em setembro. Porém, há grande risco de não começar a ser desenvolvido 
nesse período, devido à falta de desenvolvedores. 

RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)

1) Status  do Projeto:

Status do projeto no período: Projeto com atraso no período.

Conclusão: 53% (Previsto 66%)

Previsão de término: 22/04/2022.

2) Entregas  Previstas:

[Entrega 1] Plano de trabalho para a humanização do atendimento (concluída);

[Entrega 2] Contratação de consultoria para criação de um diagnóstico (em andamento);

[Entrega 3] Humanização de ambientes (a iniciar);

[Entrega 4] Qualificação do atendimento (em andamento);

[Entrega 5] Soluções de TI (concluída);

[Entrega 6] Criação de balcão virtual (concluída).

3) Situação  Geral  (ECP):

Projeto com atraso no período. Não houveram entregas no período. Quanto à entrega "

Contratação de consultoria para criação de um diagnóstico", está em andamento a atividade de Elaboração do TR 
para contratação de consultoria, foi identificada a necessidade de participação de um analista de aquisições para 
ajudar na elaboração dos artefatos. Quanto à entrega "Qualificação do atendimento" a equipe identificou que a 

atividade de padronização do modelo de pesquisa deverá acontecer apenas após chegada da consultoria. 

Projeto: Humanização do atendimento

Unidade: Gerente:

% Concluído: 53

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA ESTADUAL DE ATENDIMENTO Liliana Holanda Farias de Araripe Santiago

12/02/2021 28/02/2022

12/02/2021 22/04/2022



3.1) Pontos  de Atenção/Motivos  de Atraso:

Ficou acordado com a equipe da UGP que o Analista de Aquisição iria atuar junto a equipe do Projeto na elaboração dos 
artefatos. Porém o cronograma da participação do Analista ainda está sendo definido pela UGP. Este projeto 
será replanejamento contemplando o novo cronograma da Contratação, tendo em vista a definição do BID da 
Modalidade de Concorrência - Técnica e Preço para as contratações de Consultorias, bem como, a participação do 
Analista de Aquisição.

RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Projeto sem atraso no período.
Conclusão: 22% (Previsto 22%)
Previsão de término: 31/10/2022.
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 1] Contratação de consultoria para auxiliar na identificação da arquitetura tecnológica 
necessária (em andamento);
[Entrega 2] Diagnóstico da arquitetura corporativa (a iniciar);
[Entrega 3] Identificação de tecnologias para aprimoramento da prestação jurisdicional (a iniciar);
[Entrega 4] Definição da estratégia de automação de processos de trabalho (em andamento);
[Entrega 5] Proposição de projeto de Arquitetura Corporativa (a iniciar);
[Entrega 6] Plano de Implementação da Arquitetura Corporativa (a iniciar).
 
 
3) Situação Geral (ECP):
 
O projeto está sem atraso no período. No período, não houve entregas ou atividades concluídas. 
Em relação à Entrega 1 “Contratação de consultoria para auxiliar na identificação da arquitetura 
tecnológica necessária”, a atividade de publicar o edital está em andamento e este ficará publicado 
até 14/10/2022, consoante o CPA: 8511289-54.2021.8.06.0000. 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
Um ponto de atenção a ser relatado é o acompanhamento diário das atividades do cronograma 
da Contratação, em especial por trata-se de uma modalidade 'nova' para o TJCE. Vale ressaltar 
ainda que o projeto foi replanejado, a fim de contemplar as atividades da Modalidade de 
Contratação Concorrência - Técnica e Preço, conforme exigido pelo BID.

Projeto: Identificação de tecnologias para aprimoramento da prestação
jurisdicional

Unidade: Gerente:

% Concluído: 22

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO Liliana Holanda Farias de Araripe Santiago

01/03/2021 31/10/2022

01/03/2021 31/10/2022

Projeto: Implantação da gestão de custos

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

SECRETARIA DE FINANÇAS Alessandra Cavalcante Feitosa Guimarães



Projeto suspenso por priorização da Gestão.

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

RAP [SETEMBRO 2021] (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:
 
Status do projeto no período: Com aumento do atraso.
Conclusão: 34% (Previsto 46%)
Previsão de término: 17/08/2022.
 
2) Entregas previstas:
 
[Entrega 01] Estrutura de governança para implantação da LGPD (em andamento);
[Entrega 02] Diagnóstico preliminar da implantação da LGPD e Plano de trabalho (em andamento);
[Entrega 03] Mapeamento dos processos de trabalho e terceiros afetados e/ou envolvidos (em andamento);
[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 (a iniciar);
[Entrega 07] Implantação de modelo de monitoramento e controle (a iniciar).
 
 
3) Situação ECP:
 
Definida a estrutura de governança da LGPD por meio das seguintes publicações no DJE em 24/08: Portaria nº 
1369/2021, a qual designa o encarregado pelo tratamento de dados pessoais do PJCE; Portaria nº 1371/2021, a 
qual designa os integrantes do grupo de trabalho que prestará suporte técnico-operacional ao Comitê Gestor de 
Proteção  de  Dados  Pessoais  (CGPD)  e  ao  encarregado  pelo  tratamento  de  dados  pessoais;  e  Portaria  nº 
1370/2021,  a  qual  designa  os  integrantes  do  Comitê  Gestor  de  Proteção  de  Dados  Pessoais  (CGPD). 
Aguardando data a ser definida pela gestão para realização da palestra de nivelamento para gestores do TJCE. 
A  versão  final  da  documentação  técnica  para  contratação  de  consultoria  e  para  aquisição  de  solução 
tecnológica para governança da privacidade e proteção de dados foi entregue pela consultora do BID. Equipe 
de planejamento da contratação realizando a revisão final.
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:
 
Foi acordado que a palestra de nivelamento para gestores aconteceria após a designação formal da estrutura de 
governança  da LGPD,  a  qual  ocorreu  no  dia  24/08. Aguardando  confirmação  da  gestão  para  realização  em 
10/09. Após reunião ocorrida com o cogestor, no dia 03/09, ficou acordado que o replanejamento para inserção 
das entregas: contratação de  serviço especializado para  sustentação da LGPD pós-implantação; e criação  de 
modelo de governança para viabilizar a transição implantação-sustentação da LGPD no TJCE, será realizado 
após algumas definições internas quanto às contratações presentes nas entregas 2 e 3 (empresa especializada 

Projeto: Implantação da LGPD

Unidade: Gerente:

% Concluído: 34

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Vanessa de Sousa Frutuoso

15/02/2021 22/06/2022

15/02/2021 17/08/2022



para prestação de serviços de consultoria para implantação da LGPD; e aquisição de solução tecnológica para 
governança da privacidade e proteção de dados, respectivamente).

RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Com aumento do atraso no período.
Conclusão: 18% (Previsto 40%)
Previsão de término: 07/12/2022.
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 1] Instituição de Comissão para gestão dos ODS prioritários (Concluída)
[Entrega 2] Fomento à integração e criação de redes relacionadas aos objetivos da Agenda 2030 
(Em andamento)
[Entrega 3] Implantação de ciclos de capacitação de colaboradores internos e externos do PJCE em 
temáticas dos ODS (Em andamento)
[Entrega 4] Implantação de sistemática de identificação dos trabalhos relacionados aos ODS (Em 
andamento)
[Entrega 5] Elaboração de planos de gestão temáticos vinculados aos ODS (Meta 9) (Em 
andamento)
[Entrega 6] Disponibilização de informações em painéis de BI (Em andamento)
[Entrega 7] Elaboração e implantação de plano de comunicação voltado à conscientização e 
disseminação dos ODS (Em andamento)
 

3) Situação Geral (ECP):
 
O projeto está com aumento do atraso no período. No período, foi realizada a consulta, via 
formulário eletrônico, para conhecer as práticas existentes no TJCE relacionadas ao ODS 05. Além 
disso, foi realizada uma reunião com entre membros da Comissão da Agenda 2030 e 
Coordenadoria da Mulher do TJCE. Em relação à Entrega 3 (Implantação de ciclos de capacitação 
de colaboradores internos e externos do PJCE em temáticas dos ODS), através do Ofício n.º 118 / 
2021, a ESMEC informou que está à disposição para cooperar na realização das capacitações 
solicitadas. As áreas demandantes da capacitação estão pesquisando conteúdos, para subsidiar a 
elaboração das ementas solicitada. Em relação à Entrega 4 (Implantação de sistemática de 
identificação dos trabalhos relacionados aos ODS), foi agendada para o dia 15/09, a reunião para 
discutir como após a implantação do DATAJUD, serão reavaliadas as classificações dos processos 
judiciais, a fim de atender à demanda de relacionar os processos aos ODS. Em relação à Entrega 5 
(Elaboração de planos de gestão temáticos vinculados aos ODS - Meta 09), ainda serão 
necessárias outras reuniões entre integrantes da Comissão da Agenda 2030, equipe do Projeto e 
convidados de outras áreas, para finalizar a elaboração do Plano da Meta 9. Por fim, em relação à 
Entrega 7 (Elaboração e implantação de plano de comunicação voltado à conscientização e 
disseminação dos ODS), a Coordenadoria da Mulher e a Assessoria de Comunicação promoveram 

Projeto: Implantação da Rede Institucional ODS 2030

Unidade: Gerente:

% Concluído: 18

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Francisco Marcelo Fontenele Braga

20/01/2021 07/12/2022

20/01/2021 22/02/2023



durante o mês de agosto/2021 uma campanha de comunicação, intitulada de Justiça pela Mulher - 
O Judiciário e Você Contra a Violência Doméstica, destacando uma série de temas relacionados à 
violência de gênero.
 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
A Entrega 5 (Elaboração de planos de gestão temáticos vinculados aos ODS - Meta 9) está em 
atraso. Existe um desafio de elaborar um plano de ação viável e efetivo, que consolide diversas 
ações já em andamento no TJCE e que tenha potencial de propor iniciativas inovadoras, 
relacionadas à temática do combate à violência doméstica contra a mulher, congregando os 
diversos atores/responsáveis por ações nesta área no TJCE, de forma a otimizar os esforços, 
recursos e resultados. Dessa forma, diante desse desafio, as atividades dessa entrega (Elaborar e 
acompanhar a execução do plano de gestão temático) estão em atraso. 

RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Sem atraso no período.
Conclusão: 50% (Previsto 50%)
Previsão de término: 29/10/2021.
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 1] Procedimentos (em andamento).
 
 
3) Situação Geral (ECP):
 
O projeto está sem atraso no período. No período, as atividades de "Definir procedimentos Gestão 
Orçamentária (AS IS)" e de "Definir procedimentos Gestão Financeira (AS IS)" não tiveram 
andamento. Vale ressaltar que esse projeto foi replanejado, restando apenas uma entrega, para 
atender as sugestões do último Coex.
 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
Um ponto de atenção para o não avanço das atividades de "Definir procedimentos Gestão 
Orçamentária (AS IS)" e de "Definir procedimentos Gestão Financeira (AS IS)" no período foi a 
priorização de demandas mais urgentes do setor, relacionadas à orçamento. 

Projeto: Implantação de sistema de gestão orçamentária e financeira

Unidade: Gerente:

% Concluído: 50

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Maria Rafaela de Oliveira

01/06/2021 29/10/2021

01/06/2021 29/10/2021

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

Unidade: Gerente:

% Concluído: 93

SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS Liliana Holanda Farias de Araripe Santiago



RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Sem atraso no período.
Conclusão: 93% (Previsto 93%)
Previsão de término: 24/01/2022.
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 1] Saneamento de dados (concluída);

[Entrega 2] Especificação dos requisitos da solução (concluída);
 
[Entrega 3] Contratação da solução (concluída);
 
[Entrega 4] Implantação da solução (em andamento);
 
[Entrega 5] Suporte (em andamento);
 
 
3) Situação Geral (ECP):
 
O projeto está sem atraso no período. Em relação à Entrega 4 (Implantação da solução), foi 
finalizada a atividade de Implementação dos Ajustes, Integrações e Migrações. Em relação à 
Entrega 5 (Suporte), foi finalizada a atividade de criação e vídeoaulas - etapa IV. Acerca da Entrega 
4 (Implantação da solução), a atividade de implantação dos módulos - etapa IV está em andamento. 
Estão sendo realizados ajustes nos Módulos II, III e IV com nova previsão de término em 15/09/21. 
Ainda sobre a Entrega 4 (Implantação da solução), a atividade de Implantação dos Módulos - Etapa 
V está em andamento. Estão sendo realizadas as Homologações e Migrações dos Módulos da 
Etapa V. Foram reprogramadas as datas de Homologação dos Módulos de "Mediação 
Organizacional e Gestão de Conflitos" e "Progressão e Promoção", mas dentro do período previsto 
para realização desta tarefa.
 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
Um ponto de atenção é o acompanhamento diário dos reports da Fornecedora. É importante 
salientar que embora a atividade "Ajustes do Módulos II, III e IV" tenha tido seu término estendido, 
para o dia 15/09/21, isso não impactará no prazo final do projeto, pois esta é uma atividade paralela 
as demais implantações.

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

07/03/2019 24/01/2022

07/03/2019 24/01/2022

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

Unidade: Gerente:

% Concluído: 50

Início Previsto: Término Previsto:

CONSULTORIA JURIDICA Luis Valdemiro de Sena Melo

01/02/2021 29/10/2021



RAP Setembro 2021 (Validação pelo ECP) 
 
1) Status do projeto:
 
Status do projeto no período: sem atraso. 
Conclusão: 50% (Previsto 72%) 
Previsão de término: 04/02/2022 
 
2) Entregas previstas: 
 
[Entrega 1] Diagnóstico da situação atual e das necessidades dos usuários (em andamento); 
[Entrega 2] Implantação do sistema de busca de julgados, jurisprudências, atos normativos e pareceres normativos em 
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): 
 
Em andamento a prospecção de soluções, prevista para ser concluída em 30/09. No período, foram realizadas duas 
reuniões, com a participação da Setin e de empresas fornecedoras para análise das propostas de potenciais soluções.

 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 

 
Prorrogação do prazo da atividade de prospecção de solução devido ao cronograma de reuniões que devem ser 

agendadas com as empresas para apresentação das propostas. 

 

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

01/02/2021 04/02/2022

RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Sem atraso no período.
Conclusão: 68% (Previsto 68%)
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):
 

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

Unidade: Gerente:

% Concluído: 68

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE FINANÇAS Moises Antonio Fernandes Monte Costa

01/02/2021 30/06/2022

01/02/2021 05/04/2022



O projeto está sem atraso no período. Em relação à Entrega 1 (Definição dos processos de gestão 
dos recursos sob custódia), a atividade modelar os processos identificados está em andamento. 
Quatro processos estão sendo modelados (Restituição de custas, restituição de fianças, alvarás e 
precatórios). Para os processos restituição de custas, restituição de fianças, alvarás, os fluxos já 
foram concluídos, e iniciado o detalhamento das atividades dos fluxos. Será iniciado ainda no mês 
de setembro, o desenho dos fluxos para o processo de restituição de precatórios. Em relação à 
Entrega 3 (Implementação de sistema de gestão de recursos sob custódia), a atividade de análise 
da vantajosidade foi concluída. Após reuniões com a equipe técnica, os Secretário Marcus e 
Denise, Superintendente Sérgio e Coordenadora da UGP Roberta, decidiram que o sistema será 
desenvolvido pela equipe interna do TJCE em parceria com equipe do TJMG, não sendo necessário 
o apoio da consultoria do Ademir Picolli para elaboração de documentação técnica para contratação 
de uma empresa para implantação do sistema. 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
Um ponto de atenção acerca da Entrega 2, as reuniões de acompanhamento da atividade 
"desenvolvimento do sistema" estão acontecendo, com a participação da equipe técnica da SETIN, 
do TJMG, e do LT. O trabalho está na fase planejamento das atividades e, portanto, ainda não foi 
elaborado cronograma, porém a previsão é de término ainda em setembro/2021. Vale ressaltar que 
para a atividade "Modelar os processos identificados", o LT relata que foi resolvido a questão da 
disponibilidade de pessoas da área de negócio e foi bastante positiva a participação dos envolvidos.

Projeto suspenso por priorização da Gestão.

Projeto: Implantação de soluções tecnológicas para modernização do
atendimento

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA ESTADUAL DE ATENDIMENTO Nelson Ricardo de Moraes Nogueira

RAP SETEMBRO/2021 (Validação ECP)

Projeto concluído em 11/08/2021.

Projeto: Implantação do Plano Estratégico TJCE 2030

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Renata Silveira Meneses

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 09/06/2022



RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Com atraso no período

Conclusão: 88% (Previsto 97%)

Previsão de término: 09/06/2022.

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):

Com relação à implantação dos formulários de inspeção e relatórios fiscais (entrega 6), a equipe de TI segue 

elaborando os protótipos das telas para aprovação final pelo cliente. Com relação à implantação do relatório de 

indicadores e da matriz para acompanhamento das inspeções (entrega 8), a equipe de TI está realizando a 

correção do 3º ciclo de testes do relatório de indicadores. O desenvolvedor responsável pela especificação técnica 

e construção da matriz para acompanhamento das inspeções está atuando nas correções citadas anteriormente. A 

atividade será retomada em 24/08. Com relação à revisão dos processos, estão sendo realizadas reuniões entre o 

EPT/Seplag e a CGJ para aprimoramento de todos os processos, já que houve muitas modificações do que havia 

sido modelado no início do projeto e o fluxo atual, considerando o sistema já implantado.



3.1) Pontos de atenção/motivos de atrasos:

Necessário monitoramento, pelo cliente, da especificação da ferramenta de extração de dados que irá subsidiar a 

inspeção fiscal (entrega 6). A construção desta ferramenta está fora do escopo deste projeto. É desenvolvida pela 

equipe de Administração de Dados (Setin) em conjunto com a CGJ. Publicado o provimento nº 18/2021 que 

instituiu o Sistema de Correição e Inspeção - SCI como sistema oficial para realização, controle e monitoramento 

de Inspeções Extrajudiciais no Ceará. Estão sendo desenvolvidos vídeos de treinamentos a serem disponibilizados 

tanto na Intranet como na Internet para facilitar o uso do sistema pelos Juízes, Técnicos da CGJ e Cartorários. 

Houve atraso no ciclo de testes do relatório de indicadores (entrega 8), já que foi realizado ciclo de testes completo 

para todo o sistema e não apenas referente à funcionalidade descrita, o que aumentou a complexidade, 

necessitando então de um prazo maior que o estimado; bem como na especificação técnica e construção da 

funcionalidade acompanhamento das inspeções (entrega 8) devido à atuação do desenvolvedor nas correções do 

3º ciclo de testes do relatório de indicadores.                                    

RAP Setembro 2021 (Validação  pelo ECP)

Status do projeto: Sem atraso no período

Conclusão: 52% (Previsto 78%). 

Previsão de término 07/03/2022

a) Entregas previstas:

1) Criação do Comitê de Gestão da Inovação (concluída);

2) Institucionalização da política de inovação (em andamento);

3) Estruturação de laboratório de inovação (em andamento);

4) Propor inclusão da inovação no Plano de Capacitação do TJCE (concluído);

5) Implantação de ferramentas e práticas para garantir a efetiva implantação da cultura de inovação (em andamento);

6) Promoção de ações para fortalecer a cultura de inovação (a iniciar).

2) Situação Geral (ECP):

O projeto teve aumento do atraso no período. Foi concluída a entrega 1 - Criação do comitê gestor (Resolução do 
OE 16/2021). Concluída também a atividade de definição da trilha de inovação Está em andamento a entrega 5, 
com a elaboração das oficinas de inovação no + gestão, revisão ferramental do + gestão, estabelecimento de 

Projeto: Institucionalização e fortalecimento da cultura de inovação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 52

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO WELKEY COSTA DO CARMO

15/04/2021 11/01/2022

15/04/2021 07/03/2022



métricas e desenvolvimento de jogo online de acompanhamento da trilha de inovação .  

2.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

 
[Entrega 02] Institucionalização da política de inovação
Atividade 8 (Analisar e propor a política do PJCE)
A atividade está em curso, mas diretamente impactada pelo atraso na atividade 15, que visa oficializar a força 
de trabalho(voluntária) do laboratório. Sem ela, todas as atividades ficam prejudicadas.
 
[Entrega 03] Estruturação do laboratório de inovação
Atividade 15 (Publicar a portaria de designação do laboratoristas voluntários)
É hoje a atividade mais importante e da qual mais dependem outras atividades. Essa portaria garante o tempo 
de trabalho dos voluntários ao laboratório. Minuta encaminhada para deliberação, encontra-se em atraso a 
publicação.

[Entrega 06] Plano de ação para fortalecer a cultura de inovação
Atividade 27(Plano de sensibilização/capacitação acerca do tema) segue em atraso, ainda não iniciada.

Projeto suspenso por priorização da Gestão.

Projeto: Inteligência artificial na prestação jurisdicional

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO Gilberto George Conrado de Souza

RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)

 
1) Status do projeto: 
 
Status do projeto no período: com aumento do atraso.
Conclusão: 36% (Previsto 50%)
Previsão de término: 28/04/2022
 
2) Entregas previstas: 
 
[Entrega 1] Acompanhar a Criação de Órgão Central de Macrogestão e Coordenação da Justiça 

Restaurativa para ampliação da Justiça Restaurativa no TJCE (concluída);

[Entrega 2] Capacitação e sensibilização de magistrados, servidores e voluntários na metodologia 

da Justiça Restaurativa (em andamento);

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

Projeto: Intensificação da justiça restaurativa

Unidade: Gerente:

% Concluído: 36

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

4ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE Isabela Barbosa Ferreira

02/11/2020 27/04/2022

02/11/2020 28/04/2022



andamento);

[Entrega 4] Ampliação das áreas de atuação da Justiça Restaurativa nas unidades judiciais e 

administrativas do Poder Judiciário (em andamento);

[Entrega 5] Implantação de pesquisa de satisfação como ferramenta para avaliação das práticas em 

meio digital (em andamento);

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

[Entrega 7] Celebração de termos de cooperação técnica com instituições governamentais e não-

governamentais a fim de garantir o fortalecimento da rede de apoio e das próprias instituições 

envolvidas (em andamento);

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

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

 
3) Situação Geral (ECP):
 
Em andamento a articulação para criação da semana de sensibilização da justiça restaurativa no 
TJCE (entrega 3); a execução do projeto-piloto na 7ª Vara Criminal e na Vara de Execução de 
Penas e Medidas Alternativas para ampliação das áreas de atuação da Justiça Restaurativa nas 
unidades judiciais e administrativas do PJCE (entrega 4); e a busca de apoio de agentes 
comunitários para celebração de termos de cooperação técnica (entrega 7). 
 
3.1) Motivos de atraso/Pontos de atenção:
 
O restrito quadro de servidores e a necessidade de orientação técnica em estatística limitaram a 
execução das atividades: identificação do cenário atual e áreas já contempladas com práticas 
restaurativas sob a égide do poder judiciário e/ou instituições parceiras locais, atrasando a criação 
da semana de sensibilização da justiça restaurativa no TJCE; e na realização de levantamento de 
dados da aplicação da Justiça Restaurativa no Núcleo Judicial de Justiça Restaurativa (NUJUR). 
Será agendada reunião com a Michelle, da Seplag, para devidas orientações. A carência de 
servidores também pode adiar o início do piloto no Juizado da Mulher. A criação de 16 Núcleos de 
Justiça Restaurativa nas comarcas sede das Zonas Judiciárias (entrega 6); e a celebração de 
termos de cooperação técnica com instituições governamentais e não-governamentais (entrega 7) 
dependem da estruturação do Órgão Macrogestor. Será realizada reunião com o Superintendente 
Judiciário para estruturação do setor. O planejamento da capacitação de magistrados, servidores e 
voluntários na metodologia da Justiça Restaurativa está paralisado devido à necessidade de 
aguardar orientações do CNJ quanto ao plano pedagógico (entrega 2). 
 

RAP [SETEMBRO 2021] (Validação ECP)
 

Projeto: Mais Interior

Unidade: Gerente:

% Concluído: 7

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
INFRAESTRUTURA

Marcos Luiz de Almeida Araruna Fialho

01/03/2021 31/01/2023

01/03/2021 31/01/2023



1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: com atraso.
Conclusão: 7% (Previsto 8%)
Previsão de término: 31/01/2023
 
2) Entregas Previstas:
 

[Entrega 1] Definição das comarcas a serem atendidas (concluída);

[Entrega 2] Revitalização, regularização e padronização estrutural (em andamento);

[Entrega 3] Aquisição e substituição dos equipamentos de climatização (em andamento);

[Entrega 4] Aquisição e substituição dos mobiliários (em andamento).

 
3) Situação Geral (ECP):
 
Devido  ao  incêndio  que  atingiu  o  prédio  do  TJCE  no  dia  06/09,  o  projeto  precisará  passar  por  estudo  de 
repriorização.
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
N/A

RAP [SETEMBRO 2021] (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: sem atraso.
Conclusão: 21% (Previsto 21%)
Previsão de término: 26/01/2023
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 01] Manuais de procedimentos gerais (padronização e normatização) (em andamento);
[Entrega  02]  Definição  do  procedimento  para  arquivamento/descarte  dos  documentos  (administrativos  e 
judiciais) (a iniciar);
[Entrega 03] Implantação de sistema para gestão documental (em andamento);
[Entrega 04] Local para guarda/arquivamento (em andamento);
[Entrega 05] Projetos Piloto judicial e administrativo (em andamento);
[Entrega 06] Estrutura de triagem, classificação e validação dos documentos (em andamento).
 
3) Situação Geral (ECP):
 
Em andamento a realização de ajustes no normativo vigente para que o TJCE adote a tabela de temporalidade 

Projeto: Melhoria da gestão documental

Unidade: Gerente:

% Concluído: 15

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA Leandro Da Silva Taddeo

30/03/2021 26/01/2023

04/02/2021 26/01/2023



do CNJ como padrão. Aguardando a inclusão da minuta da Resolução que institui a Comissão de Gestão do 
Memorial e  da Memória do PJCE na pauta  do Órgão Especial  para  aprovação. Encaminhada  solicitação  de 
cessão do sistema RDC-ARC (para controle de gestão documental) aos tribunais TJMS, TJSP, TJSC e TJRS. 
Aguardando retorno. Em elaboração a portaria de designação dos membros do Comitê Operacional da Gestão 
Documental para realização dos pilotos para descarte de documentos. Aguardando análise da Diretoria do FCB 
sobre a solicitação de equipamentos; mobiliário; salas; equipe e veículos. Aguardando recebimento, do setor de 
convênios,  da  relação  das  ONGs  ativas  de  reciclagem  de  papel  para  receber  os  documentos  oriundos  do 
descarte. Com relação à contratação do serviço de guarda, o termo de referência está sendo revisado e ajustado 
para simplificar as tarefas do serviço contratado, visando à redução de custos.
 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 

Verificar se haverá recurso para compor a equipe solicitada. Está sendo realizado o treinamento de descarte de 
documentos com os terceirizados alocados no projeto de digitalização. Ainda não se sabe se eles serão cedidos 
para este projeto.
 

RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Projeto encontra-se em replanejamento. 
Conclusão: 0% (Previsto 0%)
Previsão de término: N/A.
 
2) Entregas Previstas:
 
N/A.
 
3) Situação Geral (ECP):
 
O projeto segue em replanejamento para definição de seus objetivos. No entanto, no período, foram 
concluídas as seguintes atividades: "levantamento da possibilidade de migração de fornecedor de 
solução do tele-justiça" e "levantamento da quantidade e localização de linhas/ramais dos prédios 
FCB e palácio da justiça". Foi iniciada a atividade de "Migração do tele-justiça para ETICE".
 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

N/A.

 

Projeto: Migração de telefonia

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO Alexys Ribeiro Negreiros

Projeto: Modernização da infraestrutura tecnológica % Concluído: 52



RAP [SETEMBRO 2021] (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:
 
Status do projeto no período: Com atraso.
Conclusão: 52% (Previsto 58%)
Previsão de término: 27/09/2022.
 
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);
- Aquisição de Computadores.
 
[Entrega 02] Levantamento das tecnologias disponíveis e que podem ser aprimoradas (a iniciar);
[Entrega 03] Contratação e implantação a partir da arquitetura de TI (a iniciar).
 
3) Situação ECP:

Em andamento a contratação de soluções prioritárias. Assinada ARP n° 22/2021 com a empresa BRAZIL IT 
Soluções  em  Informática  LTDA  para  aquisição  de  cartuchos  de  fita  magnética  (solução  backup).  Em 
andamento a definição de quantitativos para solicitação da nota de empenho à Sefin. Realizado pregão no dia 
13/08  referente  à  aquisição  de  solução  de  armazenamento  de  dados.  Processo  aguardando  prazo  para 
finalização  da  análise  dos  lotes.  Em  andamento  a  elaboração  da  documentação  técnica  para  aquisição  de 
solução tecnológica de virtualização de servidores; a preparação da estrutura para emissão da nota de empenho, 
recebimento e implantação da solução de hiperconvergência; a realização de ajustes na documentação técnica 
para aquisição do suporte técnico para os balanceadores de carga após análise do assessor técnico da Setin; a 
elaboração do estudo técnico preliminar (ETP) para aquisição de solução de backup; a solicitação de dotação 
orçamentária para aquisição de computadores de alto  desempenho  (workstations);  a  realização de ajustes  na 
documentação  técnica  para  aquisição  de  solução  de  gerenciamento  de  service  desk  (assyst);  e  a  análise  de 
quantitativos e definição de equipe de planejamento da aquisição de computadores. 
 
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:
 
Atraso  na  aquisição  de  ampliação  da  solução  de  hiperconvergência  devido  à  necessidade  de  realização  de 

Unidade: Gerente:

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO Vanessa de Sousa Frutuoso

18/01/2021 27/09/2022

18/01/2021 27/09/2022



apostilamento e emissão de nova nota de empenho. 

RAP [SETEMBRO 2021] (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: com atraso.
Conclusão: 95% (Previsto 100%)
Previsão de término: 29/11/2021
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 01] Modelagem e aprimoramento dos processos do mandado de prisão (Em andamento);
[Entrega  02]  Especificação  e  implementação  das  interfaces  de  integração  do  mandado  de  prisão  (em 
andamento);
[Entrega  03]  Desenvolvimento  e  publicação  de  relatórios  e  gráficos  do  mandado  de  prisão  no  painel  de 
monitoramento (concluída);
[Entrega  04]  Adequação  da  Resolução  nº  25/2016,  que  trata  da  Política  de  Segurança  da  Informação,  aos 
processos de mandado de prisão, com a devida aprovação pelo Órgão Especial (a iniciar).
 
3) Situação Geral (ECP):
 
Finalizados  os  ciclos  de  correção,  testes  e  homologação  da  integração  da  comunicação  de 
mandado/contramandado de  prisão  pelo TJCE. Em andamento  a  instalação  da  integração  em produção;  e  a 
preparação do material para treinamento dos servidores das Varas.
 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
Atualizado  o  prazo  para  SSPDS  finalizar  seu  ciclo  de  correções,  testes,  homologação,  treinamento  e 
implantação o que acarretou novo atraso no projeto (previsão 19/10). Realizada reunião do Integra e definidos 
novos  compromissos  com  a  SSPDS.  Previsão  para  implantação  da  integração  nas  varas  e  delegacias  em 
novembro. Todos os processos de negócio foram modelados/aprimorados e alguns já publicados. Aguardando 
finalização da entrega da integração do mandado para publicar os processos relacionados.
 
 

Projeto: Padronização e integração do mandado de prisão

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SUPERINTENDENCIA DA AREA JUDICIARIA Simão

25/05/2017 27/01/2020

25/05/2017 28/07/2020

Projeto: Plano de obras

Unidade: Gerente:

% Concluído: 31

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
INFRAESTRUTURA

Anita Maria Da Silva

02/10/2017 27/09/2023

02/10/2017 27/09/2023



RAP [SETEMBRO 2021] (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: com atraso.
Conclusão: 31% (Previsto 43%)
Previsão de término: 27/09/2023
 
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 (em andamento)
[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] Reforma parcial da coberta - FCB (em andamento)
[Entrega 11] Adequação PSIP - Parte 1 (Guarda-corpo e Corrimão) - FCB (em andamento)
[Entrega12] Adequação PSIP - Parte 2 (Extração de fumaça e SDAI Arquivo) - FCB (em andamento)
[Entrega 13] Adequação das estruturas físicas para fortalecimento da segurança 2021.1 (em andamento)
[Entrega 14] Reforma do Fórum de Aurora (em andamento)
[Entrega 15] Reforma do Fórum de Ibiapina (em andamento)
[Entrega 16] Aquisição, entrega e montagem do mobiliário em diversos Fóruns (em andamento)
[Entrega 17] Reforma do Fórum de Beberibe (em andamento)
[Entrega 18] Reforma do Fórum de Araripe (em andamento)
[Entrega 19] Reforma do Fórum de Marco (em andamento)
[Entrega 20] Reforma do Fórum de Acopiara (em andamento)
[Entrega 21] Reforma do Fórum de Jaguaribe (em andamento)
[Entrega 22] Reforma do Fórum de Quixadá (em andamento)
[Entrega 23] Reforma do Fórum de São Benedito (a iniciar)
[Entrega 24] Revitalização das salas de sessões do TJ (a iniciar)
[Entrega 25] Contratação dos projetos de revitalização do TJ (em andamento)
[Entrega 26] Contratação projeto de arquitetura e instalações (PSIP - parte 3 e 4) do FCB (em andamento)
[Entrega 27] Construção do novo do Fórum de Icó (em andamento)
[Entrega 28] Construção do novo Fórum de Quixeramobim (em andamento)
[Entrega 29] Adequação das estruturas físicas para fortalecimento da segurança 2021.2 (em andamento)
[Entrega 30] Projeto de acessibilidade vertical FCB (a iniciar)
[Entrega 31] Reforma do Fórum de Jucás (a iniciar)
[Entrega 32] Construção do novo Fórum de Nova Olinda (a iniciar)
[Entrega 33] Reforma do Fórum de Jardim (a iniciar)
[Entrega 34] Construção do novo Fórum de Milagres (a iniciar)
[Entrega 35] Reforma do Fórum de Cascavel (a iniciar)
[Entrega 36] Projeto da construção do novo Fórum de Independência (a iniciar)
[Entrega 37] Projeto da construção do novo Fórum de Redenção (a iniciar)
[Entrega 38] Projeto da construção do novo Fórum de Guaraciaba do Norte (a iniciar)

3) Situação Geral (ECP):
 
Devido  ao  incêndio  que  atingiu  o  prédio  do  TJCE  no  dia  06/09,  o  projeto  precisará  passar  por  estudo  de 



repriorização.
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
N/A
 
 
 

RAP SETEMBRO 2021 (Validação pelo ECP)

1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Em replanejamento.

Conclusão: 0% 

Previsão de término: 17/12/2021.

2) Entregas previstas:

Entregas a serem definidas.

3) Situação Geral (ECP):

Projeto em replanejamento, aguardando reunião entre UGP, SGP e SUPADM para deliberação e 

direcionamento sobre alguns pontos de escopo do projeto. Atualmente está sendo trabalhado o TR 

da consultoria para mapeamento das competências, SGP analisou o documento entregue pela 

consultora do BID e trabalha agora com algumas complementações quanto ao escopo do 

mapeamento de competências, assim como excluir do TR a criação da unidade "Organização de 

trabalho", que a consultora indicou para ficar responsável por identificação, descrição e validação 

de competências, definição de perfis, planejamento da força de trabalho e outros, pois SGP entende 

que essas atividades podem ser absorvidas pela Coordenadoria de Desenvolvimento.

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

Projeto em replanejamento dependendo de reunião para validação.

Projeto: Programa de desenvolvimento de pessoas

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA-GERAL (ESMEC) Francisco das Chagas Bezerra Sobrinho

08/01/2021 17/12/2021

08/01/2021 17/12/2021



RAP [SETEMBRO 2021] (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Com aumento do atraso.
Conclusão: 17% (Previsto 32%)
Previsão de término: 30/11/2022
 
2) Entregas Previstas:
 

[Entrega 1] Política de incentivo para oportunização para as mulheres implantada (em andamento);

[Entrega 2] Plano de ação de valorização das mulheres executado (em andamento);

[Entrega 3] Itens do Prêmio CNJ de Qualidade referente à flexão de gênero e à criação de grupo de trabalho 

(em andamento).

 
3) Situação Geral (ECP):
 
Em  andamento  o  levantamento  de  cursos,  palestras  e  ações  no  tema  mulheres  líderes;  e  a  realização  da 
pesquisa que subsidiará o diagnóstico para identificar fatores que desmotivam as mulheres a ocuparem cargos 
de  gestão.  Instituído  pela  Portaria  n°  1366/2021  grupo  de  trabalho  para  implantar  e  monitorar  a  Política 
Nacional de Incentivo à Participação Feminina no PJCE. Além da portaria, foram encaminhados ao CNJ cinco 
atos publicados com a utilização da flexão de gênero (itens do Prêmio CNJ de Qualidade).
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
A realização de pesquisa para levantamento junto às mulheres das principais dificuldades enfrentadas por elas, 
e  as  ações  que  propõem para mitigá-las  está  em  atraso  devido  à  demora  de  feedback  dos  tribunais  (dos  27 
tribunais,  apenas  12  responderam).  Ainda  há  atraso  na  elaboração  dos  módulos  de  capacitações  para 
fortalecimento  das  lideranças  femininas,  por  não  haver  o  resultado  da  pesquisa  para  verificarmos  as 
necessidades apontadas pelas mulheres na  temática de  igualdade de gênero nos cargos públicos, a qual  será 
realizada pela Esmec na Plataforma Brasil. Atraso na atualização do Manual de Redação Oficial do TJCE e 
para adoção da flexão de gênero nos termos da Resolução n° 376/2021. Aguardando resposta da Assessoria de 
Comunicação.
 
 
 

Projeto: Programa de Fortalecimento de Lideranças Femininas

Unidade: Gerente:

% Concluído: 17

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA Jucélia Bento de Castro

05/04/2021 30/11/2022

05/04/2021 30/11/2022

Projeto: Programa de Gestão de Mudanças e Clima Organizacional

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS Louyse Silveira Araújo

13/09/2021 29/07/2022

13/09/2021 29/07/2022



RAP SETEMBRO 2021 (Validação ECP)
 
1) Status do Projeto:
 
Status do projeto no período: Projeto irá iniciar.
Conclusão: 0% (Previsto 0%)
Previsão de término: 29/07/2022.
 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 1] Contratação de empresa para diagnóstico com as mudanças institucionais necessárias, 
Elaboração do Plano de ação para implementar as mudanças, Elaboração do Plano de 
comunicação, Definição do processo de mudanças e Emissão de novo formulário de pesquisa (a 
iniciar); 
[Entrega 2] Aplicação da pesquisa de clima organizacional 2022 (a iniciar). 
 
 
3) Situação Geral (ECP):
 
O projeto iniciou na data 13/09/2021, ou seja, antes da data de realização do RAP, que ocorreu em 
02/09/2021. O projeto segue sem atraso no período e foi iniciada a atividade de "Elaboração da 
documentação técnica pela consultora do BID". 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
N/A. 

Análise:

RAP Setembro/2021 (Validação ECP) 

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

Projeto: Saneamento de dados para o DataJud

Unidade: Gerente:

% Concluído: 100

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO Diana Santos Pontes

04/02/2021 13/08/2021

04/02/2021 13/08/2021

RAP [SETEMBRO 2021] (Validação ECP)

1) Status do projeto:
Status do projeto no período: Com atraso.
Conclusão: 40% (Previsto 65%)

Projeto: Unificação do sistema judicial (PJe)

Unidade: Gerente:

% Concluído: 40

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SUPERINTENDENCIA DA AREA JUDICIARIA Christiane Myrta de Oliveira Medeiros

11/12/2020 10/05/2022

11/12/2020 10/05/2022



Previsão de término: 10/05/2022

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

3) Situação ECP:
Com relação ao desenvolvimento de migradores, seguem em andamento: as implementações das correções de 
erros  encontrados  nas  migrações  de  processos  das  agregadoras  e  da  comarca  de  Pacatuba  no  ambiente  de 
produção; e a implementação das correções de erros dos processos migrados para a base de homologação do 
Pje e das melhorias sugeridas pela equipe negocial. Com relação à criação e implantação dos mini fluxos/mini 
pac, estão em andamento: as homologações dos minifluxos/minipacs dos  JEs Criminais (grupo negocial);  as 
implementações dos minifluxos/minipacs das TRs pela equipe de TI; e a modelagem dos fluxos de negócio das 
execuções  fiscais  (1°  e  2° graus)  com base  na  lista  de  classes  processuais  levantadas  (Seplag,  Sejud,  grupo 
negocial  e  grupo de  trabalho). Em  relação  à  expansão  do  PJE,  elaborado  contrato  da  equipe  de  negócio;  e 
criado  o  Núcleo  de  Gestão  de  Demandas  de  Negócio  do  Pje  (art.  2°  inciso  II  da  Resolução  do  Pleno  n° 
05/2021). Seguem em andamento: a análise da minuta do contrato da equipe de negócio; o aprimoramento da 
modelagem do  fluxo  de  atendimento  (gestão  de  demandas  do PJE)  pelo Escritório  de Processos  da Setin  e 
Coordenadoria de Sistemas  Judiciais;  bem como  atividades de  preparação  para migração  e  implantação  das 
unidades piloto pelo Núcleo de Governança da SUPJUD e Setin (equipe de TI do PJE).

3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:
Com relação ao desenvolvimento de migradores, as atividades de homologação previstas para a unidade piloto 
não serão realizadas. Realizada migração preliminar da 1ª Vara da Comarca de Trairi, mas foram identificadas 
inconsistências por desatualização  da base de  dados de  homologação. Atualização  foi  solicitada, mas  houve 
problemas de ordem  técnica: espaço em disco para  realizar a atualização; e base de dados corrompida  (sem 
prazo  diante  da  instabilidade  no  fornecimento  de  energia  no  prédio  do  CDI).  Riscos  da  não  realização  da 
homologação: migração de processos sem avaliação dos erros e pendências; e processos não serem migrados e 
terem que continuar tramitando no SAJ até a resolução das pendências. A evolução do migrador para migrar os 
processos em grau de recurso não foi iniciada em face da priorização de outras atividades dos desenvolvedores 
para  tratamento  das  pendências  de  migração  dos  processos  das  comarcas  agregadas  para  agregadoras  e  da 
comarca  de  Pacatuba.  O  recurso  de  TI  acrescido  à  equipe  ainda  não  tem  conhecimento  técnico  suficiente 
demandando  tempo  para  aprendizado,  configuração  do  ambiente  de  desenvolvimento  e  repasse  técnico-
negocial. Ademais,  serão priorizadas  as atividades de  preparação para migração  dos processos das  unidades 
piloto.

Com  relação  à  criação  e  implantação  dos  mini  fluxos/mini  PAC,  atraso  na  homologação  dos 
minifluxos/minipacs  dos  JEs  Criminais  em  razão  da  homologação  da  versão  do  PJE  2.1.8.1  pela  equipe 
negocial. A versão apresentou erro impeditivo na remessa de processos criminais para as TRs e, portanto, a 
versão  atual  não  será  atualizada.  Segue  sem  cronograma  de  entrega  pelo CNJ  a  criação  e  implantação  em 
ambiente de homologação dos minifluxos/minipacs das execuções fiscais de 1° Grau. A participação do TJCE 
no Grupo Nacional/CNJ de desenvolvimento dos fluxos de execuções fiscais restou prejudicada pela saída do 
desenvolvedor da empresa contratada (Indra). Sem prazo de disponibilização de novo recurso até o momento. 
Equipe de fluxos/TI priorizada para as atividades relacionadas à implementação dos minifluxos/minipacs das 
TRs.  A  modelagem  do  fluxo  de  negócio  e  definição  das  chamadas  dos  minipacs  das  classes  processuais 
diversas teve início reprogramado, porque estava aguardando a implantação dos minifluxos da Execução Fiscal 
no ambiente do CNJ. Identificou-se a necessidade de incluir um representante do GT da Execução Fiscal nas 
reuniões  de modelagem  (indicado Dr. Willer).  Tendo  em  vista  que  a  equipe  de  TI  está  implementando  os 
minifluxos/minipacs  das  TRs  no  PJE,  a  modelagem  do  fluxo  foi  considerada  concluída,  e,  posteriormente, 
deverá  ser elaborada documentação  reversa do  fluxo para a  linguagem negocial  (bizagi). Há necessidade  de 
antecipar a criação e implantação em ambiente de produção dos fluxos das TRs para o ano de 2021, tendo em 



vista que a homologação dos fluxos está prevista para ser concluída este ano e as funcionalidades implantadas 
trazem significativas melhorias no trâmite processual para as unidades.

Com relação à expansão do PJE, a capacitação técnica do Pje para os desenvolvedores (TI) não ocorreu porque 
ainda não  foram disponibilizados  todos os  técnicos da empresa de TI contratada. O curso de  reciclagem em 
PJE para  as unidades  precisa  ser  realizado antes  da  atualização dos minifluxos/minispacs dos  JEs, a  fim de 
minimizar  os  impactos  da  mudança  na  forma  de  tramitação  do  processo  no  Pje  (fluxo  genérico  para 
minifluxos/minipacs). A capacitação do Grupo Negocial contratado nas rotinas de trabalho e atendimento das 
demandas  do  PJE  poderá  sofrer  alterações  em  face  do  possível  atraso  na  chegada  dos membros  da  equipe 
negocial contratada, considerando que o contrato ainda está em fase de análise,  assim como será  necessário 
priorizar as capacitações para as unidades piloto, pois não há facilitadores disponíveis em número suficiente no 
período para realizar capacitações simultâneas. O início dos ciclos de implantação do PJE poderá atrasar, 
tendo em vista a necessidade de haver espaço de armazenamento e processamento para suportar a 
expansão do Pje (Infraestrutura de TI), assim como a equipe negocial contratada deverá ter sido 
disponibilizada pela empresa Foccus e capacitada pelo TJCE nas rotinas de trabalho e atendimento 
a demandas do Pje.


