Anexo IV - Projetos estratégicos a serem empreendidos na gestão 2015-2017
Nº

Projeto

Justificativa

Patrocinador

Programa vinculado

Benefícios atendidos

Setin

Ampliação da
comunicação com a
Sociedade

Aprimoramento e ampliação
dos canais de comunicação
com a sociedade

SGP

Ampliação da
comunicação com a
Sociedade

Aprimoramento e ampliação
dos canais de comunicação
com a sociedade

Necessidade de facilitar o
Implantação de identificação visual
acesso físico e promover a
e melhoria da acessibilidade física
sinalização adequada dos
3
nos prédios do Poder Judiciário
ambientes dos prédios do Poder
cearense
Judiciário cearense.

Secad

Ampliação da
comunicação com a
Sociedade

Melhoria da acessibilidade;
Criação da identidade visual
do Poder Judiciário do Estado
do Ceará

Aprimorar as práticas de gestão
de pessoas do Poder Judiciário
com base no instrumento de
avaliação GOVPESSOAS do
Aprimoramento da Governança de Tribunal de Contas da União
Gestão de Pessoas
observando-se a necessidade de
readequação quantitativa e
qualitativa da força de trabalho
nas diversas unidades do
Judiciário cearense.

SGP

Modernização e ampliação do
acesso a informação para
1 Modernização dos portais do TJCE
usuários internos e externos.
Necessidade de
Criação de política de atendimento estabelecimento de política de
2
ao jurisdicionado
atendimento de excelência para
o público externo.

4
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Aprimoramento da Gestão Aprimoramento da governança
de Pessoas
em gestão de pessoas
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Nº

5

Projeto

Justificativa

Patrocinador

Programa vinculado

Benefícios atendidos

Incremento na arrecadação do
Poder Judiciário cearense

Visa a incrementar a
arrecadação do Tribunal de
Justiça (FERMOJU e
Duodécimo constitucional)
para atender às demandas de
investimento do Poder
Judiciário cearense.

Sefin

Aperfeiçoamento da
Gestão Financeira

Incremento da arrecadação
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Nº

6

Projeto

Justificativa

Patrocinador

Programa vinculado

Benefícios atendidos

Secad

Aperfeiçoamento da
Gestão Financeira

Otimização da gestão de
custos

Necessidade de otimizar a
gestão de custos em todas as
unidades do Poder Judiciário
cearense, por meio de ações
como: implantação de sistema
informatizado de gestão de
custos, integração dos sistemas
governamentais com o do
Poder Judiciário, reforço da
Otimização da Gestão de Custos cultura de redução de despesas
nas unidades judiciárias e
parcerias que visem ao
rateamento de despesas de
manutenção de fóruns que
abrigam espaços destinados a
atividades desempenhadas
cotidianamente por órgãos
externos ao Poder Judiciário do
Estado do Ceará.
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Anexo IV - Projetos estratégicos a serem empreendidos na gestão 2015-2017
Nº

7

8

Projeto

Justificativa

Patrocinador

Instituição do Modelo de
Governança do Poder Judiciário
cearense

Instituição de modelo de
governança de modo a
promover uma gestão
compartilhada, com o
fortalecimento dos controles
internos e melhor continuidade
entre as Gestões do Judiciário
cearense.

Melhoria das estatísticas
processuais

Sanar as inconsistências
presentes nos sistemas
processuais do Judiciário
cearense com vistas a assegurar
informações gerenciais e
estatísticas fidedignas à tomada
de decisão.
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Programa vinculado

Benefícios atendidos

Seplag

Aprimoramento do modelo de
gestão;
Aprimoramento da execução
Desenvolvimento da
Governança Corporativa
da estratégia;
Aprimoramento da gestão
participativa.

Seplag

Desenvolvimento da
Governança Corporativa

Aprimoramento da gestão das
informações gerenciais e
estatísticas

Anexo IV - Projetos estratégicos a serem empreendidos na gestão 2015-2017
Nº

9

Projeto

Justificativa

Patrocinador

Aprimorar as práticas de gestão
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) do Poder
Judiciário com base no
Aprimoramento da Governança de
instrumento de avaliação
Tecnologia da Informação e
GOVTI do Tribunal de Contas
Comunicação
da União atentando-se para a
Elaboração do Plano
Estratégico de TIC para o
período 2015-2020.

10

Fórum Novo de Santa Quitéria

11

Fórum Novo de Itapipoca

Criação de instalações mais
modernas e atendimento a
normas de acessibilidade
Criação de instalações mais
modernas e atendimento a
normas de acessibilidade

Implantação do processo
eletrônico nas unidades
judiciárias do interior do
Implantação do processo eletrônico Estado com vistas a garantir
12
nas comarcas do interior
uma prestação jurisdicional
efetiva e ágil, bem como elevar
a produtividade dos servidores
e magistrados.
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Setin

Programa vinculado

Benefícios atendidos

Aprimoramento da governança
Desenvolvimento da
Governança Corporativa
de TIC

Secad

Melhoria da estrutura
física e de TIC

Melhoria da infraestrutura
física

Secad

Melhoria da estrutura
física e de TIC

Melhoria da infraestrutura
física

Setin

Melhoria da estrutura
física e de TIC

Ampliação do número de
unidades judiciárias com
processo eletrônico

Anexo IV - Projetos estratégicos a serem empreendidos na gestão 2015-2017
Nº

Projeto

Justificativa

13

Visa à disponibilização de
ferramentas e equipamentos
eletrônicos para aumentar e
aprimorar a segurança dos
magistrados, servidores e do
público em geral que
Ampliação e aprimoramento da
frequentam as unidades do
segurança institucional do Poder
Judiciário cearense, assim
Judiciário do Estado do Ceará
como a segurança de
edificações, documentos,
mobiliário e materiais diversos,
necessários à administração e
ao bom funcionamento destas
unidades.

14

Visa ao aprimoramento do
Sistema de Justiça Criminal no
Estado do Ceará, alinhando-o
às diretrizes do Conselho
Nacional de Justiça.

Aprimoramento da Justiça
Criminal

Patrocinador

Programa vinculado

Benefícios atendidos

Comissão de
Segurança
Permanente

Melhoria da estrutura
física e de TIC

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

FCB

Excelência no
desempenho da prestação
jurisdicional

Aprimoramento da Justiça
Criminal
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Anexo IV - Projetos estratégicos a serem empreendidos na gestão 2015-2017
Nº

15

16

17

Projeto

Justificativa

Reestruturação e aprimoramento
das execuções fiscais e cíveis

Busca tornar mais eficiente a
gestão das execuções fiscais e
cíveis de modo a reduzir a
respectiva taxa de
congestionamento.

Garantia da efetividade das
audiências

Necessidade de
estabelecimento de
mecanismos para reduzir a
quantidade de audiências não
realizadas.

Patrocinador
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Benefícios atendidos

FCB

Excelência no
Reestruturação e
desempenho da prestação aprimoramento das execuções
jurisdicional
fiscais e cíveis

FCB

Excelência no
Efetividade na realização das
desempenho da prestação
audiências
jurisdicional

Busca promover, quando
possível, o tratamento
Uniformização da jurisprudência
Comissão
uniformizado das decisões
em demandas repetitivas
Permanente de
relativas a demandas repetitivas
Jurisprudência e
com vistas a agilizar a
Biblioteca
prestação jurisdicional e a
segurança jurídica.

Necessidade de melhor
gerenciamento do ciclo de
Módulo de Distribuição e Controle
tramitação do mandado
18 Integrado de Mandados - Oficiais
incluindo acompanhamento da
de Justiça
produtividade dos oficiais de
justiça

Programa vinculado

Setin

Excelência no
Aprimoramento da gestão das
desempenho da prestação demandas repetitivas e dos
jurisdicional
grandes litigantes

Excelência no
desempenho da prestação
jurisdicional

Aumento da efetividade na
prestação jurisdicional

Anexo IV - Projetos estratégicos a serem empreendidos na gestão 2015-2017
Nº

19

20

21

Projeto

Justificativa

Sala de Audiência - Gravação
Áudio Vídeo

Necessidade de registro das
audiências com vistas a
obtenção de maior fidelidade
das informações prestadas

Patrocinador

Programa vinculado

Benefícios atendidos

Setin

Excelência no
desempenho da prestação
jurisdicional

Aumento da efetividade na
prestação jurisdicional

Transformação de processos
estratégicos

Institucionalização da gestão
por processos de trabalho na
busca por aprimorar os
processos estratégicos do Poder
Judiciário cearense.

Seplag

Criação de secretarias únicas
especializadas

Promoção de reestruturação
organizacional do Poder
Judiciário cearense, visando
adequar as áreas às suas
respectivas demandas de
prestação de serviços.

Presidência
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Padronização e transformação
de processos de trabalho
judiciais e administrativos;
Estabelecimento de
Otimização organizacional
sistemática para aprimorar a
gestão de processos de
trabalho

Otimização organizacional

Ampliação do número de
secretarias únicas

Anexo IV - Projetos estratégicos a serem empreendidos na gestão 2015-2017
Nº

Projeto

Justificativa

Criação de centro de
conciliação em cada unidade
jurisdicional objetivando
Criação de Centros Judiciais de
proporcionar uma estrutura
Soluções Alternativas de Conflitos
adequada para que ocorram
(CEJUSAC)
22
conciliações pré-processuais e
processuais, a cargo de juízes
leigos ou conciliadores,
proporcionando maior
descongestionamento.

Patrocinador

Programa vinculado

Benefícios atendidos

Núcleo
Permanente de
Métodos
Consensuais de
Solução de
Conflitos

Redução da judicialização
de conflitos

Criação de centros judiciais de
soluções alternativas de
conflitos
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