
Priorização* Projeto Patrocinador Programa vinculado Benefícios atendidos Situação

1º Implantação do SAJ no interior
Desembargador José 

Tarcílio Souza da Silva
Melhoria da estrutura física e 

de TIC

Ampliação do número de 
unidades judiciárias com 

processo eletrônico
Em andamento

2º

Saneamento dos dados 
processuais da área criminal do 

1º grau

Corregedoria-Geral da 
Justiça

Excelência no desempenho da 
prestação jurisdicional  

Aprimoramento da Justiça 
Criminal 

Em andamento

3º
Estruturação física, tecnológia e 

de pessoal dos Cejuscs 
Superintendência da Área 

Judiciária
Aprimoramento da gestão 
consensual de conflitos

Fortalecimento da oferta das 
soluções alternativos de 

conflitos
Em andamento

4º

Implantação do sistema de 
peritos, intérpretes e tradutores 

(Siper)
Secretaria Judiciária

Excelência no desempenho da 
prestação jurisdicional  

Aumento da efetividade na 
prestação jurisdicional

Em andamento

5º
Reestruturação da organização 

judiciária
Assessoria de Articulação 

Interna para o 1º Grau
Excelência no desempenho da 

prestação jurisdicional 
Aumento da efetividade na 

prestação jurisdicional
Aguardando definição

6º

Adaptação de prédio para 
funcionamento do Fórum de 

Iracema

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

Melhoria da estrutura física e 
de TIC

Melhoria da infraestrutura 
física 

Em andamento

6º
Construção do novo Fórum de  

Itapajé

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

Melhoria da estrutura física e 
de TIC

Melhoria da infraestrutura 
física 

Em andamento

6º
Construção do novo Fórum de 

Russas

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

Melhoria da estrutura física e 
de TIC

Melhoria da infraestrutura 
física 

Em andamento

6º

Adaptação de residência oficial 
para funcionamento do Fórum de 

Independência

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

Melhoria da estrutura física e 
de TIC

Melhoria da infraestrutura 
física 

Em andamento

6º

Adaptação de residência oficial 
para funcionamento do Fórum de 

Santa Quitéria

Secretaria de 
Administração e 
Infraestrutura

Melhoria da estrutura física e 
de TIC

Melhoria da infraestrutura 
física 

Em andamento

7º
Implantação da citação e 

intimação eletrônica no SAJ-SG
Secretaria Judiciária

Excelência no desempenho da 
prestação jurisdicional  

Otimização e uniformização 
dos servidos por especialidade

Em andamento
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8º
Padronização e integração do 

mandado de prisão
Superintendência da Área 

Judiciária
Excelência no desempenho da 

prestação jurisdicional  
Aprimoramento da Justiça 

Criminal 
Em andamento

9º
Instalação de secretarias únicas 

especializadas
Fórum Clóvis Beviláqua Otimização organizacional

Ampliação do número de 
secretarias únicas

Aguardando definição

10º
Aprimoramento da justiça 

criminal 
Superintendência da Área 

Judiciária
Excelência no desempenho da 

prestação jurisdicional
Aprimoramento da Justiça 

Criminal
Em andamento

11º
Implantação de ferramenta de 
inteligência analítica de dados

Secretaria de Planejamento 
e Gestão

Desenvolvimento da 
governança corporativa 

Melhoria da gestão das 
informações gerenciais e 

estatísticas  
Em andamento

12º

Desenvolvimento de Sistema de 
Requerimento e Emissão 
Eletrônica de Certidões 

Secretaria Judiciária
Excelência no desempenho da 

prestação jurisdicional
Melhoria e ampliação do 

atendimento ao jurisdicionado
Em andamento

13º Implantação de vídeoconferência
Desembargador José 

Tarcílio Souza da Silva
Excelência no desempenho da 

prestação jurisdicional  
Aprimoramento da Justiça 

Criminal 
Em andamento

14º

Estruturação física, tecnológica e 
de pessoal da Coordenadoria 
Integrada de Apoio à Àrea 

Criminal (Ciaac)

Superintendência da Área 
Judiciária

Excelência no desempenho da 
prestação jurisdicional  

Aprimoramento da Justiça 
Criminal 

Aguardando definição

15º

Reestruturação administrativa, 
tecnológica e de pessoal da 

Coman da Comarca de Fortaleza
Fórum Clóvis Beviláqua

Excelência no desempenho da 
prestação jurisdicional  

Aumento da efetividade na 
prestação jurisdicional

Aguardando definição

16º
Criação da Central de 

Atendimento do Poder Judiciário 
Fórum Clóvis Beviláqua

Excelência no desempenho da 
prestação jurisdicional

Melhoria e ampliação do 
atendimento ao jurisdicionado

Aguardando definição

17º

Implantação do sistema de 
correição/inspeção judiciais e 

extrajudiciais

Corregedoria-Geral da 
Justiça

Aperfeiçoamento da gestão 
financeira 

Incremento da arrecadação Aguardando definição

18º
Ampliação e aprimoramento da 

segurança institucional
Comissão de Segurança 

Permanente
Melhoria da estrutura física e 

de TIC 
Aprimoramento da segurança 

institucional 
Em andamento
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    Anexo IV - Projetos estratégicos a serem empreendidos na gestão 2017-2019

19º

Desenvolvimento do Sistema de 
Acompanhamento dos Serviços 

Extrajudiciais (Sase)

Corregedoria-Geral da 
Justiça

Aperfeiçoamento da gestão 
financeira 

Incremento na arrecadação Em andamento

20º

Análise, racionalização e 
manualização dos processos dos 
setores integrantes da Secretaria 

Judiciária

Secretaria Judiciária Otimização organizacional
Padronização e transformação 

de processos de trabalho 
judiciais e administrativos

Em andamento

21º
Implementação do sistema de 

avaliação de desempenho
Secretaria de Gestão de 

Pessoas
Aprimoramento da gestão de 

pessoas
Aprimoramento da governança 

em gestão de pessoas
Em andamento

22º
Aprimoramento da gestão da 

despesa
Secretaria de Finanças

Aperfeiçoamento da gestão 
financeira 

Otimização da gestão de custos Em andamento

23º
Desenvolvimento do modelo de 

governança orçamentária
Secretaria de Planejamento 

e Gestão
Desenvolvimento da 

governança corporativa 
Otimização da execução da 

estratégia
Em andamento

24º
Implantação do sistema de 

progressão e promoção
Secretaria de Gestão de 

Pessoas
Aprimoramento da gestão de 

pessoas
Aprimoramento da governança 

em gestão de pessoas

Aguardando 
disponibilidade de 

recursos

25º
Reestruturação administrativa da 

Esmec

Escola Superior da 
Magistratura do Estado do 

Ceará

Aprimoramento da gestão de 
pessoas

Capacitação dos servidores nas 
competências específicas

Em andamento

26º
Informatização das atividades da 

Auditoria
Auditoria Administrativa 

de Controle Interno
Otimização organizacional

Estabelecimento de sistemática 
para aprimorar a gestão de 

processos de trabalho
Em andamento

27º

Implantação do programa de 
segurança corporativa da 

informação 

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

Melhoria da estrutura física e 
de TIC

Aprimoramento da segurança 
institucional (física, logística e 

da informação)
Em andamento

28º

Aprimoramento da governança 
de tecnologia da informação e 

comunicação

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

Desenvolvimento da 
governança corporativa 

Aprimoramento da governança 
de TIC

Em andamento

*Os projetos estão classificados conforme priorização estipulada pela Presidência, a qual levou em consideração o grau de contribuição de cada projeto para a execução da 
estratégia (balanceamento estratégico).
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