
JANEIRO/2021 – 3 ACIONAMENTOS

NÚMERO DO
MEMORANDO

CPA DATA
ACIONAMENT

O

RESOLVIDO NÃO
RESOLVIDO

ASSUNTO

E-MAIL

SIOGE 105920 27/01/21 29/01/21 Deus abençoe a 
todos.por favor preciso 
saber quanto tempo 
leva para um processo 
ser arquivado. pois 
precisamos disso para 
que possamos 
continuar nossas vidas 
pois somos pessoas 
onestas. 

E-MAIL

SIOGE 105860 20/01/21 28/01/202120/0
1/20

Gostaria de requisitar 
um banco de dados em 
Excel ou CSV sobre 
feminicídios ocorridos 
entre janeiro de 2015 e 
dezembro de 2020.

O banco de dados deve
incluir:

* Número de sentenças 
proferidas;
* Número de medidas 
protetivas;
* Número do processo;
* Data do fato ;
* Data da denúncia ou 
arquivamento;
* Se denúncia ou 
arquivamento. 

E-MAIL

 SIOGE 105861 20/01/21 25/01/21 Gostaria de solicitar, 
com base na Lei de 
Acesso à Informação:

A relação com nome de
juízes e 
desembargadores do 
estado que moveram 
processo por danos 
morais, calúnia, injúria 
ou difamação entre os 
anos de 2010 e 2020 
cujos réus são 
jornalistas. Gostaria que
fosse enviado também 
os números desses 
processos. 

Lei de Acesso – 2021 - 
CONTROLE DE PEDIDOS



FEVEREIRO/2021 – 2 ACIONAMENTOS 

NÚMERO DO
MEMORANDO

CPA DATA
ACIONAMENTO

RESOLVIDO NÃO
RESOLVIDO

ASSUNTO

E-MAIL

SIOGE 106135 25/02/21 26/02/2021 Pedido de 
Informação - Lei 
12.527/2011 - LAI 
- desejo 
acompanhar 
processo do meu 

filho 

E-MAIL

MONITOR DA 
VIOLÊNCIA

23/02/21 24/02/2021 Com base no 
artigo 5º (XXXIII) 
da Constituição 
Federal e nos 
artigos 10, 11 e 12
da Lei nº 
12.527/2011 – a 
Lei Geral de 
Acesso a 
Informações 
Públicas –, dirijo-
me 
respeitosamente a
Vossa Senhoria 
com o objetivo de 
apresentar um 
REQUERIMENTO 
DE 
INFORMAÇÕES.

Peço, por favor, 
que me seja 
informado o 
protocolo de 
atendimento.
 
Solicito os dados 
do estado a 
seguir:

- Número de 
pedidos de habeas
corpus em 2019 e 
2020 para homens
- Número de 
progressão de 
regime em 2019 e 
2020 para homens
- Número de 
alvarás de soltura 
em 2019 e 2020 
para homens
- Número de 
pedidos de habeas
corpus com base 
na recomendação 
62 para homens 
em 2020
- Número de 
progressão de 
regime com base 



NÚMERO DO
MEMORANDO

CPA DATA
ACIONAMENTO

RESOLVIDO NÃO
RESOLVIDO

ASSUNTO

na recomendação 
62 para homens 
em 2020
- Número de 
alvarás de soltura 
com base na 
recomendação 62 
para homens em 
2020
- Número de 
medidas 
cautelares em 
2019 e 2020 para 
homens
- Número de 
medidas 
cautelares com 
base na 
recomendação 62 
para homens em 
2020
- Número de 
progressão de 
regime em 2019 e 
2020 para 
mulheres 
- Número de 
alvarás de soltura 
em 2019 e 2020 
para mulheres
- Número de 
pedidos de habeas
corpus com base 
na recomendação 
62 para mulheres 
em 2020
- Número de 
progressão de 
regime com base 
na recomendação 
62 para mulheres 
em 2020
- Número de 
alvarás de soltura 
com base na 
recomendação 62 
para mulheres em 
2020
- Número de 
medidas 
cautelares em 
2019 e 2020 para 
mulheres
- Número de 
medidas 
cautelares com 
base na 
recomendação 62 
para mulheres em 
2020

- Número de 



NÚMERO DO
MEMORANDO

CPA DATA
ACIONAMENTO

RESOLVIDO NÃO
RESOLVIDO

ASSUNTO

audiências de 
custódia em 2019 
e 2020
- Número de 
concessão de 
liberdade após 
audiência de 
custódia em 2019 
e 2020
- Número de 
continuidade da 
prisão provisória 
após audiência de 
custódia em 2019 
e 2020
- Número de 
concessão de 
liberdade após 
audiência de 
custódia com base
na recomendação 
62 em 2020

- Número de 
presos homens 
infectados pela 
Covid-19
- Número de 
presos homens 
mortos pela 
Covid-19
- Número de 
presas mulheres 
infectadas pela 
Covid-19
- Número de 
presas mulheres 
mortas pela Covid-
19 
- Número de 
servidores 
infectados pela 
Covid-19
- Número de 
servidores mortos 
pela Covid-19

Obrigado.
Att.
 
Thiago Reis

MARÇO/2021 – SEM ACIONAMENTOS 



ABRIL/2021 (DE 01 A 15 DE ABRIL) – 3 ACIONAMENTOS 

NÚMERO DO
MEMORANDO

CPA DATA
ACIONAMENTO

RESOLVIDO NÃO
RESOLVIDO

ASSUNTO

E-MAIL 

Giselli Cavalcanti 04/04/21 05/04/2021 O motivo deste email
diz respeito à busca 
de informações 
quanto à nomeação 
de candidatos 
aprovados no 
Concurso para 
Técnico Judiciário, 
ocorrido em 2019.
Infelizmente,  em
razão da proibição de
nomeações, prevista
em  Lei
Complementar
Estadual,  até  o
momento não houve
qualquer  nomeação
no  referido
concurso. 
Ocorre  que,  com  a
Lei  Complementar
06/2021, no presente
momento  não  há
qualquer  proibição
legal  de  nomeações.
Inclusive, na data de
ontem  houve
publicação  em  DO
com  inclusão  de
candidatos sub judice
entre os aprovados. 
Fui  aprovada  no
referido  concurso,  e
assim, como diversos
colegas, estamos sem
qualquer  informação
sobre  a  perspectiva
de nomeação.  

Existe  algum
posicionamento  do
TJCE  quanto  às
nomeações?

Agradeço desde já.

E-MAIL Nestor Santiago 05/04/21 PENDENTE Com base na Lei de 
Acesso à Informação,
venho fazer a 
seguinte solicitação.

A jurisprudência do 
TJCE é acessível 
mediante pesquisa 
via site ou e-SAJ. 

Gostaria de saber 
como se compõe a 



NÚMERO DO
MEMORANDO

CPA DATA
ACIONAMENTO

RESOLVIDO NÃO
RESOLVIDO

ASSUNTO

base de dados da 
pesquisa, isto é, se 
todos os julgamentos
ocorridos no âmbito 
do tribunal são 
disponibilizados ou 
se há uma seleção 
interna (dos 
gabinetes ou 
câmaras) antes da 
disponibilização.

E-MAIL

ERIVELTON LIMA 05/04/21 07/04/2021  Prezados, com 
fulcro na 
LAI (Lei de 
Acesso a 
Informação), 
venho, por meio
deste, solicitar 
acesso a ficha 
funcional do 
servidor técnico
judiciário, qual 
seja Ailton 
Sena Padilha, 
com 
informações de 
sua admissão, 
lotação e atual 
situação que se 
encontra (férias,
licença, etc.). 
Solicito que tal 
requerimento 
tenha caráter 
sigiloso.


