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Emissão: 22/set/2022

Carteira: Portfólio de Projetos 2021-2023

Relatório de Status

Projeto Unidade Gerente %

AME FCB - Adequações e Melhorias Estruturais no FCB CFORDIR Vanessa Plutarco Freitas 72

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

Aperfeiçoamento dos modelos de governança e gestão estratégica SEPLAG Gustavo Batista Ferreira 54

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

56

Aprimoramento da gestão patrimonial SEADI Emanuelle Alves Costa de Almeida 40

Aprimoramento das políticas e ferramentas de segurança da
informação

SETIN João Paulo de Oliveira Miranda 47

Aprimoramento das Secretarias Judiciárias SUPJUD
Marcelo Bezerra de Moura
Fontenele

93

Aprimoramento dos processos de aquisição e contratação CONJUR Emanuelle Alves Costa de Almeida 25

Estruturação de dados no sistema judicial SEPLAG Gustavo Batista Ferreira 54

Expansão da implantação da reestruturação judiciária PRESI Luana Lima de Souza 79

Expansão do "+ Gestão" SEPLAG Gustavo Batista Ferreira 57

Fortalecimento da inteligência de dados SEPLAG Gustavo Batista Ferreira 87

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

62

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

40

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

56

Fortalecimento do sistema de juizados especiais COORDSJECC Roberta Peixoto de Araújo 87

Identificação de tecnologias para aprimoramento da prestação
jurisdicional

SETIN Jomara Cinthia Silva Muller 27

Implantação da LGPD SEPLAG João Paulo de Oliveira Miranda 37

Implantação da Rede Institucional ODS 2030 PRESI Francisco Marcelo Fontenele Braga 83

Implantação de sistema de gestão orçamentária, financeira e de
custos

SUPADM Emanuelle Alves Costa de Almeida 46

Implantação de solução tecnológica para gestão de recursos sob
custódia

SEFIN Emanuelle Alves Costa de Almeida 74

Implantação do ADMRH SGP Joseane Pereira Rodrigues 84

Implantação do sistema de correição e inspeção extrajudiciais CGJUCGJ Vanessa de Sousa Frutuoso 90

Institucionalização e fortalecimento da cultura de inovação PRESI
Karoline Sales Freire Nogueira do
Couto

43

Inteligência artificial na prestação jurisdicional SUPADM Jomara Cinthia Silva Muller 0

Intensificação da justiça restaurativa PRESI
Marcele Pinho de Arruda
Mapurunga

39

Mais Interior SEADI
Marcos Luiz de Almeida Araruna
Fialho

57

Melhoria da gestão documental CFORDIR
Gabriel Victor Barros Forte da
Silva

93

Modernização da infraestrutura tecnológica SETIN João Paulo de Oliveira Miranda 57

Plano de obras SEADI Anita Maria da Silva 69

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

72

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

38

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

35

Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho SEPLAG Gustavo Batista Ferreira 72

Solução tecnológica para busca integrada de jurisprudências CONJUR
Marcele Pinho de Arruda
Mapurunga

54

Soluções tecnológicas e humanização do atendimento CFORDIR
Marcele Pinho de Arruda
Mapurunga

41



Unificação do sistema judicial (PJe) SUPJUD Jomara Cinthia Silva Muller 79

Unificação do sistema judicial (PJe) - 3ª fase SUPJUD Jomara Cinthia Silva Muller 0

Análise Geral

RAP Setembro 2022 (Validação pelo ECP)

1) Status do projeto:

Status do projeto no período: Com atraso.

Conclusão: 72% (Previsto 81%)

Previsão de término: 20/02/2024

2) Entregas Previstas:

[Entrega 01] Adequação do PSIP 1 (guarda-corpos e corrimãos) (em andamento);

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

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

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

andamento);

[Entrega 05] Renovação do mobiliário do JECC e Varas da Infância (em andamento);

[Entrega 06]  Aquisição e implantação de plataformas de acessibilidade e instalação de 2 elevadores (em 

andamento);

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

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

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

3) Situação Geral (ECP):

Adequação do PSIP 1 (Guarda-corpo e Corrimão): Obras em andamento, conforme cronograma. Previsão de 

término em 13/09.

Projeto: AME FCB - Adequações e Melhorias Estruturais no FCB

Unidade: Gerente:

% Concluído: 72

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILAQUA Vanessa Plutarco Freitas

03/02/2020 20/02/2024

03/02/2020 20/02/2024



Criação de espaço de coworking: Em andamento a elaboração do orçamento. 

Reforma de 04 salões do Júri: O processo licitatório da reforma dos salões do júri será iniciado juntamente com 

o processo de acessibilidade vertical, conforme deliberado na 9ª reunião do Coex Tático. O projeto de 

acessibilidade segue em elaboração pela Gerência de Engenharia/Seadi.

Melhoria da estrutura física do depósito público e do prédio do Juizado da Mulher: Reunião agendada com a 

nova chefia do depósito público para validação do projeto. Previsão de início da reforma em 26/09. 

Renovação do mobiliário do JECC: Em andamento a realização de processo licitatório para aquisição de novo 

mobiliário com vistas a atender as unidades dos JECCs. 

Aquisição e implantação de plataformas de acessibilidade e instalação de elevadores: Em andamento a 

elaboração do projeto executivo pela Gerência de Engenharia/Seadi. 

Substituição de ares-condicionados: Previsão de recebimento dos equipamentos em 60 dias.

Elaboração de projeto de arquitetura e instalações (PSIP - Partes 3 e 4): Em elaboração os projetos pela equipe 

da Gerência de Engenharia/Seadi. 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

Atraso para início da execução da obra no prédio do depósito público. Reunião agendada com a nova chefia da 

unidade para validação do projeto. Previsão de início da reforma em 26/09. 

4) Acompanhamento do(s) encaminhamento(s) da reunião do Coex Tático:



Adequação PSIP - Parte 2 (Extração de fumaça): Retirada essa entrega do projeto devido à proposta de 

transferência futura do Deprob para área no nível térreo do FCB -> Concluído.

ajustar cronograma do projeto: o processo licitátório da reforma dos salões do juri será iniciada juntamente ao 

processo de acessibilidade -> Concluído.

RAP SETEMBRO/22 - Aperfeiçoamento da gestão da arrecadação (Validação ECP)

1) Status do Projeto: 
 
Cronograma em replanejamento 
 
2) Entregas Previstas: 
 
[Entrega 01] Identificação e Modelagem dos Processos (finalizada); 
[Entrega 02] Diagnóstico de procedimentos realizados na gestão da arrecadação (finalizada); 
[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] Criação e implantação dos procedimentos necessários ao protesto de títulos. (a iniciar); 
[Entrega  7] Desenvolvimento  de  novo  sistema  de Custas  Iniciais,  Intermediárias  e  Finais  com  integração  ao PJe.  (a 
iniciar)
[Entrega  8]  Capacitação  dos  magistrados  e  servidores  para  a  realização  de  inspeção  extrajudicial  ordinária  anual 
(concluída); 
[Entrega  09]:  Desenvolvimento  de  análise  baseada  no  cruzamento  com  banco  de  dados  de  prefeituras,  estados  e 
Receita Federal - Implantação de Painéis BI (a iniciar)
[Entrega 10]: Expansão do selo digital ( em andamento)
 
3) Situação Geral (ECP): 
 
Entregas  3”  Celebração  de  convênios  com  Centrais  Eletrônicas”  e  5  “Revisão  das  Tabelas  de  Emolumentos 
Extrajudiciais”  e  6  “Criação  e  implantação  dos  procedimentos  necessários  ao  protesto  de  títulos”:  entregas  em 
replanejamento com a equipe do projeto;
Entregas 4 “Regulamentação da Fiscalização Tributária Ordinária e Consolidação das Normas de Gestão e Controle da 
Arrecadação” e 7 “Desenvolvimento de novo sistema de Custas Iniciais, Intermediárias e Finais com integração ao PJe”: 
Foi definido que para a execução das entregas serão formados dois grupos de trabalho: 
•  Judicial  -  Dr  Luiz Gustavo  irá  atuar  na  indicação  dos  juízes  para  a  formação  do  GT  para  atuar  nas  definições  da 
Regulamentação  da  Fiscalização  Tributária  Ordinária  e  Consolidação  das  Normas  de  Gestão  e  Controle  da 
Arrecadação e desenvolvimento do sistema. (3 juízes e 2 servidores);
• Extrajudicial: composto pelos seguintes  integrantes:   Antônia Tatiana Ribeiro Araujo  - Coordenadora de Fiscalização 
das  Unidades  Extrajudiciais;  Ariadne  Fialho  Caminha  Bret-  Gerente  de  Correição  e  Apoio  às  Unidades 
Extrajudiciais/Líder Técnica e Dr Luíz Gustavo Montezuma – Juiz Corregedor Auxiliar/Cogestor do Projeto
OBS:  O  grupo  do  judicial  também  deverá  ser  composto  por  representantes  da  SEFIN  (Carlos  Henrique  Beserra  de 
Moraes) e SETIN ( Richardson Ricarte Evangelista)
Entrega 9 “Desenvolvimento de análise baseada no cruzamento com banco de dados de prefeituras, estados e Receita 
Federal  -  Implantação  de  Painéis  BI”:  Marcada  reunião  para  dia  30.09.22,  entre  CGJ,  Seplag,  Sefin  e  o 
Superintendente, para mapear soluções de BI (cruzamento de dados)
Entrega 10 “Expansão do selo digital”: Foi definido que para a expansão do selo digital serão priorizados os selos 1, 2 e 

Projeto: Aperfeiçoamento da gestão da arrecadação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 38

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA Emanuelle Alves Costa de Almeida

01/02/2021 30/06/2023

01/02/2021 31/01/2023



14.

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

Entregas 4 “Regulamentação da Fiscalização Tributária Ordinária e Consolidação das Normas de Gestão e Controle da 
Arrecadação” e 7 “Desenvolvimento de novo sistema de Custas Iniciais, Intermediárias e Finais com integração ao PJe”: 
CGJ informar lista com os nomes de juízes e servidores que irão compor o grupo de trabalho do judicial

RAP SETEMBRO 2022 - Aperfeiçoamento dos modelos de governança e gestão estratégica 
(Validação ECP)

1) Status do Projeto: 

Status do projeto no período: Com atraso no período.
 
Conclusão: 52% (Previsto 59%)
Previsão de término: 06/02/2024
 
 
2) Entregas Previstas:
 
Entrega 1 - Aprimoramento dos processos de comunicação interna e externa da estratégia 
(concluído);
Entrega 2 - Execução e monitoramento da estratégia no Brisk (em andamento);
Entrega 3 - Aprimoramento da gestão de projetos (Concluído);
Entrega 4 - Expansão e estruturação dos núcleos de governança (em andamento);
Entrega 5 - Expansão do sistema BRISK (em andamento);
Entrega 6 - Avaliação e aperfeiçoamento da estratégia (a iniciar);
Entrega 7 - Implantação da gestão de riscos (a iniciar);
Entrega 8 - Implantação de iniciativas de engajamento e valorização dos agentes de projetos (em 
andamento).
 
3) Situação Geral (ECP):
 
Entrega 2: Execução e monitoramento da estratégia no Brisk:   em  relação à Sub entrega 2.2 
“Institucionalização  de  indicadores  e  metas  estratégicas  -  Publicação  Segunda  Portaria”  –  Nova 
previsão para sanar pendências dos  indicadores e metas remanescentes (2º normativo) é  final de 
setembro/22; em  relação à Sub entrega  “Monitoramento da estratégia  institucional no Brisk”:  está 
sendo realizado acompanhamento da atualização dos resultados dos  indicadores e dos planos de 
ação - 1º mês (1ª turma Agentes da Estratégia) durante o mês de setembro.
Entrega 3: “Aprimoramento da gestão de projetos”:  Foi  realizada  revisão  dos  critérios  para 
avaliação dos Líderes Técnicos e Gerentes de Projetos e tema será revisto na próxima gestão.
Entrega 4: “Expansão e estruturação dos núcleos de governança”, acerca da contratação de 
serviços de consultoria em estratégia e projetos – 1ª Não Objeção: previsão para recebimento da 

Projeto: Aperfeiçoamento dos modelos de governança e gestão
estratégica

Unidade: Gerente:

% Concluído: 54

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Gustavo Batista Ferreira

15/02/2021 02/02/2024

15/02/2021 06/02/2024



documentação no dia 16/09; e, sobre a atividade de Implantação da rede interna de governança: foi 
realizada  analise  dos  diagnósticos  individuais  dos  núcleos  e  informado  os  prazos  das  ações  do 
plano  de  ação  elaborado  dia  26/08.  A  reunião  de  alinhamento  prévia  à  Reunião Geral  da  Rede 
prevista  para  13/09 e  1ª Reunião Geral  da Rede adiada para  23/09  por  questão de agenda  dos 
participantes.
Entrega 5: “Expansão do sistema BRISK”, ETP em elaboração com previsão de conclusão para 
16/09. Após realizada reunião com a Setin 16/08, foi identificado a necessidade de ajustes no 
documento e esclarecimento junto a CDIS sobre a quantidade de pontos de função das novas 
funcionalidades. Os ajustes foram realizados, porém, a equipe está com dificuldade de retorno da 
CDIS. Será enviado os pontos de função de acordo com o levantamento feito pela medição 
realizada por meio de uma tarefa no redmine: “https://redmine.tjce.jus.br/issues/65414”. Medição 
realizada pela Nayane, com supervisão da Jenny.
 
  
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
Entrega 2: Execução e monitoramento da estratégia no Brisk: ainda com atraso na realização 
das reuniões com os setores visando sanar pendências dos  indicadores e metas  remanescentes, 
em função de agendas dos gestores setoriais; e concorrência com demandas da coordenadoria da 
estratégia com atividades referentes ao Prêmio CNJ de Qualidade.
 
Entrega 5: Expansão do sistema BRISK: Atraso na elaboração do ETP devido à dificuldade de 
comunicação  com  a  CDIS  para  a  obtenção  das  informações  referentes  aos  pontos  de  função 
necessários para desenvolvimento das novas funcionalidades. O Sr. Marcos Menezes da CDIS foi 
contactado  no  dia  16/08  e,  após  contato  com  a  fábrica,  forneceu  o  prazo  de  dia  01/09  para 
disponibilizar  as  informações  necessárias.  Não  houve  retorno  e  não  foi  possível  a  realização  de 
contato,  sendo  necessária  a  intervenção  da  coordenadora  Diana  para  conseguir  contato  no  dia 
09/09. Foi  repassado que não seria  possível  disponibilizar as  informações e  pontos de  função,  e 
seria disponibilizada as informações apenas em reais (R$). Com isso, optou-se por concluir e ETP 
com os dados levantados pelo TJ e anexas telas dos templates necessários.
 

RAP SETEMBRO 2022 - Aprimoramento da comunicação interna e externa (Validação ECP)

 

1) Status do projeto:

 

Com atraso no período

Previsto 71% (Concluído: 56%)

Previsão de término: 13/05/2024

 

2) Entregas previstas:

 

[Entrega 1]  Reestruturação da Assessoria de Comunicação (em andamento)

[Entrega 2] Novo Portal do TJCE criado e desenvolvimento de seções implementados (em andamento)

Projeto: Aprimoramento da comunicação interna e externa

Unidade: Gerente:

% Concluído: 56

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Karoline Sales Freire Nogueira do Couto

01/02/2021 08/04/2024

01/02/2021 13/05/2024



[Entrega 3] Melhoria de comunicação institucional (interna e externa) - Diagnóstico para melhoria(concluída)

[Entrega 4] Contratação de Empresa para Clipagem (concluída)

[Entrega 5] Diretrizes de Comunicação interna e externa criadas e institucionalizadas (concluída)

[Entrega 6] Relação com a imprensa aperfeiçoada (em andamento)

 

 

3.1) Situação Geral (ECP):

 

Está  em  andamento  a  [Entrega  1]  Reestruturação  da  Assessoria  de  Comunicação.  Para  viabilizar  o 

mapeamento de toda a área, foi proposto pela Asscom que a unidade realizasse o levantamento de todas as 

etapas  que  compõem  seus  fluxos,  a  fim  de  documentá-los,  sendo  repassados  no  dia  31/08  para  que  a 

Gerência de Processo realizasse o desenho dos fluxos, com previsão de devolução para aprovação até o dia 

16/09/22. Sobre a [Entrega 2] Novo Portal do TJCE criado e desenvolvimento de seções implementados, está 

em aguardo o alinhamento entre SupAdm, Setin e Asscom sobre o escopo da contratação, que ocorrerá em 

reunião  agendada  para  o  dia  16/09/22.  A  [Entrega  3]  Melhoria  de  comunicação  institucional  (interna  e 

externa)  -  Diagnóstico  para  melhoria  encontra-se  concluída,  contudo,  após  análise,  foi  identificada  a 

necessidade do aperfeiçoamento das ferramentas de comunicação, e para tal finalidade, sugere-se a inclusão 

de nova sub entrega que analisará a viabilidade de unificação e  implantação de solução – Sharepoint. Em 

relação à  [Entrega 6] Relação  com a  imprensa aperfeiçoada,  para a  atividade Conversa  com  jornalistas,  o 

plano  de  trabalho  está  concluído  e  a  Portaria  que  criará  a  comissão  organizadora  do  Prêmio  Justiça  e 

cidadania de jornalismo está criada em fase de aprovação da Presidente.

 

3.1) Pontos de atenção/ motivos de atraso:

N/A

4) Acompanhamento dos encaminhamentos da reunião do COEX:

  

Sem encaminhamentos

RAP SETEMBRO 2022 (Validação ECP)

1) Status do projeto:
Status do projeto no período: Com atraso no período
Conclusão: 40% (previsto 43%)
Previsão de término: 01/11/2023.

 
2) Entregas Previstas:
 
[Entrega 1] Normatização dos procedimentos contábeis (finalizada);
[Entrega 2] Adequação sistema (gestão contábil) (em andamento); 
[Entrega 3]: Elaboração de inventário, reavaliação de bens e saneamento de dados;. (em andamento)
[Entrega 4] Otimização de procedimentos (em planejamento)
[Entrega 5] Atualização dos valores dos bens imóveis (em andamento)

Projeto: Aprimoramento da gestão patrimonial

Unidade: Gerente:

% Concluído: 40

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

Emanuelle Alves Costa de Almeida

01/03/2021 01/11/2023

01/03/2021 01/11/2023



 
3) Situação Geral (ECP):
 
Entrega 1 “Normatização dos procedimentos contábeis”: Foi publicada portaria  informando vida útil dos grupos 
de materiais e percentual de depreciação. A entrega foi concluída no período.
Entrega 3  “Elaboração  de  inventário,  reavaliação  de  bens  e  saneamento  de  dados”:  Foi  enviado  TR  com  os 
ajustes para análise da UGP dia 23.08. O TR foi aprovado pelo BID-Mariano. Realizada reunião dia 15.09 com 
UGP  para  orientação  do  preenchimento  da  planilha  de  consolidação  do  orçamento.  É  Necessário  equipe  do 
projeto  focar na entrega de consolidação do orçamento para providenciar dotação orçamentária e autorização 
da presidência.
Entrega 4  “Otimização  de procedimentos”: SGP  disponibilizou à área  de negócio proposta  de contratação  de 
treinamento  de  Gestão  em  Patrimônio Público  para  fins  de  aprovação.  Proposta  aprovada  pelo Cogestor  do 
projeto  dia  08.09.  É  necessário  acrescentar  a  realização  desse  treinamento  como  entrega  do  projeto.  Além 
disso,  a  entrega  precisa  ser  replanejada  no  cronograma  do  projeto,  incluindo  as  fases  de  levantamento  e 
mapeamento de processos; levantamento de necessidade do negócio e decisão de compra ou desenvolvimento 
de solução tecnológica. 
OBS: Necessário formar GT para levantamento dos processos a serem mapeados junto a SEPLAG.
Entrega 5 “Atualização dos valores dos bens imóveis”: Informado dia 08.09.22 pelo Cogestor do projeto que foi 
realizado  contato  junto  à  Caixa  Econômica  Federal,  e  foi  solicitada  a  elaboração  de  documento  com  as 
especificações  da  contratação  para  fins  de  emissão  de  proposta  de  negociação.  O  prazo  para  envio  dessa 
documentação é dia 16.09.22
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

Entrega  4  "Otimização  de  procedimentos”:  Aguardando  a  formação  de  GT  para  início  da  atividade  de 
levantamento de mapeamento dos processos de trabalho.

 
4. Encaminhamentos COEX Tático 

Encaminhamento  COEX  –  06.07:  Entrega  atualização  do  bens  imóveis  –  realizar  contratação  própria 
(SEFIN/CONJUR avaliar contratação junto à CAIXA ECNONÔMICA) – Informado dia 08.08.22 pelo Cogestor do 
projeto  que  já  foi  realizado  contato  junto  à  CEF  onde  foi  solicitada  a  elaboração  de  documento  com  as 
especificações da contratação para fins de emissão de proposta de negociação. ->  O prazo para envio dessa 
documentação será dia 16.09.22.

RAP SETEMBRO 2022 - Aprimoramento das políticas e ferramentas de segurança da 

informação (Validação ECP)

 

1) Status do projeto:

 

Status do projeto no período: Com atraso no período

Previsto: 67% (Concluído: 47%)

Previsão de término: 26/06/2024

 

2) Entregas previstas:

 

[Entrega 01] Revisão das políticas de segurança da informação (em andamento);

[Entrega 02] Revisão dos processos de segurança da informação (em andamento);

Projeto: Aprimoramento das políticas e ferramentas de segurança da
informação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 47

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO João Paulo de Oliveira Miranda

18/01/2021 19/02/2024

18/01/2021 26/06/2024



[Entrega 03] Criação de Centro de Operações de Segurança (em andamento);

[Entrega  04]  Levantamento  das  tecnologias  disponíveis  que  podem  ser  aprimoradas  (em 

andamento);

[Entrega 05] Contratação e implantação das Ferramentas de Tecnologia (em andamento);

[Entrega 06] Capacitação em Segurança da Informação (em andamento);

[Entrega 07]  Implementar  Itens  dos Manuais/CNJ  (Resolução 396/2021 e Portaria  162/2021)  (em 

andamento).

 

3) Situação Geral (ECP):

 

Acerca da [Entrega 1] Revisão das Políticas de Segurança da Informação, estão em andamento e 

aguardando  análise  do  comitê  CGSICC:  a  subatividade  1.2.1.4  Elaborar  o  Protocolo  de 

Gerenciamento  de  Crises  Cibernéticas  do  Poder  Judiciário  (PGCC/PJ)  (CPA  8517244-

32.2022.8.06.0000) relativa à atividade 1.2.1 Protocolo de gerenciamento de crises cibernéticas. A 

subatividade  1.2.2.2  Elaborar  Protocolo  de  Prevenção  a  Incidentes  (CPA  8517244-

32.2022.8.06.0000)  que  diz  respeito  à  atividade  1.2.2  Protocolo  de  Prevenção  à  Incidente 

Cibernéticas. A  subatividade  1.2.3.5  Elaborar  Protocolo  de  Investigação  para  Ilícitos Cibernéticos 

(CPA 8517244-32.2022.8.06.0000) referente à atividade 1.2.3 Protocolo de investigação para ilícitos 

cibernéticos. A subatividade 1.3.4.4 Aprovação do Normativo, relativa à atividade 1.3.4. Norma de 

Uso do Correio Eletrônico  (CPA 8517244-32.2022.8.06.0000). Com relação à subatividade 3.3.1.2 

ETP  (Estudo  Técnico  Preliminar),  referente  à  [Entrega  3]  Criação  de  Centro  de  Operações  de 

Segurança,  foi  definido  o  novo  integrante  técnico  (Alexys).  No momento  estão  sendo  realizados 

estudos nos TR de outros TJs para determinar se será necessário a contratação de um consultor 

para escrita da documentação. Sobre a [Entrega 5] Contratação e Implantação das Ferramentas de 

Tecnologia,  está  em  andamento  a  atividade  de  Ajustes  na  Documentação  Técnica,  relativa  à 

subentrega 5.1. Aquisição de Subscrição de Segurança GLOBALPROTECT para Firewall Palo Alto 

PA5220; os ajustes solicitados foram concluídos e reenviados à TJCEFASSAPTEC - Assistência de 

apoio técnico da SETIN para análise e validação. No período não houve entregas concluídas.

 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de atraso:

 

A subentrega Aquisição de Subscrição de Segurança GLOBALPROTECT para Firewall Palo  Alto 

PA5220  relativa  à  [Entrega 5]  Contratação  e  Implantação  das  Ferramentas  de  Tecnologia  terá  a 

Contratação despriorizada, e será considerada somente para 2023.

 

4) Acompanhamento dos encaminhamentos da reunião do COEX:

 

Tentar  priorizar  a  contratação do  consultor  individual  -> Pendente. O  time está  analisando a  real 

necessidade dessa contratação. Prazo: 16.09.22.

 
 

Projeto: Aprimoramento das Secretarias Judiciárias

Unidade: Gerente:

% Concluído: 93

SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA JUDICIÁRIA Marcelo Bezerra de Moura Fontenele



RAP Setembro 2022 Aprimoramento das Secretarias Judiciárias (Validação ECP)

 

1) Status do projeto:

Status do projeto no período: Com aumento do atraso. 

Concluído: 93% (Previsto 100%) 

Previsão de término: 11/11/2022. 

 

2) Entregas previstas:

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

(concluída); 

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

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

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

[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 (concluída);  

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

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

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

andamento); 

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

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

(concluída). 

 

3) Situação Geral (ECP):

No  período  foi  concluída  a  [Entrega  04]  Revisão  de  processos  de  trabalho  da  Sejud  de  Fortaleza.  Com 

relação à [Entrega 05] Desenvolvimento de ferramenta estatística de apoio à gestão das Sejuds, em reunião 

com a Seplag, ocorrida em 08/09/22 foi elaborado cronograma a fim de concluir a entrega, que tem previsão 

de finalização para 15/10/22.

 

3.1) Pontos de atenção/motivos de atrasos:

 

[Entrega 02] Revisão do normativo da Sejud de Fortaleza:  Aguardando aprovação da minuta, com previsão 

para outubro de 2022;

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

11/01/2021 21/11/2022

11/01/2021 11/11/2022



[Entrega 05]  Desenvolvimento de  ferramenta estatística  de apoio  à  gestão  das Sejuds:  em  reunião  com  a 

Seplag,  ocorrida  em  08/09/22  foi  elaborado  cronograma  a  fim  de  concluir  a  entrega,  com  previsão  de 

finalização para 17/10/22;

 

[Entrega 08]  Reavaliação  das  forças  de  trabalho  das  Sejuds  de  Fortaleza,  do Crajubar  e  do  2° Grau:  Em 

reunião ocorrida entre  a Seplag e a SGP  foi  definido que entregarão a  lotação paradigma,  contudo,  ainda 

sem previsão.

 

4) Acompanhamento do(s) encaminhamento(s) da reunião do Coex Tático:

- Realizar análise do escopo do projeto a partir dos  resultados pretendidos (Supjud, Sejuds e Presidência); 

partir da questão: como está hoje -> o que se pretende alcançar (a publicação da Resolução e seus efeitos 

irá atingir os resultados esperados?) -> Pendente. Aguardando agendamento da reunião;

- SGP/Sejud definirem procedimento para  recomposição da  força de  trabalho  (frente às aposentadorias)  -> 

Pendente. Aguardando agendamento da reunião;

- Lotação paradigma: Seplag/SGP fazer reunião e mostrar cálculo atual. A revisão dos parâmetros e critérios 

de  lotação  será  feito  somente  mais  à  frente  ->  Pendente.  Reunião  realizada,  no  momento  está  sendo 

aguardada a entrega.

RAP SETEMBRO 2022  - Aprimoramento dos processos de aquisição e contratação (Validação ECP)

1) Status do projeto:

CRONOGRAMA EM REPLANEJAMENTO

2) Entregas Previstas:

[Entrega 1] Capacitação da equipe na nova lei de Licitações (em andamento); 

[Entrega 2] Contratação de serviço de consultoria especializado na nova lei de licitação (em andamento)

[Entrega 3] Reestruturação do suporte às aquisições do tribunal (a iniciar) 

[Entrega 4] Desenvolvimento / Aquisição e Implantação do Sistema de Gestão de Aquisição e Contratação (a iniciar) 

3) Situação Geral (ECP):
Entrega 1  “Capacitação da  equipe na nova  lei  de Licitações“: Treinamentos  de capacitação na  nova  lei  de  licitações 
sendo realizados. Início: 25.01.22; Previsão de término: 16.09.22. 
 
Entrega 2 “Contratação de serviço de consultoria especializado na nova lei de licitação”: Realizada reunião dia 09.09.22 
com  SUPADM,  UGP  e  equipe  do  projeto  (Cogestor,  Coordenador,  Líderes  Técnicos  e  Assessoria  do  projeto)  para 

Projeto: Aprimoramento dos processos de aquisição e contratação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 25

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

CONSULTORIA JURíDICA Emanuelle Alves Costa de Almeida

03/05/2021 26/08/2024

03/05/2021 11/09/2024



alinhamento  das  novas  diretrizes  da  contratação  do  serviço  de  consultoria  especializada  na  nova  lei  de  licitação.  A 
reunião teve como encaminhamentos:

·         Ajustar  o  TR,  deixando  somente  as  entregas  referentes  aos  serviços  técnicos  e  de  gestão 
especializados na nova lei de licitação. (necessária a participação do colaborador César Alves Duarte – 
SEADI - na operacionalização desses ajustes)
 

·         Separar o TR em pacotes de entregas de serviço  referente à  contratação de consultores  individuais. 
(necessária a participação do colaborador César Alves Duarte- SEDADI - na operacionalização desses 
ajustes)

 

·         Publicar MI e em paralelo, fazer levantamento de CVs de consultores individuais.
 
OBS:  A  prioridade  será  a  contratação  de  consultores  individuais,  caso  não  se  consiga  profissionais  interessados  na 
prestação do serviço, contrata-se empresa especializada no serviço.
 
OBS: Coordenador de monitoramento e assessora de contratação da UGP  irão verificar profissionais  interessados na 
prestação do serviço.
 
Entrega 3: Necessária publicação de portaria de formação do Grupo de Trabalho para início das atividades de validação 
dos processos mapeados, como também definição do TO BE. 
 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

Entrega 2 Contratação de serviço de consultoria especializado na nova lei de licitação: Encaminhamentos após reunião 
com SUPADM, UGP e equipe do projeto:

1) Ajustar o TR, deixando somente as entregas referentes aos serviços técnicos e de gestão especializados na nova lei 
de  licitação.  (necessária  a  participação  do  colaborador  César  Alves  Duarte  –  SEADI  -  na  operacionalização  desses 
ajustes);

2) Separar o TR em pacotes de entregas de serviço  referente à contratação de consultores  individuais.  (necessária a 
participação do colaborador César Alves Duarte- SEDADI - na operacionalização desses ajustes);

3) Publicar MI e, em paralelo, fazer levantamento de CVs de consultores individuais.

OBS:  A  prioridade  será  a  contratação  de  consultores  individuais;  caso  não  consiga  profissionais  interessados  na 
prestação do serviço, será contratada empresa especializada no serviço.

OBS: Coordenador de monitoramento e assessora de contratação da UGP  irão verificar profissionais  interessados na 
prestação do serviço.

Entrega 4 "Desenvolvimento / Aquisição e Implantação do Sistema de Gestão de Aquisição e Contratação": Necessária 
publicação  de  portaria  de  formação  do  Grupo  de  Trabalho  para  início  das  atividades  de  validação  dos  processos 
mapeados, como também definição do TO BE.

 

RAP SETEMBRO 2022 - Estruturação de dados no sistema judicial (Validação ECP) 

Projeto: Estruturação de dados no sistema judicial

Unidade: Gerente:

% Concluído: 54

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Gustavo Batista Ferreira

14/03/2022 15/01/2024

14/03/2022 15/01/2024



1) Status do projeto: 

Status do projeto no período: Sem atraso no período.
Conclusão: 44% (Previsto 57%) 
Previsão de término: 15/01/2024
 
2) Entregas previstas:

Entrega 1 - Revisão os modelos de documento no SAJPG e SAJSG (em andamento);
Entrega 2 - Revisão e padronização das nomenclaturas das unidades nos sistemas (em 
andamento);
Entrega 3 - Revisão dos perfis dos usuários no SAJ (em andamento);
Entrega 4 - Melhorias nos procedimentos de gestão e atualização das tabelas (concluído);
Entrega 5 - Aprimoramento da documentação do SEI (em andamento);
Entrega 6 - Melhorias dos procedimentos no sistema SEI para as extrações de dados (a iniciar);
Entrega 7 - Melhorias dos procedimentos no sistema SAJPG para as extrações de dados nos 
sistemas (a iniciar);
Entrega  8  -  Criar  movimentações  internas  de  forma  a  abranger  os  complementos  tabelado  (a 
iniciar);
 
3) Situação Geral (ECP):
 
Entrega 1 "Revisão dos modelos de documentos (sentenças, decisão interlocutório, despacho e ato 
ordinatório) no SAJPG e SAJSG": deliberação pelo grupo de padronização realizada dia 23/08. 
Solicitada implantação: CPA: 8513839-85.2022.8.06.0000 – aprovação Dr. Cristiano Magalhães, 
Gestor do SAJPG. (30/08) – Recebido 07/09.
Entrega 2 "Revisão e padronização das nomenclaturas das unidades nos sistemas": Sobre a 
atividade de "Levantamento de nomenclaturas no sistema": foi realizada reunião dia 29/08 e 
verificado com Dra. Ijosiana a necessidade de alterações: caixa alta apenas na primeira letra, 
retirada de acentos, til, cedilhas, entre outros. Será publicada portaria padronizando e dando um 
prazo para os gestores adequarem os nomes nos sistemas até 16/09.
Entrega 3 "Revisão dos perfis dos usuários no SAJ": Foi enviado, dia 25/08, ofício à Setin 
solicitando a aplicação das definições realizadas. CPA: 8517595-05.2022.8.06.0000 – Para 
aprovação Dr. Cristiano Magalhães, Gestor do SAJPG. (30/08) - Recebido 07/09
Entrega 5 "Aprimoramento da documentação do SEI": Elaboração e publicação de ato normativo 
instituindo o Sei como ferramenta estatística oficial concluído 06/09. Revisão da resolução pelos 
juízes auxiliares, na sequência, sessão do órgão especial para aprovação – 15/09 
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso: 
N/A
 
4) Acompanhamento do (os) encaminhamento (os) da Reunião do Coex:
N/A

Projeto: Expansão da implantação da reestruturação judiciária

Unidade: Gerente:

% Concluído: 79

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

PRESIDÊNCIA Luana Lima de Souza

17/02/2021 31/03/2023

17/02/2021 27/03/2023



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

1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Com atraso no período

Conclusão: 79% (Previsto 83%)

Previsão de término: 27/03/2023

2) Entregas Previstas:

[Entrega 1] Agregação das unidades (em andamento);

Agregações 2021 (concluída);

Agregações 2022 (em andamento);

[Entrega 2] Instalação das unidades: 2ª Vara Criminal de Quixadá; 2ª Vara Cível de Acopiara; 2ª Vara de São Benedito; 2ª Vara de 

Uruburetama; 2ª Vara Cível de Icó; 2ª Vara Cível de Itapajé; 2ª Vara Criminal de Tauá; e 2ª Vara de Solonópole (em 2021). 2ª Vara 

de Jaguaribe; e 2ª Vara de Marco (em 2022) (em andamento).

3) Situação Geral (ECP):

As atividades de instalação da 2ª Vara de Marco se iniciaram dia 29/08/2022; 2ª Vara de Solonópole: ajustada a data de início para o 
mês de outubro; 2ª Vara de Jaguaribe: houve um problema na assinatura do contrato. Sem previsão para início da atividade. Há duas 
possibilidades: firmar contrato com a nova empresa colocada (aguardando resposta - até o dia 16.09), ou licitar novamente (com 
ajuste no cronograma de 2 a 3 meses para frente); 2ª Vara de Uruburetama: a empresa contratada encerrou as atividades, com isso a 
instalação da unidade sofrerá novos atrasos, com nova previsão para o final de dezembro de 2022.

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

Motivos de atraso:

[Entrega 2] Instalações das unidades: sobre a 2ª Vara de Uruburetama: a empresa contratada para a realização da obra fechou, com 
isso a instalação da unidade sofrerá novos atrasos, com nova previsão de entrega para o final de dezembro de 2022.

4) Encaminhamentos do COEX:

Alterar cronograma do projeto levando em consideração o impedimento legal de promoção de magistrados em período eleitoral -> OK

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

1) Status do Projeto: Com atraso no período
 
Status do projeto no período: Com atraso no período
Conclusão: 55% (Previsto 63%)
Previsão de término: 22/06/2023.
 
2) Entregas Previstas:

Projeto: Expansão do "+ Gestão"

Unidade: Gerente:

% Concluído: 57

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Gustavo Batista Ferreira

01/03/2021 26/05/2023

01/03/2021 29/06/2023



 
Entrega 1 - Contratação da Consultoria (Em andamento);
 
Entrega 2 - Revisão do Modelo de Gestão da Qualidade e Certificação (Mais Gestão) A iniciar
 
3) Situação Geral (ECP):
 
Entrega 1 “Contratação da Consultoria Especializada em Gestão da Qualidade – 1ª NO”, aprovação 
recebida dia 22/08. BID solicitou revisar a cláusula 45.1 da SP e a revisão foi concluída 25/08. 
Envio de documentos à Nulflex dia 01/09.Recebimento da documentação enviado pelo BID à UGP 
e envio para Conjur realizado no dia 02/09. Previsão para recebimento no dia 16/09.
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
 N/A

RAP Setembro 2022 - Fortalecimento da inteligência de dados 

1) Status do projeto: Com atraso no período 
  
Status do projeto no período: Com atraso no período 
Conclusão: 81% (Previsto 94%) 
Previsão de término: 13/12/2022 
 
2) Entregas previstas:
 
Entrega 1 - Disponibilização de ferramentas e capacitações para gestão de dados pelas unidades 
administrativas e judiciárias (em andamento);
 
Entrega 2 - Fortalecimento dos Núcleos de Governança (concluído);
 
Entrega 3 - Melhoria da estrutura para atendimento das demandas de informações estratégicas e 
suporte a dúvidas (em andamento); 
 
  
3) Situação ECP: 
 
Em relação a entrega 1: Disponibilização de ferramentas e capacitações para gestão de dados 
pelas unidades administrativas e judiciárias – Complementado informações no documento de 
utilização do Power BI e ajustado o layout da aplicação. Iniciada orientações aos usuários, todos os 
estatísticos contratados treinados. Realizada reunião com Arquiteto de Dados para planejar o 
treinamento e disponibilização dos dados para os painéis no dia 08/09. Previsão para conclusão em 
Setembro.
 
 

Projeto: Fortalecimento da inteligência de dados

Unidade: Gerente:

% Concluído: 87

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Gustavo Batista Ferreira

23/04/2021 23/11/2022

23/04/2021 13/04/2023



Contratação de Licença Premium Power BI, reunião com Michelle para planejamento do tema, 
09/09.
MBA in Company de Ciência de Dados e curso de Alfabetização de Dados, em função da 
priorização aprovada no Coex, iremos levantar as propostas para iniciar as atividades de 
contratação apenas em 2023.
 
 
Em relação a entrega 2, referente a contratação dos estatísticos, contratados inicialmente 15 
profissionais e iniciado treinamentos 13/06. Contratados posteriormente 4 profissionais que 
iniciaram 01/07. 
Com relação a ampliação dos profissionais de extração e arquitetura de dados (1 SCA Arquitetura 
de Dados e 1 SCA Administração de Dados). Arquiteto de Dados contratado, iniciou 04/07. 
Administrador de Dados contratado, iniciou 06/09.
 
Em relação a entrega 3: Ocorreu a reunião em 19/04 para definição das atividades. Operadores de 
atendimento contratados, treinamento realizado, resta definir procedimentos. Procedimentos sendo 
revisados, reunião com o Diego (Da GDorg) prevista para auxiliar na finalização e verificar a 
existência de pendências.
 
 
  
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso: 
 
Entrega 03, apesar de priorização no Coex. Atividade sem movimentação em Agosto,  reunião de 
priorização a ser realizada dia 20/09.
 
 
4) Acompanhamento do (os) encaminhamento (os) da Reunião do Coex: 
 
Central  de  Atendimento  de  Estatísticas:  simplificar  procedimentos  com  vistas  a  concluir  a 
implantação da central e iniciar divulgação (imediato) – Entrega 03
 
Priorização para 2022.2 e 2023 aprovada
 
MBA e  capacitação em alfabetização dados:  iniciar somente  levantamento de proposta em 2022/ 
contato inicial com as empresas.

RAP Setembro/2022 (Validação pelo ECP)

1) Status do Projeto:

Projeto: Fortalecimento da segurança pessoal e física do Poder Judiciário

Unidade: Gerente:

% Concluído: 62

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

ASSISTÊNCIA MILITAR Sandro Wellington Vasconcelos Barros

01/02/2021 12/03/2024

01/02/2021 12/03/2024



Status do projeto no período: Em replanejamento.

Concluído: 62% (Previsto: 65%)

Data de término: 12/03/2024

2) Entregas previstas: 

1 - Aquisição/locação de 2 veículos tipo SUV (em andamento); 

2 - Aquisição de equipamentos de segurança (Baterias para dispositivos eletrônicos de controle SPARK; 

espargidores de pimenta, rádios de comunicação, munição para treinamento e alarmes) (em andamento);  

3 - Manutenção do sistema CFTV 1ª fase (em andamento);  

4 -  Implantação de segurança armada (em andamento);  

5 - Desenvolvimento de sistema de controle de acesso para unidades que não possuem catracas eletrônicas 

(SISPORT) (em andamento); 

6 - Celebração de convênio com a Secretaria da Segurança Pública para compartilhamento de imagens das 

câmeras de videomonitoramento (concluída);

7 - Customização do Sistema Integrado de Monitoramento (SIMTJ) (em andamento); 

8 - Formação e requalificação de brigadas de combate a incêndio (em andamento);

9 - Realização do curso de Segurança Pessoal para Magistrados (concluída); 

10 - Elaboração dos Planos Operacionais Padrão (POPs) (concluída);

11 - Elaboração do Plano de Segurança Física das Unidades (concluída). 

3) Situação ECP:

Concluída a implantação do sistema SISPORT; a celebração do convênio com a SSPDS para compartilhamento 
das imagens das câmeras de videomonitoramento; a 7ª fase da customização do sistema integrado de 
monitoramento; e a elaboração do Plano de Segurança Física das Unidades. 

Aprovada a aquisição de 2 veículos SUVs pela Comissão de Segurança Permanente. Aguardando deliberação 
da Presidência. 

Com relação aos equipamentos de segurança, estão em andamento a atualização da dotação orçamentária para 
aquisição de baterias para dispositivos eletrônicos de controle (spark); a análise do TR para aquisição de 
espargidores de pimenta pela Conjur; a solitação de dotação orçamentária para aquisição de rádios de 
comunicação; a cotação de preços para aquisição de munição de treinamento; e o levantamento das 
necessidades para instalação de alarmes em 107 comarcas sede do interior. 

Em andamento a cotação de preços para manutenção CFTV 1ª fase; e a elaboração de ETP para implantação de 
segurança armada. 



3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:

 

Os treinamentos para formação e requalificação de brigadas de combate a incêndio está em atraso devido à 

indisponibilidade das comarcas em receber os treinamentos. Pendentes 10 brigadas.

 Aguardando deliberação da Presidência sobre a aquisição de 2 veículos.

4) Encaminhamentos Coex:

· Proposta de alteração do escopo aprovada -> CRO ajustado.

· SUVs: a locação será por 36 meses (Pedro e Cel. Junior passar novo cronograma ao ECP/Seplag e 

formalização da locação em substituição à aquisição)  -> Pendente. Análise de viabilidade pela 

Presidência.

· Aquisição de Scanners e Aparelho de Detecções de Metais: (refazer orçamento para 24 e 36 meses.)->  

Deliberação pela retirada do escopo do projeto  

RAP Setembro 2022 (Validação ECP)  

  

1) Status do Projeto: 

Status do projeto no período: Com atraso.

Conclusão: 40% (Previsto 48%) 

Previsão de término: 07/01/2026 

 

2) Entregas Previstas: 

 

1 - Diagnóstico da situação (pré-processual e processual), inclusive abordando a situação do interior do Estado 

(concluído); 

2 - Plano de Capacitação para ampliação do número de mediadores e conciliadores e formação profissional 

Projeto: Fortalecimento das soluções consensuais de conflito

Unidade: Gerente:

% Concluído: 40

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Marcele Pinho de Arruda Mapurunga

07/01/2021 07/01/2026

07/01/2021 07/01/2026



continuada (concluído); 

3 - Busca de parcerias para formação complementar dos servidores/magistrados/advogados/demais 

conveniados em cooperação com OAB, faculdades particulares e outras instituições (concluído); 

4 - 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); 

5 - Aprimoramento da comunicação com os envolvidos nas audiências de mediação e conciliação (concluído); 

6 - Aprimoramento dos pagamentos (com o sistema informatizado automatizado implantado entre outras 

ferramentas) (em andamento); 

7 - Contratação de empresa para o desenvolvimento de Ferramenta de Conciliação Virtual – ODR (interlocução 

com os sistemas judiciais / Resolução 358/2020 – CNJ) (em andamento);

8 - Revisão da estrutura física para melhor prestação de serviços (concluído); 

9 - Implantação do CEJUSC Cariri (em andamento);

10 - Realização de estudo sobre a Reestruturação Administrativa do CEJUSC de Fortaleza (concluído).

 

3) Situação Geral (ECP): 

Com relação ao Módulo SGAJ (Módulo de Cadastro do PAJ), o campo pesquisa dos profissionais 

entrou em produção no dia 30/08/2022, os usuários foram cadastrados e a atualização da solução foi 

disponibilizada no dia 01/09/2022.

Já sobre o Sistema PAJ (Módulo Conciliador / Mediador), a entrega das estórias 6 e 7 foi realizada no 

dia 01/09/2022 pela equipe da SETIN e está prevista a homologação pela equipe de negócio nos dias 13 e 

14/09/2022. A última estória que estava pendente de desenvolvimento no mês de julho que diz respeito ao 

atesto, tem entrega prevista para o dia 16/09/2022. Foi registrado um impedimento técnico relacionado à 

necessidade de construção de API de rotina que tem previsão de solução até o início de outubro (construção no 

SGAJ dos dados que o PAJ irá buscar como banco, conta bancária, etc.).

Sobre o desenvolvimento de plataforma para possibilitar a resolução de conflitos (ODR), foi finalizado 

pelo grupo técnico e Grupo de Trabalho composto pelos Magistrados o escopo da ferramenta, desta forma o 

documento de visão do produto já está finalizado e validado, bem como o escopo detalhado da primeira versão 

da solução. No dia 09/09/2022, foi definido que o desenvolvimento interno se dará pela empresa que Indra e a 

equipe da SETIN está validando a contagem dos pontos de função para a realização deste trabalho, bem como 

a determinação de seu início. Paralelamente, o grupo técnico continua se reunindo semanalmente para avançar 

no detalhamento do escopo da solução dos demais épicos e estórias. Necessidade de definição do nome da 

solução dentre os quatro sugeridos pelo Grupo de Trabalho composto pelos magistrados e servidores.

No tocante ao CEJUSC Cariri, o NUPEMEC recebeu processo do NUJUR (CPA n° 8510952-

28.2022.8.06.0001) no dia 05/09/2022 relatando as necessidades de espaço físico e recursos humanos para 

implantação do Núcleo no CEJUSC e irá agendar reunião entre NUJUR e NUPEMEC para alinhamento destas 

necessidades. Em seguida, será agendada reunião junto à Presidência para a apresentação da proposta de 



implantação do CEJUSC Cariri de acordo com a estrutura disponível de espaço e de pessoas.

Será necessário replanejar a entrega de desenvolvimento da ferramenta ODR excluindo a contratação de 

empresa de consultoria e inserindo as novas atividades e prazos de acordo com a definição de desenvolvimento 

pela empresa Indra.

 

 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso: 

No dia 09/09/2022, foi definido que o desenvolvimento de plataforma para possibilitar a resolução de conflitos 

(ODR) será realizado pela empresa Indra (internamente). A equipe da Setin está validando a contagem dos 

pontos de função para a realização deste trabalho, bem como a determinação de seu início.

Premissa de cadastramento do projeto no CNJ para desenvolvimento alinhado à plataforma PDPJ. Ofício 

encaminhado pela Presidência em 07/07 solicita a adesão do TJCE a um Termo de Cooperação Técnica do CNJ 

ou elaboração de um novo que tenha como objeto solução de tecnologia para implantação de ferramenta de 

ODR (sem resposta até o momento). De acordo com a Setin, como a primeira versão da ferramenta tem caráter 

administrativo, ela pode ser desenvolvida pela empresa Indra, enquanto esta demanda caminha paralelamente 

para possibilitar o desenvolvimento das demais funcionalidades. 

 

4) Encaminhamentos Coex:

Não há.

RAP Setembro 2022 (Validação ECP)

1) Status do projeto:

Status do projeto no período: Com aumento do atraso.

Conclusão: 53% (Previsto 68%) 

Previsão de término: 17/08/2023 

 

2) Entregas previstas:

 

1 - Implantação de projeto piloto da ferramenta Proteção na Medida (Fortaleza e Acaraú) (em andamento);

Projeto: Fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica

Unidade: Gerente:

% Concluído: 56

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

PRESIDÊNCIA Marcele Pinho de Arruda Mapurunga

01/02/2021 17/08/2023

01/02/2021 17/08/2023



2 - Evoluções no software (em andamento);

3 - Expansão da ferramenta e Institucionalização do Projeto Proteção na Medida no TJCE (Juazeiro do Norte, 

Sobral, Caucaia, Maracanaú, Iguatu, Quixadá, Tauá, Tianguá, Crateús, Itapipoca) (em andamento);

4 - Implantação de postos de acolhimento para atendimentos das mulheres vítimas de violência doméstica na 

capital e no interior do Estado (em andamento);

5 - Fortalecimento da Coordenadoria da Mulher (sistematização das ações em todas as Comarcas do Estado) 

(em andamento);

6 - Avaliação da possibilidade de integração da ferramenta Proteção na Medida com outros órgãos - Integração 

com o SIGIM (em andamento);

7 - Painéis de monitoramento dos indicadores relacionados à violência doméstica (em andamento);

8 - Sistemática de acolhimento para quando a vítima for servidora ou Magistrada (em andamento).

 

3) Situação ECP:

A Central de Contratos e Convênios solicitou uma data de assinatura do termo de adesão dos órgãos que 

compõem a rede de proteção e assistência às mulheres em situação de violência ao sistema proteção na medida 

para agendamento de solenidade. O termo será assinado pela SPS, SSPDS, PGE, DPGE e o Município de 

Fortaleza com o objetivo de garantir a utlização da plataforma Proteção na Medida em Fortaleza para fortalecer 

a utilização da ferramenta na Casa da Mulher Brasileira. 

Realizadas reuniões com os magistrados das Varas de Caucaia e Maracanaú; e das 6 comarcas de 

Iguatu, Quixadá, Tauá, Tianguá, Crateús e Itapipoca para expansão da ferramenta no âmbito do TJCE. Os 

magistrados relataram que não há profissionais disponíveis para atuar no preenchimento do formulário; bem 

como informaram demandas relacionadas à infraestrutura das unidades (profissionais, espaço físico, segurança, 

dentre outras) que precisam ser tratadas junto à gestão superior do TJCE para implantação da ferramenta. 

Foram indicados servidores que atuarão como pontos focais da ferramenta nessas Unidades. 

A minuta do termo de acordo de cooperação técnica para integração da Ferramenta Proteção na Medida 

com o sistema SIGIM encontra-se para análise na Consultoria Jurídica. Foram encaminhados também os dados 

dos profissionais designados para realizar a integração. A Presidente emitiu um despacho autorizando a 

concessão do acesso dos profissionais da ViceGov aos sistemas do TJCE enquanto o ACT não é celebrado. 

No dia 06/09/2022 foi realizada reunião com os consultores de Segurança e Justiça do BID para 

apresentação da ferramenta Proteção na Medida e dos painéis de indicadores com os dados sobre violência 

doméstica no âmbito do TJCE. Como encaminhamento, o Superintendente Administrativo irá tratar com a 

Presidência sobre o objetivo do BID que é a construção de um algoritmo de predição de risco e avaliar a 

possibilidade de realização de um trabalho conjunto com a Vice-Governadoria e o Banco.

 

3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:

 



Ainda não foi celebrado o acordo de cooperação técnica entre o TJCE e a Vice-Governadoria para possibilitar a 

integração da ferramenta Proteção na Medida com o SIGIM. No entanto, foi emitido despacho autorizando a 

concessão do acesso dos profissionais da ViceGov aos sistemas do TJCE enquanto o ACT não é celebrado.

Necessário alinhamento junto à Gestão Superior do Tribunal para apresentação das demandas existentes nas 

Varas e Comarcas para a implantação da ferramenta. Outro ponto importante diz respeito à articulação com a 

Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Governo do Estado (SPS) e 

os Municípios para disponibilização de profissionais de equipe multidisciplinar que possam realizar o 

preenchimento do formulário para formalização de termo de cooperação, sob pena de comprometimento da 

expansão da ferramenta nas unidades. Será agendada reunião com a participação da Vice-Governadoria e a 

SPS. 

A Coordenadoria da Mulher solicitou por diversas vezes a publicação de normativo pela SSPDS com vistas à 

adesão dos profissionais que atuam nas delegacias para utilização da ferramenta Proteção na Medida. Será 

enviado novo ofício.

4) Encaminhamentos Coex:

Não há.

RAP SETEMBRO/2022 - Fortalecimento do sistema de juizados especiais (Validação ECP)

 

1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Com atraso no período

Conclusão: 87% (Previsto 96%)

Previsão de término: 07/12/2022

2) Entregas previstas:

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

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

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

Projeto: Fortalecimento do sistema de juizados especiais

Unidade: Gerente:

% Concluído: 87

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

COORDENADORIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS E DA FAZENDA
PÚBLICA DO CEARA

Roberta Peixoto de Araújo

05/02/2021 30/11/2022

05/02/2021 07/12/2022



propriedade e/ou gestão do TJCE (em andamento);

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

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

[Entrega 6] Capacitação de magistrados e servidores que compõem o sistema de JEs (concluída);

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

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

convênios com universidades (concluída);

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

 

3) Situação Geral (ECP):

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

prédios de propriedade e/ou gestão do TJCE, as  reformas estruturais das 18ª e 19ª unidades estão com previsão de 

início para a  segunda quinzena  setembro/2022. Sobre  a  [Entrega  4] Criação  de aplicativo  do Juizado Móvel/Juizado 

Virtual, a Assessoria de Comunicação concluiu o vídeo tutorial do aplicativo, que foi aprovado. No momento, o aplicativo 

passa por ajustes a fim de corrigir erro relacionado à opção “Enviar acordo” em celulares da marca Apple, com previsão 

de  reparo para o  fim de setembro/2022. Além  disso, deve ser  realizado ajuste  relativo ao  download do aplicativo  na 

plataforma Play Store, pois houve mudança relativa às permissões do Google, que solicitou documentação à Setin; a 

Secretaria já enviou e aguarda retorno da empresa.

 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

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

propriedade  e/ou  gestão  do  TJCE:  as  reformas  estruturais  das  18ª  e  19ª  unidades  têm  previsão  de  início  para  a 

segunda quinzena de setembro/2022.

 

4) Acompanhamento do(s) encaminhamento(s) da reunião do Coex:

N/A.

5) Observação:

A Sejud das TRs será instalada após a migração dos processos da  turma fazendária, a qual  trabalha exclusivamente 

com o SAJ. A migração está programada para outubro de 2022. Após a instalação da Sejud, serão realizados ajustes 

nos sistemas internos (CPA, malote, e-mail); e publicada a portaria com a lotação dos servidores das unidades criadas 



pela Res. n° 05/2021.

RAP Setembro 2022 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Com atraso.

Conclusão: 27% (Previsto: 35%)

Previsão de término: 12/09/2023

2) Entregas Previstas:

 

1 - Contratação de consultoria para auxiliar na identificação da arquitetura tecnológica necessária (em 

andamento);

2 - Diagnóstico da arquitetura corporativa (a iniciar);

3 - Identificação de tecnologias para aprimoramento da prestação jurisdicional (a iniciar);

4 - Definição da estratégia de automação de processos de trabalho (a iniciar);

5 - Proposição de projeto de Arquitetura Corporativa (a iniciar);

6 - Plano de Implementação da Arquitetura Corporativa (a iniciar).

 

 3) Situação Geral (ECP):

O projeto está na fase de contratação de consultoria para auxiliar na identificação da arquitetura tecnológica, na 

etapa de recebimento das propostas técnicas e de preços.

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

 

Motivo de atraso: Prorrogação do prazo para recebimento de proposta técnica e de preços para o dia 

27/09/2022, pois não foram recebidas propostas até o dia 28/08/2022 e a empresa KPMG sinalizou a 

Projeto: Identificação de tecnologias para aprimoramento da prestação
jurisdicional

Unidade: Gerente:

% Concluído: 27

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Jomara Cinthia Silva Muller

13/08/2020 09/08/2023

13/08/2020 12/09/2023



necessidade de prorrogação do prazo. A equipe do projeto avaliou e definiu pela prorrogação do prazo por 30 

dias. Todas as empresas que tinham manifestado interesse foram notificadas da prorrogação do prazo. 

Ponto de atenção: Somente a empresa KPMG confirmou o envio de proposta.

4) Encaminhamento(s) Coex:

 

N/A

RAP Setembro/2022 - Projeto Implantação da LGPD (Validação ECP)

 

1) Status do projeto:

 

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

Concluído: 37% (Previsto: 46%)

Previsão de término: 16/09/2024

 

2) Entregas previstas:

 

[Entrega 1] Estrutura de governança para implantação da LGPD (concluída);

[Entrega  2]  Diagnóstico  preliminar  para  implantação  da  LGPD  &  Implantação  de  Itens  Prioritários  (em 

andamento);

[Entrega  3]  Contratação  de  Consultoria  especializada  em  implantação  da  LGPD  e  aquisição  de  soluções 

tecnológicas para Governança da Privacidade e Proteção de Dados (SBQC) (em andamento);

[Entrega 4] Elaboração de Plano de Trabalho de Implantação da LGPD (a iniciar);

[Entrega  5]  Contratação  de  consultoria  individual  para  suporte  à  implantação  e  execução  de  LGPD 

(Contratação Direta) (em andamento);

[Entrega 6] Execução de Plano de Trabalho de Implantação da LGPD (a iniciar);

[Entrega 7] Plano de capacitação e conscientização (a iniciar);

[Entrega 8] Monitoramento e Sustentação (a iniciar).

 

3) Situação Geral (ECP):

 

Projeto: Implantação da LGPD

Unidade: Gerente:

% Concluído: 37

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO João Paulo de Oliveira Miranda

15/02/2021 16/09/2024

15/02/2021 16/10/2024



No período,  foi  concluída  a  atividade  2.2.1 Criação de  Formulário  Eletrônico  para  solicitações,  referente  à 

[Entrega  2]  Diagnóstico  preliminar  para  implantação  da  LGPD  &  Implantação  de  Itens  Prioritários.  CPA 

8515110-32.2022.8.06.0000.  Publicado  em  produção  em  08/08.  Ainda  sobre  a  [Entrega  2],  está  em 

andamento a atividade 2.2.2 Elaborar Política de Privacidade e Proteção de Dados do TJCE v1, o documento 

foi concluído e passa por análise pelo CGPD. Também está em andamento a atividade 3.2.5 Solicitação de 

dotação  orçamentária  relativa  à  [Entrega  3]  Contratação  de  Consultoria  especializada  em  implantação  da 

LGPD e aquisição de soluções tecnológicas para Governança da Privacidade e Proteção de Dados (SBQC), 

o  CPA  8515396-10.2022.8.06.0000  foi  encaminhado  da  SEFIN  à  SEPLAG  em  10/08  para  ajustes  no 

documento de solicitação de dotação e no momento aguarda o retorno do líder técnico. Sobre a [Entrega 5] 

Contratação de consultoria individual para suporte à implantação e execução de LGPD (Contratação Direta), 

está em andamento a subentrega 5.8 Elaborar TR.

 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de atraso:

 

[Entrega  3]  Contratação  de  Consultoria  especializada  em  implantação  da  LGPD  e  aquisição  de  soluções 

tecnológicas  para  Governança  da  Privacidade  e  Proteção  de  Dados  (SBQC):  Necessário  definição  do 

integrante  administrativo  junto  à  SEPLAG  para  que  a  contratação  da  consultoria  especializada  possa 

prosseguir.

 

4) Acompanhamento dos encaminhamentos da reunião do COEX:

 

- Envolver Comitê Gestor de Proteção de dados (assessor do projeto verificar como está o funcionamento do 

comitê e agendar reunião/verificar se há reuniões agendadas; verificar qual unidade irá secretariar o Comitê) -

> Resolvido. CGPD envolvido no projeto tendo como atividade inicial a validação da política de proteção de 

dados;

 

- Verificar fusão do CGP + Comitê de Governança de SI e Crises (Denise fazer proposta para apresentação à 

presidência) -> A verificar

RAP Setembro/2022 - Implantação da Rede Institucional ODS 2030 (Validação ECP)

 
1) Status do Projeto:
Status do projeto no período: Sem atraso no período
Concluído: 83% (Previsto: 81%)

Projeto: Implantação da Rede Institucional ODS 2030

Unidade: Gerente:

% Concluído: 83

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

PRESIDÊNCIA Francisco Marcelo Fontenele Braga

20/01/2021 20/01/2023

20/01/2021 20/01/2023



Previsão de término: 20/01/2023

2) Entregas previstas:
[Entrega 1] Normatização (concluída);
[Entrega 2] Redes (em andamento);
[Entrega 3] Capacitação (em andamento);
[Entrega 4] Mapeamento dos ODS no TJCE (em andamento);
[Entrega 5] Plano de Ação (Meta 9) (em andamento);
[Entrega 6] Painéis BI (em andamento);
[Entrega 7] Comunicação e Sensibilização à Agenda 2030 (em andamento).
 

3) Situação Geral (ECP):
 

Sobre a [Entrega 2] Redes, houve discussão e deliberação sobre a identificação de redes externas e ações 

desenvolvidas ou a serem desenvolvidas neste contexto até dezembro de 2022. Além disso, houve recepção 

de evidências para comprovação das ações  implementadas no contexto das  redes externas. Em relação à 

[Entrega 4] Mapeamento dos ODS no TJCE, foi finalizado o levantamento de processos judiciais TPU x ODS, 

atualizados até julho de 2022. Também foi finalizada a minuta do normativo que pretende propor a indexação 

dos ODS aos novos atos normativos expedidos por algumas unidades do TJCE; a proposta foi validada em 

22/08/2022  pelos  membros  da  Comissão  da  Agenda  2030  e  está  em  fase  de  ajustes  pontuais  antes  de 

submissão da proposta à Presidência. Encontra-se em andamento a [Entrega 5] Plano de Ação (Meta 9), no 

momento está sendo  realizado  levantamento/atualização do desempenho das ações previstas no Plano de 

Ação da Meta  9,  para  informar  ao CNJ  ainda  em setembro  de  2022.  Acerca  da  [Entrega  6]  Painéis  BI,  a 

proposta de desenvolvimento de 02 painéis BI foi apresentada e validada, em 22/08/2022, pelos membros da 

Comissão da Agenda 2030. O 1º painel é relacionado à vinculação dos processos judiciais aos ODS e já foi 

elaborado  e  publicado  no  Portal  do  TJCE,  na  página  da  Agenda  2030,  no  link: 

https://www.tjce.jus.br/agenda2030/paineis-de-dados/. O  2º  painel  é  relacionado  à  associação  dos  Projetos 

Estratégicos aos ODS, e está em desenvolvimento, com previsão de conclusão e publicação para dezembro 

de 2022.

 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

 
N/A.
 

 
4) Acompanhamento do(s) encaminhamento(s) da reunião do Coex:

 
N/A.

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

Unidade: Gerente:

% Concluído: 46

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA ADMINISTRATIVA Emanuelle Alves Costa de Almeida

24/01/2022 05/05/2023

24/01/2022 05/05/2023



RAP Setembro/22 - Implantação de sistema de gestão orçamentária, financeira e de custos (Validação 
ECP)

1) Status do projeto:
Status do projeto no período: Com atraso no período
Concluído 46% (Previsto 47%)
Conclusão: 05/05/2023
 
2) Entregas Previstas: 
 
[Entrega 01] Aprimoramento da Gestão Orçamentária – em andamento;
[Entrega 02] Implantação do Plano Anual de Contratações - PAC - em andamento;
[Entrega 03] Modernização da gestão financeira – em andamento;
[Entrega 04] Implantação da gestão de custos – em andamento
 
3) Situação Geral (ECP): 
 
Entrega 1 “Aprimoramento da Gestão Orçamentária”: Foi decidido pelo cogestor do projeto que os ajustes do painel do 
SEI não serão mais realizados, uma vez que a SETIN está sem desenvolvedor disponível para a execução da atividade. 
Com  isso,  a  entrega  foi  ajustada  para  o  desenvolvimento  de  um  painel  de BI  com  as  informações  de  execução  do 
orçamento. A  elaboração  desse  painel  está  sendo  feita  pelo  líder  técnico,  com  o  apoio  do  estatístico  disponibilizado 
para o projeto. Ambos já estão com o acesso ao banco de dados necessário para a execução das atividades.
Disponibilizado, pela equipe do orçamento, manual de boas práticas para elaboração do orçamento. O manual passará 
por aprovação para posteriormente ser apresentado às unidades gestoras de contrato.
Entrega  2  “Modernização  da  gestão  financeira”:  Processos  modelados:  Realizar  Planejamento  Orçamentário  Anual; 
Realizar  Planejamento  Orçamento  da  Gestão;  Realizar  Planejamento  Orçamento  da  Estratégia;  Elaborar  as 
demonstrações contábeis anualmente do TJ e dos  fundos; Atender Demanda de Controle Externo CNJ-Publicação no 
Portal  da  Transparência;  Atender  Demanda  de  Órgãos  de  Controle  Externo  -  Assembleia  Legislativa;  Realizar  a 
Movimentação  Financeira;  Realizar  a  Conciliação Bancária  das  Contas;  Elaborar  relatório  de  fluxo  de  caixa  (Diário); 
Elaborar  o  Relatório  de  Gestão  Fiscal  -  Anexo  I   Despesa  com Pessoal;  Acompanhar  a  Execução  Orçamentária  do 
Poder Judiciário Cearense; Fornecer Informação de Disponibilidade e Classificação Orçamentária; Empenhar Contratos; 
Realizar  Pagamento;  Pagar  Auxílio  Funeral;  Pagar  Folha  de  Pessoal;  Restituir  Fianças/Devolução  de  Custas  – 
Arrecadação; Cobrar Débitos-Concessões de Uso Onerosos – Arrecadação.
OBS: Realizada reunião da equipe do projeto (Coordenador de Monitoramento, Líder Técnico e Assessora do projeto) 
com o EPT para alinhamento das atividades de mapeamento dos processos da SEFIN. A equipe do projeto questionou 
como o EPT estava pretendendo realizar a atividade de levantamento de necessidades. EPT informou que utilizará as 
informações da planilha de riscos que está sendo alimentada, à medida que finaliza o mapeamento de cada processo. 
Foi  informado  que  a  planilha  já  contém  bastante  informação.  E  equipe  do  projeto  sugeriu  que  essa  planilha  fosse 
apresentada com periodicidade para que essas  informações  já pudessem ser passadas ao cogestor do projeto, para 
uma  visão  antecipada  do  levantamento  das  necessidades,  para  que,  ajudasse  na  decisão  de  melhor  solução 
tecnológica  como  também  ter  uma  visão  de  integração  com  os  outros  projetos  (Gestão  de  Contratação  e  Gestão 
Patrimonial)
Entrega 3”  Implantação da gestão de custos”: Foi  solicitado à SGP a  inclusão do  treinamento de gestão matricial  de 
despesas na lista de treinamentos que serão realizados no primeiro semestre de 2023.

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

N/A

Análise:

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

Unidade: Gerente:

% Concluído: 74

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE FINANÇAS Emanuelle Alves Costa de Almeida

01/02/2021 30/06/2022

01/02/2021 05/04/2022



1) Status do projeto:
Cronograma em replanejamento

2) Entregas Previstas:
[Entrega 1] Formalização do Grupo de trabalho – (em andamento)
[Entrega 2] Levantamento e Mapeamento dos fluxos de trabalho (A iniciar)
[Entrega 3] Diagnóstico e Levantamento das necessidades de negócio (A iniciar)
[Entrega 4] Levantamento dos requisitos de sistema (A iniciar)
[Entrega 5] Desenvolvimento de solução tecnológica (A iniciar)
 
3) Situação Geral (ECP):
 
Entrega 1 “Formalização do Grupo de trabalho”: CGJ indicou nome dos participantes que irão compor grupo 
de  trabalho.  Foi  definido  que  Dr  Emílio  irá  responder  pelos  fluxos  referentes  à  precatório.  Aguardando 
portaria com a formação de grupo de trabalho ser despachada junto à presidência para fins de publicação.
 
Entrega 2 “Levantamento e Mapeamento dos fluxos de trabalho”: O cronograma com as datas das reuniões só 
poderá ser elaborado após a formalização da portaria.
 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

Necessária  publicação  de  portaria  formalizando  o  Grupo  de  Trabalho  para  início  das  atividades  de 

mapeamento de processos.

 

RAP Setembro/2022 - "Implantação do AdmRH" (Validação ECP)
 
1) Status do projeto:
Status do projeto no período: Com atraso no período
(previsto: 86%; concluído84%)
Previsão de término: 27/01/23

2) Entregas Previstas
[Entrega 1] Implantação dos módulos da Etapa V
[Entrega 2] Implantação dos módulos da Etapa VI
[Entrega 3] Melhorias
[Entrega 4] Suporte
[Entrega 5] Ciclo 1 de ajustes
[Entrega 6] Ciclo 2 de ajustes
[Entrega 7] Ciclo 3 de ajustes
[Entrega 8] Ciclo 4 de ajustes
[Entrega 9] Ciclo 5 de ajustes

Projeto: Implantação do ADMRH

Unidade: Gerente:

% Concluído: 84

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS Joseane Pereira Rodrigues

07/03/2019 27/01/2023

07/03/2019 27/01/2023



[Entrega 10] Ciclo 6 de ajustes
[Entrega 11] Ciclo 7 de ajustes
 
3) Situação Geral
 
-> Implantação da Solução:
Homologação dos Módulos e Migrações (Etapa V) -> Módulo de Progressão e Promoção: sobre a validação 
das informações dos servidores, atualmente, homologando a lista do plano novo da Progressão por 
Antiguidade; sobre a validação das informações dos magistrados: os representantes da Corregedoria solicitaram 
alterações no módulo, que estão em análise pela Thema, para, após isso, informar o prazo necessário para o 
atendimento.
 
-> Ciclo 1: 
Módulo portal do servidor/magistrado - Consultar ficha funcional e pasta digital e Módulo Rotinas de folha de 
pagamento - Pagamento de movimentos de prestadores de serviço: módulos implantados e em uso em 
produção. Atividades do projeto finalizadas.
Módulo Ponto e controle de frequência eletrônico – Ajustes: módulo implantado e em uso em produção. 
Porém, com alguns ajustes sendo realizados.
Módulo Diárias – Desenvolvimento: módulo implantado em produção, e aprovado pela área de negócio. 
Porém, por enquanto, não está em uso.

-> Ciclo 2:
- Módulo Gerenciamento e solicitação de férias: esse módulo já está implantado no ambiente de produção, 
encontrando-se na fase de "Produção assistida"*. Atualmente, a área de negócio segue utilizando este módulo 
sem problema.
Módulo Atualização cadastral: módulo implantado e em uso em produção. Atividades do projeto finalizadas.
Módulo Consignatária: módulo implantado em produção e aprovado pela área de negócio. A previsão é que a 
SGP divulgue e libere a sua utilização até o dia 12/09/22.
 
Módulo Consignações: módulo implantado em produção e aprovado pela área de negócio. Atividades do 
projeto finalizadas.
* Obs 1: Produção assistida - Fase na qual o uso do módulo no ambiente de produção, pela área de negócio, 
ainda é acompanhado pela equipe do projeto, realizando as correções/ajustes em produção, quando necessário, 
até que uma versão estável nesse ambiente seja obtida, para, então, ser disponibilizada aos usuários finais.
Obs 2: A disponibilização do módulo para utilização pelos usuários poderá ser realizada antes do término da 
fase de "Produção Assistida", ficando a critério da SGP.
 
-> Ciclo 3:
Módulo Controle de cargos efetivos e em comissão; Módulo Concurso de remoção; Módulo Licença prêmio: 
módulos na fase de homologação, com a realização de alguns ajustes.
Módulo Adicional de qualificação: módulo com a homologação aprovada. Atualmente, aguardando PML para 
implantar a versão homologada em produção.
 
-> Ciclo 4:
Módulo Averbação de tempo de serviço, aposentadoria e abono de permanência; Módulo Solicitação de 
substituição de cargo comissionado; e Módulo Movimentação e controle de servidores e magistrados: módulos 
na fase de homologação, com a realização de alguns ajustes.
 
3.1) Pontos de atenção/motivos de atraso: 

A homologação da lista do plano novo da Progressão por Antiguidade está durando muito mais tempo do que o 
esperado/planejado. E, devido à queda de energia no TJCE na semana 29.08-02.09, o ambiente de 



homologação do AdmRH ficou indisponível e a Infra do TJCE não conseguiu restabelecê-lo com as 
informações e configurações anteriores à queda. Então, a Thema está reconfigurando o ambiente para que a 
homologação possa ser retomada. Entretanto, esse problema gerou um atraso de mais de uma semana nas 
atividades deste módulo (Módulo Progressão e Promoção) e no progresso da homologação de outros módulos. 
Além disso, recentemente, foi informado que a Corregedoria também deveria participar da homologação do 
Módulo Progressão e Promoção. Então, o módulo em questão foi apresentado à Corregedoria, que fez algumas 
solicitações de ajustes que estão em análise pela Thema.
 

RAP SETEMBRO/2022 - Implantação do Sistema de Correição e Inspeção Extrajudicial 
(Validação ECP)
 
1) Status do projeto: 
 
Status do projeto no período: Com aumento do atraso no período
Conclusão: 90% (Previsto 100%)
Previsão de término: 07/02/2023
 
2) Entregas previstas: 
 
[Entrega 1] Processos da fase de realização e implantação das funcionalidades: cadastros básicos, 
carga de dados e controle de acesso (concluída); 
[Entrega 2] Processos da fase de monitoramento e planejamento e implantação das 
funcionalidades: matriz de inspeções e formulário de inspeção - conformidade (concluída); 
[Entrega 3] Implantação das funcionalidades: relatório inicial de conformidade, módulo cartorário - 
questionário e itens de infraestrutura (concluída); 
[Entrega 4] Implantação das funcionalidades: relatório final de conformidade e módulo cartorário 
(concluída); 
[Entrega 5] Implantação das funcionalidades: matriz de monitoramento, módulo cartorário - resposta 
ao monitoramento e parâmetros da inspeção (concluída); 
[Entrega 6] Implantação das funcionalidades: formulário de inspeção fiscal - coleta de dados, 
formulário de inspeção fiscal - análise de dados e relatório inicial e final; integração de sistemas; 
absorção de dados existentes; execução de piloto nos cartórios escolhidos (em andamento); 
[Entrega 7] Revisão dos processos da CGJ modelados no projeto e implantação das 
funcionalidades: módulo planejamento: planejamento das inspeções de conformidade em lote 
(concluída); 
[Entrega 8] Implantação das funcionalidades: relatório de indicadores e acompanhamento das 
inspeções (em andamento). 
 
 
3) Situação Geral (ECP)
 
Em relação à Entrega 06 “Implantação das funcionalidades: formulário de inspeção fiscal - 
coleta de dados, formulário de inspeção fiscal - análise de dados e relatório inicial e final; 

Projeto: Implantação do sistema de correição e inspeção extrajudiciais

Unidade: Gerente:

% Concluído: 90

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA Vanessa de Sousa Frutuoso

07/05/2018 02/02/2022

07/05/2018 07/02/2023



integração de sistemas; absorção de dados existentes; execução de piloto nos cartórios 
escolhidos” as atividades “EP13 Formulário de Inspeção Coleta de Dados - Atividade Atualizar 
Esp. Funcional”; “EP23 Formulário de Inspeção Fiscal - Análise de Dados”; “EP26 RELATÓRIO 
INICIAL FISCAL: estão em andamento, sem atrasos; e a atividade “EP28 RELATÓRIO FINAL 
FISCAL: Executado”: foi solicitado novas adequações nos requisitos, com isso, o novo prazo para o 
término é de 14/10
 
Sobre a Entrega 08 “Implantação das funcionalidades: relatório de indicadores e 
acompanhamento das inspeções” – a atividade EP24 Relatórios de Indicadores - Atividade 
Testes e Ajustes (Executado: 95%): 11º Ciclo de Testes: ainda não foi iniciada; e a atividade EP29 
Acompanhamento das Inspeções - Atividade Especificação Técnica e Construção está em pausa, 
em virtude da desalocação do desenvolvedor para atuar em outra demanda priorizada pela TI.
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso
[ATRASO]:
- Entrega 06 “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”: 
Algumas reuniões de atualização dos requisitos não foram realizadas devido a outras atividades 
prioritárias da Equipe CGJ.
- Entrega 8 “Implantação das funcionalidades: relatório de indicadores e acompanhamento 
das inspeções”: Os testes e ajustes referente a versão SCI_9, onde consta o EP24, está com 
prazo além do previsto, pois estão sendo realizados testes em todas as funcionalidades do Sistema 
e não apenas no épico em questão.
 
[ATENÇÃO]: A desalocação do desenvolvedor acarretou uma pausa (aproximadamente 1 mês) na 
entrega 8.

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

1) Status do Projeto:

 

 Status do projeto no período: Com atraso no período

(Previsto 53%) Concluído: 42%

Previsão de término: 12/12/2023

 

2) Entregas Previstas:

[Entrega 1] Criação do Comitê de Gestão da Inovação(concluído); 

[Entrega 2] Institucionalização da política de inovação (em andamento);

[Entrega 3] Estruturação de laboratório de inovação (em andamento);

[Entrega 4] Acordo de cooperação técnica com o Íris (em andamento);

[Entrega 5] Propor inclusão da inovação no Plano de Capacitação do TJCE (concluída)

[Entrega 6] Implantação de ferramentas (em andamento);

[Entrega 7] Promoção de ações para fortalecer a cultura de inovação (inclusa no replanejamento);

[Entrega 8] Seleção de projetos e atuação do Laboratório de Inovação (1ª onda) (em andamento);

Projeto: Institucionalização e fortalecimento da cultura de inovação

Unidade: Gerente:

% Concluído: 43

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

PRESIDÊNCIA Karoline Sales Freire Nogueira do Couto

15/04/2021 05/04/2024

15/04/2021 12/12/2023



[Entrega 9] Hackathon de inovação (a iniciar)

 

 3) Situação Geral (ECP):

 

Em relação à [Entrega 2] Institucionalização da política de inovação, foi alinhado que a política será redefinida 

à  medida  que  seja  dado  andamento  nas  iniciativas  de  inovação  previstas  no  projeto,  a  conclusão  desta 

entrega se dará em dezembro de 2022; Sobre a [Entrega 3] Estruturação de Laboratório de Inovação, foram 

inseridas no P.A as contratações para o projeto, em reunião com a SupAdm, no dia 02 de setembro,  foram 

validados os escopos dos dois TR’s, passando então para fase de validação com a UGP. Acerca da [Entrega 

4] Acordo de  cooperação  técnica  com o  Íris, o  acordo vem sendo executado dentro do prazo e  tem o  seu 

planejamento  realizado  por  ondas.  O  planejamento  da  próxima  onda  de  entregas está  aguardando 

disponibilidade  do  Íris  devido  ao  início  do  período  eleitoral.  Também  está  em  andamento  a  [Entrega  7] 

Promoção de ações para fortalecer a cultura de inovação,  foi lançado, no dia 14/09/22 o edital do concurso 

Inove no nome, cuja ação é voltada a nomear o Laboratório de Inovação. A respeito da [Entrega 8] Seleção 

de projetos e atuação do Laboratório de Inovação, ocorreu, no dia 09 de setembro, a primeira oficina interna 

de  design  thinking,  como  forma  de  preparação  para  primeira  oficina  externa,  que  tratará  a  Agenda  2030, 

prevista para ocorrer em outubro de 2022.

 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de atraso

 

N/A

 

4) Acompanhamento dos encaminhamentos da reunião do COEX

 

Sem encaminhamentos.

RAP Setembro 2022 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Em planejamento.

 

2) Entregas Previstas:

1 -Realização de evento para conhecer ferramentas de IA a nível nacional e levantamento de soluções 

(concluído);

2 - Contratação de consultores/desenvolvedores (em andamento);

3 - Integração ao CODEX e PDPJ (concluído);

4 - Piloto 1 - Prescrição intercorrente (execuções fiscais e comuns) (iniciado);

5 - Piloto 2 - Precedentes (identificação de temas e vinculação aos processos) (iniciado);

Projeto: Inteligência artificial na prestação jurisdicional

Unidade: Gerente:

% Concluído: 0

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA ADMINISTRATIVA Jomara Cinthia Silva Muller



6 - Piloto 3 - Classificação do acervo em matérias para julgamento (iniciado);

7 - Piloto 4 - Prevenção e conexão (iniciado);

8 - Piloto 5 - Concepção de ferramenta de IA para disponibilização de minutas automatizadas (iniciado).

 

3) Situação Geral (ECP):

Finalizada a etapa de negociação financeira dos consultores Antônio Maurício Brito Junior e Eduardo Façanha 

Dutra. O processo de contratação destes foi enviado para a CONJUR, o qual está em análise com prazo para 

conclusão até o dia 12/09/2022. Realizada a primeira reunião do grupo negocial do 5º piloto para concepção de 

ferramenta de IA para disponibilização de minuta automática, na qual foram alinhadas as expectativas da 

solução. A especificação detalhada do escopo do projeto e o plano de trabalho serão definidos após a 

finalização da contratação dos consultores individuais que tem previsão até dia 20/09/2022.

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

N/A

4) Encaminhamento(s) Coex:

N/A

RAP Setembro 2022 (Validação ECP)  

 

1) Status do projeto:

Status do projeto no período: Com aumento do atraso.

Conclusão: 39% (Previsto 48%)

Previsão de término: 24/11/2023 

 

2) Entregas previstas:

1 - Fortalecimento do quadro de pessoal do Núcleo de Justiça Restaurativa (NUJUR) da Comarca de Fortaleza 

Projeto: Intensificação da justiça restaurativa

Unidade: Gerente:

% Concluído: 39

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

PRESIDÊNCIA Marcele Pinho de Arruda Mapurunga

02/11/2020 24/11/2023

02/11/2020 24/11/2023



via concurso de remoção (em andamento);

2 - Realização de projeto piloto nos Juizados da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (a iniciar);

3 - Criação de um Núcleo de Justiça Restaurativa no âmbito do Cejusc Cariri (a iniciar);

4 - Contratação de consultor individual especializado na área de Justiça Restaurativa para construção de novos 

fluxos de trabalho (em andamento);

5 - Execução do projeto de Consultoria individual especializada em Justiça Restaurativa (a iniciar);

6 - Atualização dos normativos para expansão da abrangência do NUJUR e das práticas de Justiça (a iniciar);

7 - Levantamento de estatísticas da área e estabelecimento de indicadores (a iniciar);

8 - Definição de sistemática e normatização para remuneração/ajuda de custo dos facilitadores voluntários, a 

exemplo do banco de facilitadores dos Auxiliares da Justiça (a iniciar);

9 - Criação de Órgão Central de Macrogestão e Coordenação da Justiça Restaurativa para ampliação da Justiça 

Restaurativa no TJCE (concluída);

10 -  Capacitação e sensibilização de magistrados, servidores e voluntários na metodologia da Justiça 

Restaurativa (em andamento);

11 - Criação da Semana de Sensibilização da Justiça Restaurativa no TJCE (concluído);

12 - Implantação de pesquisa de satisfação como ferramenta para avaliação das práticas em meio digital (a 

iniciar);

13 - 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 (a iniciar);

14 - Criação do Portal da Justiça Restaurativa no site do TJCE (concluída);

15 - Capacitação da equipe do NUJUR Fortaleza (em andamento).

16 - Realização de Seminários e Eventos de Promoção da Justiça Restaurativa no âmbito do TJCE (a iniciar).

3) Situação Geral (ECP):

As atividades relacionadas à seleção e lotação de dois servidores no NUJUR sofreram novo atraso em virtude 

do retorno da servidora que auxiliaria no processo de seleção ao seu órgão de origem considerando que seu 

pedido de cessão ao Núcleo foi negado.

A reunião de alinhamento junto às magistradas dos Juizados da Mulher para realização do piloto com a 

implantação de práticas de Justiça Restaurativa foi agendada pelo Órgão Macrogestor para 30/09. 

No tocante à implantação do NUJUR no CEJUSC Cariri, foi encaminhado CPA n° 8510952-28.2022.8.06.0001 

no dia 02/09/2022 ao NUPEMEC relatando as necessidades de espaço físico e recursos humanos para 



implantação do equipamento.

Sobre a contratação de consultoria individual, foi finalizado o termo de referência com as especificações do 

perfil do profissional e este foi encaminhado à análise do BID em 05/09/2022.

3.1) Motivos de atraso/Pontos de atenção:

Sem retorno do BID sobre a análise do TR encaminhado.

Processo que solicita a lotação da servidora Pavla Martins de Martins no NUJUR foi negado e esta retornou ao 

seu setor de origem, o que impacta no trabalho geral do Núcleo e especialmente na entrega de fortalecimento 

do quadro de pessoal. Resta pendente deliberação superior sobre o tema.

 

Dr Nilsiton analisar a minuta de Resolução encaminhada (CPA n° 8513634-56.2022.8.06.0000) em 

07/07/2022, conforme deliberação do Coex de 06/07/2022, que trata da expansão das competências de atuação 

da Justiça Restaurativa (criminal, execução penal, violência doméstica e familiar contra a mulher, juizado 

especial criminal e unidades administrativas do TJCE) e da instituição de Câmaras de Justiça Restaurativa 

(Câmara Estadual e Câmaras Regionais).

O levantamento das necessidades de capacitação em Justiça Restaurativa está atrasado em função da ausência 

de pessoal no Núcleo e das prioridades dadas à elaboração dos artefatos para contratação de consultor e da 

rotina de trabalho do Núcleo. 

4) Encaminhamentos Coex:

 

Não há.

RAP SETEMBRO/2022 - Mais Interior (Validação ECP)

1) Status do projeto 

Status do projeto no período: Com atraso no período.

Conclusão: 57% (Previsto 69%)

Projeto: Mais Interior

Unidade: Gerente:

% Concluído: 57

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

Marcos Luiz de Almeida Araruna Fialho

01/03/2021 08/03/2023

01/03/2021 08/03/2023



Previsão de término: 08/03/2023

2) Entregas previstas:

[Entrega 01] Definição das comarcas a serem atendidas (concluída) 

[Entrega 02] Revitalização, regularização e padronização estrutural (em andamento)

[Entrega 03] Aquisição e substituição dos equipamentos de climatização (em andamento)

[Entrega 04] Substituição dos mobiliários (em andamento)

3) Situação Geral (ECP):

“Entrega 02 “Revitalização, regularização e padronização estrutural: a atividade de Adequação para 
regularização – CBMCE das Comarcas de Ararendá e Reriutaba sofreu atrasos, devido a necessidade de a 
equipe de atender a algumas demandas emergenciais de manutenção em outras comarcas, com isso, foi 
alinhado um novo prazo para conclusão – dezembro/22;

Entrega 03 “Aquisição e substituição dos equipamentos de climatização”: “homologação”; “assinatura de 
contrato”; “emitir nota de empenho”; “enviar ordem de fornecimento” – atividades concluídas no período;

Entrega 04 “Substituição dos mobiliários”: a data de início da entrega dos mobiliários das comarcas 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 e 10 foi prorrogada por 30 dias, devido a um atraso na separação do mobiliário por conta de 
algumas implantações de novas unidade.

3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso

Entrega 02 “Revitalização, regularização e padronização estrutural”: Atrasos na atividade “Adequação para 
regularização – CBMCE” das Comarcas de Ararendá e Reriutaba, devido a necessidade de a equipe atender a 
algumas demandas emergenciais de manutenção em outras comarcas;

Entrega 04 “Substituição dos mobiliários”: prorrogação de 30 dias para iniciar a atividade “entregados 
mobiliários”, das comarcas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, devido a um atraso na separação do mobiliário por conta 
de algumas implantações de novas unidade.

RAP Setembro/2022 (Validação ECP) - Melhoria da gestão documental
 
1) Status do Projeto:
Status do projeto no período: 
Conclusão: 93% (Previsto 96%)
Previsão de término: 30/01/2023
 
2) Entregas Previstas:
[Entrega 01] Normas e manuais de gestão documental e memória (em andamento);
[Entrega 02] Implantação do sistema de gestão arquivística (em andamento);
[Entrega 03] Projeto piloto para descarte de documentos administrativos e judiciais (em andamento);
[Entrega 04] Criação do Centro Estadual de Avaliação Documental (em andamento);
[Entrega 05] Contratação de Centro Estadual para Guarda física de documentos (concluída).

3) Situação Geral (ECP):
 

Projeto: Melhoria da gestão documental

Unidade: Gerente:

% Concluído: 93

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILAQUA Gabriel Victor Barros Forte da Silva

30/03/2021 30/01/2023

30/03/2021 30/11/2022



Em relação à sub entrega “Gestão de memória”, referente à [Entrega 1 Normas e manuais de gestão documental e 
memória]:  Em andamento a contratação do Espaço virtual.
 
Em relação à entrega 2 [Implantação do sistema de gestão arquivística]:  aconteceram reuniões com o secretário 
responsável pela gestão arquivística do TJDFT e com o responsável pelo desenvolvimento do SIGAD e DATAPREV; e 
está sendo realizado estudo de viabilidade de desenvolvimento de RDC-Arq pelo próprio TJCE.
 
Em relação aos agravos, referentes à [Entrega 3 Projeto piloto para descarte de documentos administrativos e judiciais]: 
Está previsto receber 21 mil agravos para saneamento e eliminação.
 
Em relação à Entrega 4 [Contratação de centro estadual para guarda física de documentos]: foi apresentado o estudo de 
viabilidade financeira para a superintendência da área administrativa e judiciária sobre a aquisição de Arquivos deslizantes 
e sobre a construção de um galpão próprio para a guarda dos arquivos do TJCE (Fortaleza, 2º grau e interior). Aguardando 
apresentar para a presidência.
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:
 
Aguardando deliberação da presidência e da superintendência sobre a questão de um galpão próprio do TJCE para a 
guarda permanente dos arquivos.
 
Aguardando deliberação superior para dar continuidade ao novo escopo do projeto.
 
 
4) Acompanhamento do(s) encaminhamento(s) da reunião do Coex:
 
a) aguardar chegada do servidor arquivista -> Servidor iniciou em 22/08;

b) Gabriel e servidor arquivista construírem uma proposta. Tentar responder à seguinte pergunta: o que precisamos para 

implementar a gestão documental no Poder Judiciário do Estado do Ceará? Realizar benchmarking em outros tribunais e 

estudar legislação correlata. Ao final, apresentar proposta (prazo: 3 semanas)

Está sendo realizado diagnóstico da Seção de Arquivo da Comarca de Fortaleza e da Seção de Arquivo do TJCE (prazo 

máximo para a conclusão dos estudos: 30/09). 

O diagnóstico contará com: a construção de sugestões para uma nova estrutura administrativa do setor operacional do 

Projeto; criação de indicadores; mapeamento e criação de fluxos.

 

RAP SETEMBRO 2022 - Modernização da Infraestrutura Tecnológica (Validação ECP)

 

1) Status do projeto:

 

Status do projeto no período: Com atraso no período

Previsto: 65% (Concluído: 57%)

Previsão de término: 14/10/2024

 

2) Entregas previstas:

Projeto: Modernização da infraestrutura tecnológica

Unidade: Gerente:

% Concluído: 57

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO João Paulo de Oliveira Miranda

18/01/2021 14/10/2024

18/01/2021 14/10/2024



 

[Entrega 01] Levantamento e contratação das soluções prioritárias (em andamento);

- Webcam e Caixas de Som;

- Solução de Armazenamento de Dados;

- Solução Backup (Fitas);

- Manutenção de servidores;

- Solução tecnológica de virtualização de servidores;

- Ampliação da solução de hiperconvergência;

- Suporte técnico para os balanceadores de carga;

- Solução tecnológica de backup;

- Solução de serviços integrados para solução de colaboração;

- Computadores de Alto Desempenho (Workstations);

- Solução de Gerenciamento de Service Desk (Assyst);

- Solução de nuvem (serviço);

- Switches SAN;

- Notebooks;

- Computadores.

- Aquisição de Suporte Técnico para os balanceadores de carga (Modalidade BID).

[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 Geral (ECP):

 

Com  relação  à  [Entrega  01]  Levantamento  e  contratação  das  soluções  prioritárias,  está  em 

andamento  a  atividade  5.2.1  Elaborar  Documentação  Técnica,  referente  ao  item  5.  Aquisição  de 

Solução  Tecnológica  de  Virtualização  de  Servidores.  O  escopo  foi  alterado  para  incluir  mais 

licenças  da  parte  de  segurança  da  informação;  as  dúvidas  dos  fornecedores  foram  enviadas  e 

respondias, a documentação foi finalizada e encaminhada para revisão do assessor técnico. Sobre 

a  atividades  8.2.1  Elaborar  Documentação  Técnica,  que  diz  respeito  à  Aquisição  de  Solução 

Tecnológica de Backup, está sendo definida a especificação para o Software de Backup. Comparar 

com a especificação da Norma Geral de Backup - Prazo: 23/09. Está em análise o novo pedido de 

dotação referente ao item 11. Aquisição de Solução de Gerenciamento de Service Desk (Assyst). A 

elaboração  de  Documentação  Técnica  relativa  ao  item  13.  Aquisição  de  Switches  SAN  está 

passando por ajustes a fim de incrementar o escopo - Prazo 30.09. Sobre o item 10. Aquisição de 

Computadores de Alto Desempenho (Workstations), a atividade 10.21 Execução do Plano de Ação 

está  concluída  e  aguardando  recebimento  dos  bens  com  previsão  para  31/10/22  (empresas: 

LEBRE: CT N.º 21/2022 e LIMIT: CT-22/2022). O  item 19. Aquisição de Suporte Técnico para os 

balanceadores de carga (Modalidade BID) está aguardando abertura de CPA. Ainda em relação à 

[Entrega  01]  Levantamento  e  contratação  das  soluções  prioritárias,  no  período  foi  concluída  a 

Análise  Técnica  relativa  ao  item  11.  Aquisição  de  Solução  de  Gerenciamento  de  Service  Desk 

(Assyst).  Também  foi  concluído  o  item  15.  Aquisição  de  Computadores,  a  entrega  dos  bens  foi 

realizada  pela  Empresa  Dell  Computadores  do  Brasil  LTDA  (CT  Nº  30-2022).  Sobre  o  item  19. 

Aquisição de Suporte Técnico para os balanceadores de carga (Modalidade BID), foram concluídas 

as  seguintes  atividades:  19.6  Realizar  revisão  dos  aspectos  de  negócio;  19.7  Realizar  revisão 

técnica da assessoria de aquisições; 19.8 Enviar Especificações técnicas para aprovação do BID.



 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de atraso:

 

N/A

 

4) Acompanhamento dos encaminhamentos da reunião do COEX:

 

Retomar atividades de contratação do Assessor de Aquisição para Setin (incluir no cronograma do 

projeto, considerando as outras prioridades) -> Pendente definição do escopo de atuação.

RAP SETEMBRO/ 2022 – Plano de Obras (Validação ECP)

 
1) Status do projeto:
Status do projeto no período: com atraso no período 
Conclusão: 69% (Previsto 73%)
Previsão de término: 26/10/2024

 
2) Entregas previstas:

[Entrega 1] Construção do novo Fórum de Senador Pompeu (em andamento); 

[Entrega 2] Construção do novo Fórum de Uruburetama (em andamento); 

[Entrega 3] Reforma do Fórum de Crato (em andamento); 

[Entrega 4] Construção do novo Fórum de Santa Quitéria (concluída); 

[Entrega 5] Reforma do Fórum de Pacatuba (em andamento); 

[Entrega 6] Reforma do Fórum de Morada Nova (em andamento); 

[Entrega 7] Reforma do Fórum de Tauá (em andamento); 

[Entrega 8] Reforma de 04 salões do Juri (em andamento); 

[Entrega 9] Reforma da ESMEC (em andamento); 

[Entrega 10] Adequação PSIP - Parte 1 (Guarda-corpo e Corrimão) - FCB (em andamento); 

[Entrega 12] Adequação das estruturas físicas para fortalecimento da segurança 2021.1 (em andamento); 

[Entrega 13] Reforma do Fórum de Aurora (em andamento); 

[Entrega 14] Reforma do Fórum de Ibiapina (em andamento); 

[Entrega15] Aquisição, entrega e montagem do mobiliário em diversos Fóruns (em andamento);

[Entrega 16] Reforma do Fórum de Beberibe (em andamento); 

[Entrega 17] Reforma do Fórum de Araripe (em andamento); 

[Entrega 18] Reforma do Fórum de Marco (em andamento); 

Projeto: Plano de obras

Unidade: Gerente:

% Concluído: 69

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

Anita Maria da Silva

02/10/2017 26/09/2024

02/10/2017 10/10/2024



[Entrega 19] Reforma do Fórum de Acopiara (em andamento); 

[Entrega 20] Reforma do Fórum de Jaguaribe (em andamento); 

[Entrega 21] Reforma do Fórum de Quixadá (em andamento); 

[Entrega 22] Reforma do Fórum de São Benedito (a iniciar); 

[Entrega 23] Contratação projeto de arquitetura e instalações (PSIP - parte 3 e 4) do FCB (a iniciar); 

[Entrega 24] Construção do novo do Fórum de Icó (em andamento); 

[Entrega 25] Construção do novo Fórum de Quixeramobim (em andamento); 

[Entrega 26] Adequação das estruturas físicas para fortalecimento da segurança 2021.2 (em andamento); 

[Entrega 27] Projeto de acessibilidade vertical FCB (a iniciar); 

[Entrega 28] Reforma do Fórum de Jucás (a iniciar); 

[Entrega 29] Construção do novo Fórum de Nova Olinda (a iniciar); 

[Entrega 30] Reforma do Fórum de Jardim (a iniciar); 

[Entrega 31] Construção do novo Fórum de Milagres (a iniciar); 

[Entrega 32] Reforma do Fórum de Cascavel (a iniciar); 

[Entrega 33] Projeto da construção do novo Fórum de Independência (a iniciar); 

[Entrega 34] Projeto da construção do novo Fórum de Redenção (a iniciar); 

[Entrega 35] Projeto da construção do novo Fórum de Guaraciaba do Norte (a iniciar). 

 

3) Situação geral (ECP)  

 
[Entrega 11] Adequação das estruturas físicas para fortalecimento da segurança 2021.1: Adequação das estruturas 
físicas para fortalecimento da segurança 2021.1 concluída

[Entrega 15] Remanescente da reforma do Fórum de Crato: Emissão da ordem de serviço
bras em andamento, sem atrasos:  [Entrega 2] Construção do novo Fórum de Uruburetama; [Entrega 5] Reforma do 
Fórum de Pacatuba; [Entrega 9] Reforma da ESMEC; [Entrega 10] Adequação PSIP - Parte 1 (Guarda-corpo e Corrimão) – 
FCB; [Entrega 14] Reforma do Fórum de Beberibe; [Entrega 15] Remanescente da reforma do Fórum de Crato e [Entrega 
17] Reforma do Fórum de Marco.
 
3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso

[Entrega 19] Reforma do Fórum de Jaguaribe: empresa vencedora do certame licitatório não assinou o contrato. Em 
consulta às demais empresas habilitadas, a 3ª colocada, DPCON, concordou em firmar o contrato pelo valor da 1ª 
colocada. A documentação em conferência para envio à CCCC até 19/09/22.
 

  

RAP SETEMBRO 2022 - Programa de Desenvolvimento de Pessoas (Validação ECP)

 

Projeto: Programa de desenvolvimento de pessoas

Unidade: Gerente:

% Concluído: 72

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS Karoline Sales Freire Nogueira do Couto

05/04/2021 31/01/2023

05/04/2021 09/02/2023



1) Status do Projeto:

Status do projeto no período: Com aumento do atraso no período
Concluído: 72% (Previsto 81%) com base no cronograma oficial
Previsão de término: 09/02/2023
 
2) Entregas previstas: 
 
[Entrega 1] Novo ambiente de aprendizagem virtual implantado (concluída);  
[Entrega 2] Modelo de governança e política integrada de capacitação definido e implantado (em andamento); 
[Entrega 3] Plano de desenvolvimento de magistrados 2022 estruturado e executado (em andamento); 
[Entrega 4] Plano de desenvolvimento de servidores 2022 estruturado e executado (em andamento); 
[Entrega5] Revisão do mapeamento de competências e desenvolvimento de trilhas de 
capacitação, relativas à transformação digital (em andamento);
[Entrega 6] Adequação de salas de aulas e auditórios TJCE, FCB e ESMEC para o formato híbrido de ensino (em 
andamento);
[Entrega 7] Contratação de MBA em Gestão Pública e Poder Judiciário (inserida no replanejamento e em andamento).

 
3) Situação Geral (ECP): 
 
Com relação à [Entrega 2] A Modelo de governança e política integrada de capacitação definido e implantado, a minuta 
foi elaborada e deverá ser apresentada pelos cogestores aos juízes e à Presidente, com previsão para acontecer durante 
o mês de  setembro. Referente à  [Entrega 3]  Plano de desenvolvimento de magistrados 2022 estruturado e executado, 
foi  sugerida  a  sua  retirada  do  projeto  pelas  unidades  (Esmec  e  SGP).  Acerca  da  [Entrega  4] Plano 
de desenvolvimento de servidores 2022 estruturado e executado,  foram  contratados  5  cursos  (Alura,  Libras,  Excel, 
Power BI, Análise de demonstrativos contábeis) e os demais estão em processo de contratação. Acerca do planejamento 
para o plano de capacitação 2023, foram realizadas reuniões com os Coordenadores de Monitoramento e as Unidades 
para que  seja  feito  preenchimento da planilha  informando  as necessidades de  capacitação.  A  entrega do plano  está 
prevista  para  outubro  de  2022.  Quanto  à 
[Entrega5] Revisão do mapeamento de competências e desenvolvimento de trilhas de 
capacitação, relativas à transformação digital, foi realizada reunião de alinhamento entre SGP e Esmec para revisão do 
TR.  Foi  proposta,  pela  Esmec,  em  reunião  ocorrida  em  14/09/22,  a  retirada  do mapeamento  de  competências  dos 
magistrados  do  escopo  do  Termo  de  Referência  em  curso.  Em  relação  à  [Entrega  6] Adequação  de  salas  de  aula e 
auditórios TJCE,  FCB  e  ESMEC para  o  formato  híbrido  de  ensino,  a  aquisição  de  equipamentos  para  salas  de  aula e 
auditórios  da  Esmec,  FCB  e  CGJ,  a  especificação  técnica  foi  finalizada  e  enviada  para  aprovação  do  BID  em 

14/09/22. Sobre  a  [Entrega  7] MBA  em  Gestão  Pública  e  Inovação  no  Poder  Judiciário,  a  dotação  orçamentária  foi 
aprovada em 05/09/2022 e o Processo Licitatório foi autorizado pela Presidência em 13/09/22.

 
 
3.1) Pontos de Atenção/Motivos de atraso:  
 
[Entrega 3] Plano de desenvolvimento de magistrados 2022 estruturado e executado:
 
- Analisar a retirada do acompanhamento do plano de desenvolvimento dos magistrados será acompanhado pelo 
projeto de Desenvolvimento de Pessoas;

 
- Sem retorno sobre a ET para contratação do curso de I.A.

4) Acompanhamento dos encaminhamentos da reunião do COEX

- Plano de desenvolvimento de servidores: Permanece no projeto, SGP definir período do plano (por exemplo, 2023-
2024) -> Concluída



- Modelo de política integrada de capacitação: Felipe e Dr. Alexandre apresentar para Presidente e Juízes -> Pendente

- Aquisição de equipamentos para salas de aula: contratação no Promojud para FCB+ Esmec + CGJ. (alterar nome da 
entrega no escopo do projeto) - TJCE fica no âmbito da reforma custeada pelo Poder Executivo -> Concluída

- Plano de desenvolvimento de magistrados: levar proposta de retirada do escopo para patrocinadores (verificar 
impactos na ideia inicial do projeto, de unir planos de capacitação ESMEC e Servidores) -> Esmec sugere retirar.

 
 

 
 

 

RAP SETEMBRO 2022 - Programa de fortalecimento de lideranças femininas (Validação ECP)

 

1) Status do Projeto:

 

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

Previsto 47% (Concluído: 38%)

Previsão de término: 26/06/2024

 

2) Entregas Previstas:

 

[Entrega 1] Política de incentivo a participação feminina (concluída);

[Entrega 2] Implementar o repositório de mulheres juristas (concluída)

[Entrega 3] Implementar o repositório de mulheres em cargos de gestão (em andamento)

[Entrega 4] Contratação de consultoria para auxiliar na elaboração do plano de ação (em andamento);

Entrega 5] Plano de ação de valorização das mulheres (a iniciar);

[Entrega 6] Itens do Prêmio CNJ de Qualidade referente à flexão de gênero e à criação de grupo de trabalho 

(concluída).

 

3) Situação Geral (ECP):

 

Sobre a  [Entrega 3]  Implementar  o  repositório  de mulheres em  cargos de  gestão,  o  plano de melhoria  foi 

elaborado  e  está  em  fase  de  validação,  com  previsão  de  entrega  para  outubro  de  2022.  Com  relação  à 

[Entrega  4]  Contratação  de  consultoria  para  auxiliar  na  elaboração  e  execução  do  plano  de  ação,  foram 

ouvidas três consultorias que forneceram sugestões de entregas para o plano de ação. O TR está em fase de 

validação,  com  previsão  de  conclusão  em  setembro  de  2022.  Acerca  da  [Entrega  5]  Plano  de  ação  de 

valorização das mulheres (a iniciar), o plano será construído após a contratação de consultoria especializada 

com a finalidade de auxiliar em sua elaboração e implementação, dessa forma, sua execução dependerá da 

[Entrega 4] Contratação de consultoria para auxiliar na elaboração e execução do plano de ação.

 

Projeto: Programa de Fortalecimento de Lideranças Femininas

Unidade: Gerente:

% Concluído: 38

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA Karoline Sales Freire Nogueira do Couto

13/04/2021 27/05/2024

13/04/2021 26/06/2024



3.1) Pontos de Atenção/Motivos de Atraso:

 

Com  relação  à  [Entrega  4]  Contratação  de  consultoria  para  auxiliar  na  elaboração  do  plano  de  ação, a 

elaboração do TR encontra-se em atraso  tendo em vista a necessidade de maior aprofundamento sobre o 

escopo da contratação.

4) Acompanhamento dos encaminhamentos da reunião do COEX:

 Sem encaminhamentos

 

RAP SETEMBRO/2022 - Gestão de Mudanças e Clima Organizacional (Validação ECP) 

 

1) Status do Projeto:

 

Status do projeto no período: Em replanejamento.

 

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 (suspensa);

 

[Entrega 2] Aplicação da pesquisa de clima organizacional 2022 (a iniciar). 

 

3) Situação Geral (A iniciar):

 

A  [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, está suspensa. As reuniões 

para  levantamento  e  planejamento  das  novas  entregas  do  projeto  foram  iniciadas  no  começo  de 

setembro/2022. 

 

3.1) Pontos de Atenção/Motivos de atraso:

 

Por  deliberação  dos  Patrocinadores,  em  reunião  ocorrida  em  08/08/22, a  contratação  da  consultoria  em 

Gestão de Mudanças está suspensa. A priori, o projeto ficará no âmbito de realizar um plano de ação para 

gestão de mudanças, aguardando retorno do cogestor do projeto para realizar o replanejamento.

 

4) Acompanhamento dos encaminhamentos da reunião do COEX

 

Felipe  entregar  proposta  de  redirecionamento  do  projeto  até  12/09.  Em  seguida,  aprovar  com 

Sérgio: Pendente.

Projeto: Programa de Gestão de Mudanças e Clima Organizacional

Unidade: Gerente:

% Concluído: 35

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS Karoline Sales Freire Nogueira do Couto

13/09/2021 15/06/2023

13/09/2021 15/06/2023



RAP SETEMBRO 2022 - Robotização, aprimoramento e automação de processos de trabalho 
(Validação ECP)

1) Status do projeto

Status do projeto no período: Com atraso no Período

Conclusão: 71% (Previsto 83%)

Previsão de término: 11/05/2023

2) Entregas previstas:

Entrega 1 - Contratação de consultoria individual (Em Andamento)

Entrega 2 - Contratação de Serviços de Consultoria em BPM: (Em Andamento)

Entrega 3 - Entrega de Robôs - (Em Andamento)

3) Situação Geral (ECP):

Entrega 1 “Contratação de consultoria individual” – Após enviado e publicado novo TR de 
contratação de 3 consultores individuais realizado no dia 11/08, foi recebido o total de 13 CVs 
(mínimo necessário 5). Está sendo realizada a análise dos CVs para elaboração do Relatório de 
Escolha do Consultor Individual. Contratação prevista para 05/10.

Entrega 2 “Contratação de serviços de consultoria em BPM – 1ª Não Objeção”, aprovação recebida 
dia  22/08.  BID  solicitou  revisar  a  cláusula  45.1  da  SP  e  a  revisão  foi  concluída  25/08.  Envio  de 
documentos à Nulflex dia 01/09.Recebimento da documentação enviado pelo BID à UGP e envio 
para Conjur realizado no dia 02/09. Previsão para recebimento no dia 16/09. 

Entrega 3 “Entrega de Robôs Pacote I”: Robô 1 - Decurso de prazo PG: Prazo para conclusão: 15 
dias após  retorno de ambiente de homologação; Robô 2  - Automação na  fila  “Ag. Arquivamento: 
Concluído 30/08; Robô 3  - Automação de  juntada de petição  intermediária:  previsão de  início  de 
codificação no retorno do ambiente de homologação; Robô 5 – Juntada de Petição HC: Previsão de 
início de codificação 30 dias após o retorno do ambiente de homologação.

 3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:

Entrega 1“Contratação de consultoria individual” a análise dos CVs encontra-se com 2 semanas de 
atraso para elaboração do Relatório de Escolha do Consultor Individual em função de priorização de 
outras demandas da área.

Entrega 3 “Entrega de Robôs”: Ambiente de homologação indisponível e sem previsão para retorno. 
Desenvolvimento parado.

 4) Última deliberação do COEX

Assessor de projetos agendar reunião com Dr. Ricardo (equipe do projeto; Sérgio; Denise; Nilsiton) 
para acompanhamento da execução dos robôs: avaliar resultados dos robôs implantados; reavaliar 

Projeto: Robotização, aprimoramento e automação de processos de
trabalho

Unidade: Gerente:

% Concluído: 72

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Gustavo Batista Ferreira

01/03/2021 26/04/2023

01/03/2021 11/05/2023



os próximos robôs, considerando as migrações do Pje. – Reunião marcada para 16/09.

Denise/Setin verificar se tem algum robô relacionado às Turmas Recursais (se ainda estiver pra 
iniciar, suspender. Caso já esteja pronto, em vias de implantação, pode permanecer) – 
Desenvolvimento de robôs apenas das Sejuds PG, SG e Crajubar

RAP Setembro 2022 (Validação ECP)

1) Status do projeto:

Status do projeto no período: Sem atraso.

Conclusão: 52% (Previsto 52%) 

Previsão de término: 06/03/2023 

 

 

2) Entregas previstas:

 

1 - Diagnóstico da situação atual e das necessidades dos usuários (concluída);

2 - Analisar as interseções entre os projetos Busca Integrada e Melhoria da Gestão Documental (concluída);

3 - Realização de estudos nas ferramentas de referência (Codex e Elasticsearch) (em andamento);

4 - Definição do escopo da ferramenta em consonância às orientações do CNJ (em andamento);

5 - Contratação de Consultor Individual para consultoria em Elasticsearch (em andamento);

6 - Desenvolvimento da solução tecnológica - Módulo de Consulta de Jurisprudências (a iniciar);

3) Situação Geral (ECP):

Iniciada a elaboração dos artefatos para indicação do formato adequado para contratação de consultoria em 

Elasticsearch, cuja previsão de finalização é 20/09/2022. Desenvolvida a aplicação de referência (Java e Spring 

Boot) e iniciada no dia 18/08/2022 a montagem de aplicação de referência de Busca Integrada, com previsão 

de finalização em 15/09/2022. Prova de conceito do elasticseartch e codex realizada. A Setin realizou reuniões 

de alinhamento interno para apropriação pela equipe das ferramentas Elasticsearch e CODEX e retomou o 

contato com o CNJ no dia 08/09/2022 no sentido de esclarecer as seguintes questões: 

Projeto: Solução tecnológica para busca integrada de jurisprudências

Unidade: Gerente:

% Concluído: 54

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

CONSULTORIA JURíDICA Marcele Pinho de Arruda Mapurunga

01/02/2021 06/03/2023

01/02/2021 06/03/2023



· O CNJ possui uma base de jurisprudências a ser usada por este sistema ou a busca deve ser feita 

diretamente no CODEX? 

· Apresentar a arquitetura do TJCE usando o Elasticsearch e verificar se eles têm alguma consideração;

· Detalhes técnicos levantados pela equipe durante essas reuniões de alinhamento.

 

3.1) Motivos de atraso/Pontos de atenção:

Dificuldades relatadas pela equipe no acesso à base de dados do CODEX e erros identificados.

Necessidade de aprofundamento da equipe nas ferramentas. 

4) Encaminhamentos Coex:

Não há.

RAP Setembro 2022 (Validação ECP) 

1) Status do projeto:

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

Conclusão: 40% (Previsto 43%)

Previsão de término: 20/05/2024

 

2) Entregas previstas:

1 - Levantamento de necessidades junto aos fóruns para a humanização do atendimento (concluída);

2- Contratação de Consultoria para criação de Diagnóstico e Plano de Ação para Humanização do Atendimento 

e Aperfeiçoamento ao Público Feminino (em andamento);

3 - Definição e Implantação de novo Modelo Humanizado e Inclusivo de Atendimento (não iniciada);

4 - Qualificação do atendimento (em andamento);

5 - Soluções de TI - Aquisição de Solução Tecnológica Integrada Omnichannel (não iniciada);

Projeto: Soluções tecnológicas e humanização do atendimento

Unidade: Gerente:

% Concluído: 41

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

DIRETORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILAQUA Marcele Pinho de Arruda Mapurunga

10/12/2020 20/05/2024

10/12/2020 27/05/2024



6 - Criação de Balcão Virtual (concluída);

7 - Implantação da CAJ MULHER (concluída);

8 - Realização de eventos de sensibilização sobre o tema Humanização do Atendimento (não iniciada);

9 - Implementação de Aplicativos do Balcão Virtual e de Agendamento de Atendimentos das áreas Judicial e 

Administrativa (em andamento).

3) Situação ECP:

Em andamento o processo de contratação da consultoria para diagnóstico sobre a Humanização do 

Atendimento e a montagem da grade do Fórum Humaniza Jus, previsto para ocorrer no dia 11/11/2022. Com 

relação à contratação da consultoria, será agendada reunião com a empresa selecionada para negociação de 

temas específicos e, não havendo mais nenhuma dúvida ou ressalva, será realizada a negociação do contrato. O 

relatório com o parecer sobre a proposta da empresa finalizado em 09/09 e está em análise pela equipe da UGP 

e pela consultora de aquisições do BID. Com relação ao Fórum Humaniza Jus, a grade do evento foi 

readequada, excluindo a contratação de consultor individual. O evento contará com os seguintes nomes: 

Ministra Carmem Lúcia (Ministra do STF), Professor Dr. Dante Gallian (especialista em Humanização do 

Atendimento) e outro palestrante a definir. 

 

3.1) Pontos de atenção/Motivos de atraso:

Atraso na atividade de elaboração do parecer sobre a proposta da empresa Ernst & Young em virtude de pontos 

identificados pela equipe que precisavam de esclarecimentos por parte da empresa (por exemplo: o perfil dos 

profissionais e a capacitação dos terceirizados). Será agendada reunião com a empresa para negociação de 

temas específicos e, não havendo mais nenhuma dúvida ou ressalva, será realizada a negociação do contrato. 

Desistência de mais um profissional na grade do Fórum Humaniza Jus, sendo necessário o convite a um outro 

profissional. 



Com relação à contratação dos palestrantes para o evento Humaniza Jus, o líder técnico do projeto conversou 

com Dr. Alexandre, da Esmec, mas foi informado que os valores de honorários com os palestrantes do evento 

ultrapassam os valores praticados nas contratações da escola. Dessa forma, foi sugerido que a Educação 

Corporativa viabilize essas contratações.

4) Encaminhamentos Coex:

Não há.

RAP Setembro 2022 (Validação ECP)

1) Status do Projeto:  

Status do projeto no período: Com aumento do atraso.

Conclusão: 79% (Previsto: 88%)

Previsão de término da 2ª fase: 23/03/2023

2) Entregas previstas:

Fase 1:

1) Desenvolvimento de migradores;

1.1) Primeiro Grau (concluído)

1.2) Turmas Recursais (concluído)

 

2) Criação e Implantação dos mini fluxos/mini PACs;

2.1) Primeiro Grau (concluído)

2.2) Turmas Recursais (concluído)

 

3) Expansão do PJE para as competências de Juizados Especiais Cíveis e Criminais 1° Grau e Turmas 

Recursais.

3.1) Modelo de governança do Pje (concluído)

3.2) Plano de comunicação da Expansão do Pje (concluído)

3.3) Criação do Grupo de Trabalho Negocial (concluído)

Projeto: Unificação do sistema judicial (PJe)

Unidade: Gerente:

% Concluído: 79

Início Previsto: Término Previsto:

Início Reprogr: Término Reprogr:

Análise:

SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA JUDICIÁRIA Jomara Cinthia Silva Muller

11/12/2020 09/02/2023

11/12/2020 23/03/2023



3.4) Capacitação no PJe (concluído)

3.5) Estruturação das equipes contratadas (concluído)

3.6) Aprimoramento dos Fluxos de Atendimento e Gestão do Pje (em andamento)

3.7) Formalização da Política de Acesso ao Pje (concluído)

3.8) Preparação para Implantação (concluído)

3.9) Implantação PJe - 2 pilotos + 7 ciclos (91 JEEC + 23 JECr+Turmas Recursais) + Ciclo Residual 

(concluído)

3.10)Plano de Continuidade (concluído)

 

Fase 2:

1) Evolução do migrador

1.1.) Primeiro Grau (em andamento)

1.2) Segundo Grau (em andamento)

 

2) Criação e Implantação dos mini fluxos/mini PACs

2.1) Execução Fiscal e Fazenda Pública (Primeiro Grau) (concluído)

2.2) Direito Público (Segundo Grau) (em andamento)

2.3) Plantão (em andamento)

2.4) Cejusc  (em andamento)

 

3) Expansão do PJE nas Competências de Execução Fiscal e Fazenda Pública

3.1) Preparação da Infraestrutura para Expansão (em andamento)

3.2) Nova Versão do PJe (2.2.0.5) - PDPJ (concluído)

3.3) Migração do histórico da evolução das classes judiciais no iP3-SAJPG (concluído)

3.4) Desenvolvimento de sistema para análise de prevenção  (em andamento)

3.5) Novas Funcionalidades (em andamento)

3.6) Integrações com a PDPJ (em andamento)

3.7) Migração e Implantação do PJE (em andamento)

3) Situação ECP:  

- Primeira Fase do Projeto (Competência dos JECCs):

Desenvolvimento de migradores: Programadas as reuniões ordinárias para modelagem do fluxo "Atualizar 

TPU". Durante a primeira reunião foram reavaliados os prazos e a atividade tem expectativa de conclusão em 

18/11/2022.

 

- Segunda Fase do Projeto (Competência de Execução Fiscal e Fazenda Pública):



Evolução do migrador: Ao iniciar os testes de migração, foi identificada uma lentidão no processo levando 

em torno de 20 minutos por processo. O problema do tempo de migração foi corrigido e disponibilizado para a 

equipe negocial refazer os testes. Atualmente a atividade está em homologação pelo grupo negocial. Realizado 

o estudo para configuração da distribuição do 2º grau, foram realizadas as configurações e disponibilizado para 

o grupo negocial. 

 

Criação e Implantação dos mini fluxos/mini PACs:

Execução Fiscal e Fazenda Pública: As capacitações ocorreram no período de 16 a 19 de agosto. A 

implantação dos pilotos da Execução Fiscal e da Fazenda Pública na Vara de Itaitinga ocorreu no dia 

19/08/2022.

 

Direito Público: Implementado no ambiente de homologação os fluxos do Direito Público. Disponibilizados 

para o grupo negocial, com previsão de conclusão da homologação no dia 23/09/2022. Finalizadas as 

modelagens dos fluxos Plantão e Cejusc 1º grau e iniciadas as modelagens dos Plantão e Cejusc 2º grau.

 

Expansão do PJE nas Competências de Execução Fiscal e Fazenda Pública:

 

Disponibilizar ferramenta para Migração dos documentos do JCR Storage para o MinIO: Configuração 

em homologação suspensa temporariamente devido à necessidade de deslocamento do analista Jayro para 

priorização das configurações do SISBAJUD. Após a conclusão das configurações do SISBAJUD, o analista 

retornará para as atividades.

 

Desenvolvimento de sistema para análise de prevenção

Adequação do SCPU; e do PJE: Sistema de Análise de Prevenção disponibilizado em produção.

 

Novas Funcionalidades: Definir os campos para configuração de cadastro de processos dependentes no PJe: 

Finalizadas as configurações. Aguardando definição de data para disponibilização em produção.

 

Merge de Processos (solução no iP3-SAJ para remigrar processos): Atividade suspensa para priorização 

das implementações da migração do 1º ciclo.

Versão mobile (PJe token): Está na fase de configuração em ambiente de homologação, no qual ocorreu erro 

na validação da assinatura.

 

Pje Mídias (não impeditivo): Encontra-se na fase de configuração. A equipe de infraestrutura iniciou as 

configurações com o apoio do CNJ. Caso haja dúvidas referente a documentação poderão ocorrer novas 

reuniões.

 

Integrações PDPJ

E-Cartas: Está na etapa de configuração em homologação. Aguardando retorno dos correios referente às 



matrizes para configuração e validações de arquivos. Atividade impeditiva para migração do 1º ciclo Execução 

Fiscal. A equipe avaliou que será necessário prorrogar a data da migração do 1º Ciclo da Execução Fiscal para 

o período de 09 a 11/12/2022.

SISBAJUD: A integração está na fase de configuração no ambiente de homologação. Jayro foi priorizado para 

conclusão dessa atividade.

RENAJUD: Será necessária reunião com CNJ e TJMT para seguimento das configurações. Denise está 

providenciando o agendamento da reunião.

DJeN: A integração está na fase de configuração. Adolfo foi priorizado para conclusão dessa atividade.

 

 

 3.1) Pontos de atenção/motivos de atrasos:  

Devido aos erros impeditivos para a migração do 1º Ciclo Execução Fiscal na Vara da Itaitinga, a equipe do 

projeto identificou a necessidade de alteração da data de migração para o período de 09 a 11 de dezembro de 

2022.

Impeditivos:

CDA: Identificados durante os testes erros impeditivos na rotina do CDA e as correções enviadas pelo CNJ 

precisarão em torno de 15 dias para implementação, não atendendo ao prazo da implantação do 1º ciclo de 

migração da Execução Fiscal.

DJeN: Correção do erro na data de publicação DJeN. Solução está sendo avaliada.

E-Carta: Atraso no envio dos retornos referentes às configurações das matrizes de comunicação pelos 

Correios.

Os demais ciclos não sofreram alterações devido à prorrogação do prazo do 1º ciclo Execução Fiscal.

4) Encaminhamento(s) Coex:

Sem encaminhamentos. 

Projeto: Unificação do sistema judicial (PJe) - 3ª fase % Concluído: 0


