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APRESENTAÇÃO

A transparência é um elemento que nos ajuda a estar mais próximos entre as ações que envolvem a 
advocacia e suas realizações relacionadas à Justiça e à democracia. Tendo isso em vista, a Coordenação de 
Interlocução da OAB/CE com o TJCE, que tem como objetivo o acompanhamento das ações 
desenvolvidas pelo Tribunal, bem como, discussão e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, de modo 
a suprir eventuais demandas da advocacia cearense, desenvolveu o presente informativo com o intuito de 
promover a devida prestação de contas das ações realizadas.

Convidamos a todos e todas a uma boa leitura e acompanhamento das principais ações e ressaltamos que a 
abertura do diálogo tem permitido o fortalecimento da advocacia, além de construir uma Justiça cada vez 
mais democrática.

Atenciosamente,

Coordenação de Interlocução de OAB/CE com o TJCE

Olá! 



BALCÃO VIRTUAL
// Maio 22

Os recursos tecnológicos possuem um grande 
valor, no que se refere ao acompanhamento social, 
cultural e comportamental da sociedade, bem 
como, uma característica de flexibilidade e maior 
adaptação frente às mudanças dentro de nossa 
democracia.

O Balcão Virtual tem sua importância por manter 
um canal permanentemente de comunicação entre 

Um destes é o Balcão Virtual, implementado pela 
Resolução nº 372/2021 do CNJ, após grande 
atuação da advocacia nacional. É importante 
ressaltar que seu desenvolvimento se deu dentro do 
contexto mundial em que estávamos inseridos: a 
pandemia advinda do covid-19. As consequências 
dessa pandemia também repercutiram nas ações da 
Justiça, assim como, da OAB-CE e TJCE.

Em maio de 2022, foi proposta por nossa 
Coordenação a criação de uma ferramenta 
específica para despachos com os magistrados, por 
meio de agendamento prévio. Sugerimos, ainda, 
que o tempo despendido pelo magistrado para 
atender a prerrogativa do advogado em obter 
despacho judicial fosse considerado como critério 
de produtividade dos juízes.

jurisdicionados e as secretarias e serventias 
judiciais; reduzindo custos; promovendo o 
aumento da celeridade e da eficiência da prestação 
jurisdicional.

Tal proposta possui uma visão de agregar maior 
eficiência ao Poder Judiciário, bem como, integrar 
os mecanismos virtuais e físicos em uma coesão 
harmônica e assertiva das ações na Justiça.



CRIAÇÃO DA NOVA FERRAMENTA NO BALCÃO VIRTUAL 

// Maio e Junho 22

Além disso, foi realizada reunião com o 
presidente da Associação Cearense de 
Magistrados (ACM), juiz Daniel Carvalho 
Carneiro, para apresentar o pleito de 
padronização do balcão virtual e despacho 
com os magistrados. O documento, 
também, foi entregue à presidente do TJCE, 
desembargadora Maria Nailde Pinheiro 
Nogueira.

Ainda em Maio de 2022 e em Junho de 
2022, foi debatida a proposição para estudos 
de viabilização de uma nova ferramenta do 
Balcão Virtual, permitindo emissão de 
relatórios de atendimento promovidos pelas 
unidades judiciárias por parte do Tribunal.

APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA
GESTÃO NA PONTA DOS DEDOS

Em fomento ao desenvolvimento 
de ferramentas que possam garantir 
um melhor funcionamento das 
etapas e ações do Poder Judiciário, 
participamos em Junho de 2022 da 
Reunião para apresentação da 
ferramenta Gestão na Ponta dos 
Dedos, na qual será possível 
analisar, em tempo real, questões 
como quantidades de processos em 
cada matéria e tempo médio para o 
processo ser julgado, com o 
desembargador federal do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
(TRF5), Dr. Leonardo Carvalho.



ACOMPANHAMENTO DE INSTABILIDADE DO ESAJ

// Junho 22

O acompanhamento do exercício da advocacia no Estado do 
Ceará é importante para uma maior aproximação com a classe. 
Nos permitiu, com a maior facilidade, requerer explicações e 
ajustes ao Poder Judiciário de uma série de situações. Assim, foi 
realizada em Junho de 2022, a solicitação para esclarecimento, 
diagnóstico e proposição de soluções frente a problemáticas 
encontradas por advogados e advogadas no portal/sistema ESAJ.

O sistema público de tramitação (PJe) é um poderoso e 
importante instrumento que visa agilidade, acesso e efetividade 
do Poder Judiciário. A manutenção de um sistema de processo 
judicial eletrônico capaz de permitir a prática de atos processuais 
pelos magistrados, servidores e demais participantes da relação 
processual  d i re tamente  no s is tema,  ass im como o 
acompanhamento desse processo judicial. Foi requerido ao TJCE 
que seja assegurada, de forma clara e expressa, em ato normativo 
próprio, para que as intimações às partes e aos advogados e às 
advogadas, ocorram através de publicação no Diário de Justiça 
eletrônico (Dje), garantindo a uniformidade do procedimento e a 
efetivação do princípio da publicidade.

ACOMPANHAMENTO DA EXPANSÃO DO PJE

// Junho 22



// Julho 22

para melhoria de feedbacks e diálogo entre advogados e as unidades judiciárias. Tal 
instrumento tem como base o atendimento com o magistrado e/ou através do balcão 
virtual, nas varas e comarcas sob a jurisdição do TJ/CE. No preenchimento do formulário, 
o(a) advogado(a) poderá registrar o número do processo a que se refere sua reclamação, a 
comarca ou vara onde ele tramita, assim como a especificação do problema no 
atendimento.

Em julho de 2022, participamos da inicialização do desenvolvimento de uma ferramenta

DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA
RECLAMAÇÃO NAS VARAS E COMARCAS
SOB A JURISDIÇÃO DO TJ/CE



CONHEÇA QUEM FAZ PARTE!

// Coordenação de Interlocução da OAB/CE com TJ/CE
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