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o Aprimoramento da gestão da infraestrutura e dos equipamentos de TI
o Aprimoramento dos sistemas institucionais e geração de inovações tecnológicas
o Ampliação do acesso à tecnologia
o Aprimoramento da governança de TIC
o Promoção da proteção de dados organizacionais

o Aprimoramento da segurança dos Magistrados, servidores e edificações

o Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional

o Aprimoramento logístico do PJERJ
o Aprimoramento da governança financeira e orçamentária do PJERJ
o Promoção da melhoria dos resultados da aplicação de recursos públicos

o Valorização dos Magistrados e da carreira da Magistratura

o Valorização dos Servidores e da carreira de Serventuário da Justiça

o Aprimoramento da capacitação e das competências institucionais

o Promoção da aplicação de penas e medidas alternativas
o Aperfeiçoamento de rotinas cartorárias
o Aprimoramento do sistema carcerário
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MISSÃO

Resolver os conflitos de interesses 
em tempo adequado à sua 

natureza, visando à pacificação 
social e efetividade de suas 

decisões.

VALORES

Ética; probidade; transparência; 
integridade; acesso à justiça; 

celeridade; responsabilidade social e 
ambiental; imparcialidade; 
efetividade; modernidade.

VISÃO

Consolidar-se como 
instituição pacificadora e 

solucionadora dos 
conflitos da sociedade.

o Fortalecimento da autonomia do Poder Judiciário
o Garantia do alinhamento estratégico das unidades do PJERJ
o Aprimoramento das políticas de controle interno
o Simplificação de processos internos e adoção de práticas de gestão

o Promoção da gestão sustentável ambiental, de
contratações, de documentos e qualidade de vida

o Incremento das políticas de priorização das atividades de 1º grau

o Aprimoramento de mecanismos de celeridade jurisdicional, buscando a

razoável duração do processo

o Priorização da fase de execução dos processos

o Aprimoramento do modelo de gestão das execuções fiscais

GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO 

JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE

o Aprimoramento da comunicação interna
o Facilitação da comunicação com a mídia e com a sociedade civil

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS

APERFEIÇOAMENTO DA ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA

FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E 
DE PROTEÇÃO DE DADOS

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA

CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES 
OBRIGATÓRIOS

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA 
CRIMINAL

PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA 
GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES 
CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS

o Incremento da adoção de meios alternativos de composição
de litígios

o Promoção da garantia dos direitos fundamentais
o Promoção da garantia dos direitos das minorias e a inclusão social

o Priorização da tramitação de processos de desvio de recursos públicos
o Aprimoramento da fiscalização e do controle do gasto público no PJERJ

o Priorização do julgamento de casos análogos
o Redução dos processos de litigância serial

POLÍTICA DA QUALIDADE

Prestar jurisdição e apoio à solução de conflitos mediante 
a valorização de magistrados e servidores, 

implementando práticas de gestão que impulsionem a 
instituição a alcançar seus objetivos


