PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Processos Internos

Sociedade

MAPA ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO 2015-2020

MISSÃO: Realizar a justiça por meio da efetiva

VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade como

prestação jurisdicional com vistas ao fortalecimento
do Estado Democrático de Direito

instituição acessível e confiável, voltada à

Eficiência
Ética
Participação

GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA





Fortalecimento de políticas institucionais voltadas à criança e ao adolescente
Fortalecimento de ações da Justiça Itinerante
Fortalecimento de políticas institucionais voltadas à solução de conflitos fundiários urbanos, rurais, ambientais e minerários
Priorização do idoso em situação de vulnerabilidade

CELERIDADE E
PRODUTIVIDADE NA
PRESTAÇÃO JUDICIAL

ADOÇÃO DE
SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS DE
CONFLITO

GESTÃO DE
DEMANDAS
REPETITIVAS E DOS
GRANDES LITIGANTES

●Fortalecimento de
políticas e ações para
resolução negociada de
conflitos

●Fortalecimento de
mecanismos para redução
de demandas repetitivas e
grandes litigantes

COMBATE À CORRUPÇÃO
E À IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

●Aperfeiçoamento da gestão do
processo judicial eletrônico
●Aperfeiçoamento da estrutura judiciária
●Aprimoramento da gestão de
processos e unidades judiciárias

MELHORIA DE GESTÃO DE
PESSOAS

Recursos

pacificação social

VALORES: Acessibilidade
Credibilidade
Probidade
Transparência
Responsabilidade socioambiental
Humanização no atendimento

●Implantação da gestão por competências
● Padronização de lotação de pessoal
●Formação inicial e continuada de
magistrados, servidores e colaboradores
●Implantação da Escola Judiciária
●Implementação de programas de atenção
à saúde e qualidade de vida

●Implementação de políticas
institucionais para gestão de
processos de combate à
corrupção e à improbidade
administrativa

APERFEIÇOAMENTO DA
GESTÃO DE CUSTOS
●Implantação de sistemática de
gestão de custos
● Gestão compartilhada da
aquisição de bens e serviços

IMPULSO ÀS
EXECUÇÕES
FISCAIS, CÍVEIS E
TRABALHISTAS

●Promoção de ações
institucionais voltadas à
solução de litígios em
execução fiscal
●Gestão do cumprimento
e da execução dos
julgados cíveis

INSTITUIÇÃO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

●Aperfeiçoamento da gestão dos recursos financeiros.
●Modernização da infraestrutura do Poder Judiciário
●Gestão do planejamento estratégico
●Fortalecimento do sistema de controles internos do TJPA
●Aprimoramento das estruturas administrativas e jurisdicionais
●Otimização da gestão da informação
●Aprimoramento da comunicação interna e externa
●Fortalecimento das relações interinstitucionais
●Fortalecimento de práticas sustentáveis Fortalecimento da gestão do 1º Grau de jurisdição

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA
JUSTIÇA CRIMINAL

●Enfrentamento à violência doméstica e familiar, contra o
idoso, contra a criança e o adolescente e outros grupos
vulneráveis
●Fortalecimento da justiça restaurativa
●Apoio a ações de ressocialização dos apenados e egressos
●Aperfeiçoamento dos sistemas de controle na área criminal

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E
GOVERNANÇA DE TIC

●Modernização da infraestrutura de TIC
●Gestão do sistema de informação
●Aprimoramento da segurança da
Informação
●Fortalecimento da governança na área
de tecnologia de informação e
comunicação

