
Nº Programa Benefícios organizacionais
Aprimoramento e ampliação dos canais de comunicação com a sociedade 

Melhoria da acessibilidade 

Promoção de discussões e debates com a sociedade 

Melhoria da imagem do Poder Judiciário do Estado do Ceará

Criação da identidade visual do Poder Judiciário do Estado do Ceará 

Fortalecimento e capilarização da Ouvidoria 

Fortalecimento da Assessoria de Comunicação 

Capacitação dos servidores nas competências específicas

Aperfeiçoamento da capacitação dos magistrados

Aprimoramento da governança em gestão de pessoas

Melhoria da distribuição e adequação da força de trabalho 

Criação da Universidade Corporativa do Poder Judiciário cearense 

Incremento da arrecadação

Otimização da gestão de custos

Aprimoramento do modelo de gestão 

Otimização da execução da estratégia 

Desenvolvimento da governança de TIC

Aprimoramento da gestão participativa 

Melhoria da gestão das informações gerenciais e estatísticas 

Melhoria na oferta de serviços de gestão patrimonial e de material para as comarcas

do interior 

Ampliação e aprimoramento da infraestrutura de TIC

Ampliação do número de unidades judiciárias com processo eletrônico

Ampliação da acessibilidade física e digital 

Melhoria da infraestrutura física 

Aprimoramento da segurança institucional (física, logística e da informação)

Criação de cargo de assessor de magistrado de 1º grau

Melhoria e ampliação do atendimento ao jurisdicionado

Contribuição para o cumprimento de metas nacionais

Aprimoramento da Justiça criminal

Adequação e ampliação dos Juizados Especiais

Aprimoramento da gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes 

Aumento da efetividade na prestação jurisdicional

Reestruturação e aprimoramento das execuções fiscais e cíveis

Efetividade na realização das audiências

Otimização e uniformização dos serviços por especialidade 

Redução das taxas de congestionamento 

Reconhecimento das unidades judiciárias com desempenho satisfatório

Ampliação das parcerias com instituições externas 
Padronização e transformação de processos de trabalho judiciais e administrativos
Ampliação do número de secretarias únicas

Reestruturação organizacional do Poder Judiciário do Estado do Ceará

Readequação das competências das varas de forma a especializá-las

Estabelecimento de sistemática para aprimorar a gestão de processos de trabalho

Padronização de procedimentos relativos à comunicação interna

Estabelecimento de sistemática para a gestão documental

Fortalecimento da gestão consensual de conflitos 

Criação de centros judiciários de solução de conflitos e cidadania 

6

7

8
Aprimoramento da gestão 

consensual de conflitos

Otimização organizacional

Excelência no desempenho da 

prestação jurisdicional

5
Melhoria da estrutura física e 

de TIC

4
Desenvolvimento da 

governança corporativa

3
Aperfeiçoamento da gestão 

financeira

2
Aprimoramento da gestão de 

pessoas

ANEXO III - LISTA DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

1
Ampliação da comunicação 

com a sociedade


