VISÃO DE FUTURO

MISSÃO
Realizar eleições, garantir o exercício da cidadania e solucionar
os conflitos eleitorais.

2015

Ser reconhecido pela sociedade e pelos servidores, até 2020,
como uma justiça efetiva, célere e segura, que combate a
corrupção por meio da prestação jurisdicional e da
conscientização política do eleitor.

2020

Efetvidade, celeridade e segurança na gestão do processo eleitoral
Garanta dos direitos de cidadania
Garantr os direitos da cidadania (CF, art.
1º, inc. II), buscando-se atenuar as
desigualdades sociais e garantr os
direitos de minorias

Valores Insttucionais:

Justça, Transparência, Étca, Celeridade, Efetvidade,
Comprometmento, Responsabilidade socioambiental e
Aprendizagem

Sociedade
Combate à corrupção e à
improbidade administratva

Fortalecimento da segurança do
processo eleitoral

Celeridade e produtvidade na
prestação jurisdicional

Aprimoramento da comunicação
insttucional

Garantr a proteção da coisa pública, a lisura
nos processos eleitorais, a preservação da
probidade administratva e a persecução dos
crimes contra a administração pública e
eleitorais.

Garantr à sociedade o aprimoramento
contnuo da segurança dos pleitos
eleitorais, com utlização de tecnologias e
com a melhoria de processos de trabalho.

Garantr a prestação jurisdicional efetva e
ágil,
com
segurança
jurídica
e
procedimental na tramitação dos processos
judiciais, bem como elevar a produtvidade
dos servidores e magistrados.

Melhorar a gestão da informação e da
comunicação insttucional, a fm de garantr
ao corpo funcional e à sociedade o acesso a
informação tempestva e confável.

Processos Internos
Melhoria da gestão de pessoas
Desenvolver a gestão por competência,
valorizar os colaboradores, humanizar as
relações de trabalho, estabelecer sistemas
de recompensas, modernizar as carreiras e
realizar a adequada distribuição da força de
trabalho.

Aperfeiçoamento da gestão de
custos

Insttuição da governança judiciária

Estabelecer uma cultura de redução do
desperdício de recursos públicos, de forma
a assegurar o direcionamento dos gastos
para atendimento das necessidades
prioritárias e essenciais à Justça Eleitoral
Acreana.

Visa à efciência, à transparência, ao
fortalecimento da autonomia administratva
e fnanceira e à adoção de melhores prátcas
de comunicação da estratégia, de gestão
documental, da informação, de processos de
trabalho e de projetos.

Recursos

Melhoria da infraestrutura e
governança de TI

Garantr confabilidade, integralidade e
disponibilidade de informações, de serviços
e sistemas essenciais, por meio do
incremento e modernização de mecanismos
tecnológicos, de controles efetvos dos
processos de segurança e de riscos.

