


“Coisas incríveis no mundo dos negócios nunca são feitas 
por uma única pessoa, e sim por uma equipe”

Steve Jobs



O que é a Cesta de Iniciativas?

É um repositório das sugestões de iniciativas (ações, projetos, programas) apresentadas 
pela sociedade, órgãos parceiros (OAB, MP, DP), magistrados e servidores em decorrência dos 
diversos processos participativos (Consulta Pública com ampla participação, Reuniões com a Equipe 
de Transição da Gestão 2021/2022, Ciclos de Líderes Avançados - I Jornada do Planejamento 
Estratégico 2021) realizados pelo TJPI, através da Secretaria de Gestão  Estratégica - SEGES.

A Cesta de Iniciativas está organizada da seguinte forma: uma cartela contendo todas as 
iniciativas sugeridas e a distribuição das mesmas pelos macrodesafios, numerados de 1 a 12,  com 
os quais o TJPI irá trabalhar durante o terceiro Ciclo de Planejamento Estratégico. Na cartela, é 
possível perceber abaixo de cada iniciativa o(s) número(s) do(s) macrodesafio(s) com o(s) qual(is) 
foi alinhada. 

A Cesta de Iniciativas trata-se de um documento dinâmico, sujeito a revisões periódicas, 
podendo a ela ser acrescentadas outras sugestões de iniciativas e servirá de subsídio quando 
da elaboração dos Planos de Gestão que serão executados durante a vigência do Planejamento 
Estratégico, Ciclo 2021-2026.

O Comitê Gestor da Estratégia, subsidiado pela SEGES, definirá dentre as iniciativas constantes 
da Cesta, quais delas receberão a classificação de “Iniciativa Estratégica” e das consideradas 
estratégicas, quais delas devem ser priorizadas.



CARTELA DE INICIATIVAS

Impulsionar o TJPI no Prêmio CNJ de Qualidade 
(2)(4)(5)(6)(9)

Capacitar com Foco na Estratégia e na Gestão Por Competência 
(Resolução CNJ 192/2014)

 (9)(10)

Realizar Encontro Estadual da Estratégia do TJPI
 (9)

Melhorar o relacionamento e grau de satisfação dos Usuários 
(2)

Prêmio Mais Justiça TJPI
 (3)(12)

Programa “QUANTO CUSTA A MINHA JUSTIÇA?”
 (1)

Institucionalizar a gestão de projetos no TJPI
(12) Aprimorar a Gestão de dados e informação (2)(3)(9)(12)

Projeto “Atenção ao juízo de admissibilidade” – preparando o 
processo eficiente

(3)(6)

Gestão Inteligente do Acervo
12)

Processos 100% Virtuais
 (1)(4)(7)(12)

Institucionalizar sistemas judiciais e administrativos 
(9)

 Implantação do Laboratório de Inovação do TJPI
 (12) Juizo 100% Digital (Resolução Nº 345/2020) (1)(3)(4)(7) (12)

Aperfeiçoamento da gestão orçamentária de contratos e 
financeira do TJPI

 (11)

Instituir Política de Governanças das Contratações Públicas - Res. 
CNJ n. 347/2020

(11)

Aprimorar a gestão documental e arquivística 
(9)

Aprimorar a Gestão de Pessoas
(2)(10)(12)

Aprimorar a Governança Institucional 
(9)

Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário Estadual
 (1)(9)

Programa Qualidade de Vida no Trabalho
(10)

Impulsionar e incrementar a produtividade 
perspectiva voltada ao conflito

(3)

Projeto “Calendário de baixas processuais” 
(3)

Projeto “Secretaria Unificada” - melhoria e ampliação do projeto 
piloto do primeiro grau (3)(12)

Projeto Central da Jurisprudência do TJPI – uniformização e 
divulgação (6)

Aprimorar o controle e a administração dos processos de 
Improbidade administrativa  - foco na META 4 

(4)(12)

Aprimorar sistema de prevenção de litígio
(1)(5)



 Consolidar sistema de precedentes obrigatórios
(6) 29 Aprimorar a gestão da Justiça Criminal (8) Fortalecimento da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica

(1)

 Projeto Mulherex 
(1)(9)

Laboratório Opala Lab
 (3)

Desenvolver e implantar ferramenta que viabilize pagamentos e 
depósitos através de cartão de crédito, débito e PIX

(11)

 Implantar programa para diminuir despesas com aluguéis em 
Teresina (no Piauí)

(11)

Desenvolver e implantar sistema eletrônico para cálculo de 
atualização monetária, juros e multa dos valores devidos ao Poder 

Judiciário 

Implantar Sistema Contábil de Custos de unidades do TJPI, 
servidores e magistrados, etc.(

11)

 Implantar os Registros Contábeis Patrimoniais (11)  Programa “Padronizar é preciso” - elaboração e aplicação de 
manual de rotinas e padronização de atos administrativos (11)

Programa de regularização patrimonial dos imóveis pertencentes 
ao TJPI

(11)

Acompanhamento do Processo de Planejamento e Monitoramento 
das Contratações e Orçamento  de TIC

(11)
Migração de todos os processos para o PJE (1)(3)(7)(9)

Implantar a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio 
Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação (Res. CNJ 351/2020)

 (1)

Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
(12) Centrais Remotas de Trabalho de 1º e 2º Grau(3)

Desdobramento da Estratégia Nacional de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) (Res. 

CNJ 370/2021)
 (9)(12)

Implantar a Política de Gestão de Pessoas (Res. CNJ 240/216) 
(10) Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores

(12)

Expansão e aprimoramento de ações da Justiça Itinerante 
(1)(5)

Criação de mecanismos para identificação, monitoramento e 
tratamento de processos de demandas repetitivas

(6)

Priorizar a tramitação dos IRDRs e IAC
 (6)

 Programa de Aposentadoria Incentivada
(10)



Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna 
Governamental do Poder Judiciário – DIRAUD-Jud e dá outras 

providências.(Resoluções CNJ 308 e 309/2020)
(9)

54 Gestão automatizada dos processos sobrestados decorrentes 
de repercussão geral, recursos repetitivos e incidentes de 

resolução de demandas repetitivas (IRDR) (6)(9)(12)

Criação de ferramentas de monitoramento de licenças e 
afastamentos para providências proativas

(10)(12)

Reduzir para 1 (PJe), o número dos Sistemas Judiciais do TJPI 
(9)(12)

Aperfeiçoamento da gestão de imagem institucional do Poder 
Judiciário do Estado do PI 

(2)

Realizar Pesquisas de Satisfação do Usuário
 (2)

Criar ferramenta eletrônica de acompanhamento e gestão dos 
Processos Administrativos Disciplinares

(4)

Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
(12)

Realização de campanhas de incentivo à mediação e conciliação
 (5)

Realização do Projeto “a Justiça vai à escola”, com ações 
integradas de educação, valorização dos direitos humanos e 

prevenção ao litígio em escolas e instituições de ensino superior
 (5)

Aprimoramento da ferramenta NUGEPWEB
(6)

Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
(12)

Aprimoramento do fluxo de informações sobre recursos 
repetitivos e repercussão geral

(6)

Fomentar a utilização do IRDR e IAC 
(6)

Promover a disseminação do conhecimento relacionado ao 
sistema de precedentes judiciais em todas as comarcas 

(6)

Implantar Avaliação de Desempenho no TJPI (Realizar, 
como projeto piloto, nos próximos dois anos, a Avaliação de 

Desempenho dos Servidores Efetivos que estejam em Estágio 
Probatório, conforme exigência da Lei Complementar 230/20217)

 (10)

Adequação da força de trabalho nas unidades de 1º e 2º Grau 
conforme lotação paradigma (Revisão da lotação paradigma)

(10)

Fortalecimento do NUAPSSOCIAL (Expansão e aprimoramento - 
aumento da força de trabalho)

(1)

Erradicação do sub-registro (Estabelecer diretrizes para levar à 
população o acesso ao registro civil das pessoas naturais - Justiça 

Itinerante)
(1)

Campanha de Conscientização de Direitos Coletivos para 
incentivar a Sociedade Organizada a ingressar no Judiciário

(1)

Priorização do julgamento de demandas estruturais
 (1)



Integrar Conselhos Tutelares, CRAS, CREAS, INSS e outras 
instituições através do PJe.

(2)

Ampliar a interação com órgãos parceiros
(2)

Prover meios para interiorizar (expandir para as comarcas mais 
distantes) as ações do tribunal 

(2)

Criação de programa de rádio para facilitar a comunicação com a 
sociedade

(2)

Mapear e aprimorar os fluxos de trabalho da ouvidoria
 (2) Melhorar sistema de informação da ouvidoria (2)

80 Pesquisa de satisfação para os atendimentos feitos ao público
(2)  Realizar Pesquisa Anual de Clima Organizacional (2)  Melhorar as condições de teletrabalho e trabalho remoto 

(3)

83  Mutirões específicos
(3)

Lotação com qualificação mínima (Direito / Administração)
(3)

85 Estímulo para o servidor seguir uma “trilha” de cursos 
específicos 

(3)

86 Inclusão de ferramentas com uso de IA para medir a 
produtividade por servidor

(3)

Gestão por competência (colocar as pessoas certas nos lugares 
certos / avaliação de desempenho) 

(3)

88 Mapeamento de processos de trabalho, padronização mínima, 
manual de rotina

(3)

89 Reduzir o número de Varas Únicas com a criação de Fóruns 
Regionais Integrados - FRI

(3)

90 Cartilha explicativa
 (3)

91 Disseminação de boas prática 
(3)

 Inverter a cobrança de custas (Continuidade)
 (3)

Melhorar a distribuição da força de trabalho
 (3)

 Instituição do Comitê Gestor de Metas do CNJ
(4)

Projeto Guardião focado em processos da Meta 4
 (4)

Promover uma maior aproximação com a OAB com a 
conscientização da importância do cadastramento correto de um 

processo(6)

Atualização do Provimento Conjunto nº.11/2016 
(6)



Elaborar o Plano de Logística Sustentável para o quadriênio de 
2021 a 2024

(7)

Desenvolver um Programa de Consumo Consciente no âmbito do 
TJPI
(7)

100 Elaborar normativo traçando diretrizes para reduzir o 
consumo de energia elétrica

(7)

Desenvolver ações de conscientização para redução do consumo 
de água voltadas para o corpo funcional

(7)

Expandir o sistema de reuso de água para outros prédios do PJPI
(7)

Ranquear o consumo de água por prédio
(7)

Dar continuidade às ações de eliminação do consumo de copos 
descartáveis

(7)

Incentivar o uso recipientes duráveis individuais no corpo 
funcional 

(7)

Elaboração de Portaria para suspender a aquisição de copos 
descartáveis para água

(7)

Elaborar normativo para regulamentar a política de impressão
 (7)

Promover ações de conscientização do corpo funcional acerca do 
consumo de papel

(7)

Revisar o contrato de terceirização de impressão (“Outsourcing”), 
para diminuir consumo de papel

(7)

Implantar a coleta seletiva no TJPI
(7) Eliminar o consumo de garrafas descartáveis de água mineral

(7)

Promover ações de conscientização do corpo funcional acerca da 
eliminação do consumo de garrafas de água mineral

(7)

Implantar o Programa de Higienização Periódica de Bebedouros
(7)

Realizar parceria com a SUGESQ para realização de eventos que 
promovam a qualidade de vida do corpo

(7)

Aperfeiçoar o Programa Vida Saudável
(7)

Implantar Programa de Ginástica Laboral 
(7)

Realizar parcerias com a EJUD para promoção de capacitação 
socioambiental

(7)

CGJ E Presciência recomendarem a atualização do BNMP 2.0. E 
SNA
(8)

SAAB nas comarcas de interior
(8)

Cursos anuais pela EJUD sobre SEEU, BNMP, SNA, Prisões 
Provisórias E Audiência de Custódia (Capacitação em Justiça 

Criminal e Execução PenaL)
(8)

Padronização de fluxos de trabalho - obs.: plantão regionalizado, 
inserção de informações nos sistemas (BNMP, SNA)

(8)



Campanha de incentivo a aplicação de penas alternativas e 
medidas alternativas à internação

(8)

Relatório estatístico da Justiça Criminal e Execução Penal focado 
em réus presos e adolescentes internados (provisórios e em 

execução de pena) - analisar possibilidade de relatórios baseados 
em movimentações

(8)

Controle de prescrição 4ª Vara Criminal -  Manual
(8)

 Indicação de no mínimo 50% da programação dos cursos a 
serem oferecidos pela EJUD à SEGES / Alta Gestão

(10)

Revisão do normativo de cursos (desburocratização) - não ser 
necessária autorização para participação em cursos virtuais

(10)

Obrigatoriedade de cursos e treinamentos aos servidores em 
sistemas e atribuições próprias

(10)

Mapeamento dos afastamentos por motivo de saúde, com 
publicação bimestral de dados da saúde 

(10)

Pesquisas anuais voltadas à saúde através da ida da SUGESQ às 
unidades para coleta de dados

(10)
Interiorização da SUGESQ 

(10)

Participações obrigatórias em ações de qualidade de vida
(10)

Diálogo SOF- SEGES para monitoramento/acompanhamento de 
indicadores do PPA

(11)

Revisão do fluxo de trabalho para trâmite de precatórios e outros 
pagamentos (SOF/Precatórios)

(11)

Interligação e aprimoramento Sistema Contábil de Custos e 
Registros Contábeis Patrimoniais

(11)

Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
(12)

Promover Transformação Digital
(12)

Aprimorar as Aquisições e Contratações
(12)

Aprimorar as Aquisições e Contratações
(12)

Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
(12)

Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no 
âmbito do TJPI 

(12)



Cesta de Iniciativas



 
MACRODESAFIO 1

GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Programa “QUANTO CUSTA A MINHA JUSTIÇA?”

Processos 100% Virtuais

Juizo 100% Digital (Resolução Nº 345/2020)

Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário Estadual

Aprimorar sistema de prevenção de litígio

 Fortalecimento da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica

Projeto Mulherex

Conclusão da Implantação do PJE

 Implantar a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação (Res. CNJ 351/2020)

Expansão e aprimoramento de ações da Justiça Itinerante

Fortalecimento do NUAPSSOCIAL (Expansão e aprimoramento - aumento da força de trabalho)

Erradicação do sub-registro (Estabelecer diretrizes para levar à população o acesso ao registro civil das pessoas naturais - Justiça Itinerante)

Campanha de Conscientização de Direitos Coletivos para incentivar a Sociedade Organizada a ingressar no Judiciário

Priorização do julgamento de demandas estruturais 

Programa de Ressocialização de Egressos



MACRODESAFIO 2
FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Impulsionar o TJPI no Prêmio CNJ de Qualidade 

 Melhorar o relacionamento e grau de satisfação dos Usuários (externos)

Aprimorar a Gestão de dados e informação

Aprimorar a Gestão de Pessoas

Aperfeiçoamento da gestão da imagem institucional do Poder Judiciário do Estado do Piauí

Realizar Pesquisa Anual de Satisfação do Usuário

 Integrar Conselhos Tutelares, CRAS, CREAS, INSS e outras instituições através do PJe.

Ampliar a interação com órgãos parceiros

Prover meios para interiorizar (expandir para as comarcas mais distantes) as ações do tribunal 

Criação de programa de rádio para facilitar a comunicação com a sociedade

Mapear e aprimorar os fluxos de trabalho da ouvidoria

Melhorar sistema de informação da ouvidoria

Pesquisa de satisfação para os atendimentos feitos ao público

Realizar Pesquisa Anual de Clima Organizacional



MACRODESAFIO 3

AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Prêmio Mais Justiça TJPI

Aprimorar a Gestão de dados e informação 

Projeto “Atenção ao juízo de admissibilidade” – preparando o processo 
eficiente

Juízo 100% Digital (Resolução Nº 345/2020)

Impulsionar e incrementar a produtividade – perspectiva voltada ao conflito

Projeto “Secretaria Unificada” - melhoria e ampliação do projeto piloto do 
primeiro grau

Laboratório Opala Lab

Conclusão da Implantação do PJE (migração)

Centrais Remotas de Trabalho de 1º e 2º Grau

Melhorar as condições de teletrabalho e trabalho remoto

Calendário de baixa processual (pela própria unidade)

Mutirões específicos

Lotação com qualificação mínima (Direito / Administração)

Estímulo para o servidor seguir uma “trilha” de cursos específicos

Inclusão de ferramentas com uso de IA para medir a produtividade por 
servidor

Gestão por competência (colocar as pessoas certas nos lugares certos / 
avaliação de desempenho)

Mapeamento de processos de trabalho, padronização mínima, manual de 
rotina

Reduzir o número de Varas Únicas com a criação de Fóruns Regionais 
Integrados - FRI

Cartilha explicativa

Disseminação de boas prática

Inverter a cobrança de custas (Continuidade)

Melhorar a distribuição da força de trabalho



MACRODESAFIO 4

ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO, À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AOS ILÍCITOS ELEITORAIS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Impulsionar o TJPI no Prêmio CNJ de Qualidade 

Processos 100% Virtuais

Juizo 100% Digital (Resolução Nº 345/2020)

Aprimorar o controle e a administração dos processos de Improbidade administrativa  - foco na META 4

Criar ferramenta eletrônica de acompanhamento e gestão dos Processos Administrativos Disciplinares (PJE Administrativo)

Instituição do Comitê Gestor de Metas do CNJ

Projeto Guardião focado em processos da Meta 4



MACRODESAFIO 5

PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Impulsionar o TJPI no Prêmio CNJ de Qualidade 

Aprimorar o sistema de prevenção de litígio (CONCILIARE e plataformas de conciliação virtual)

Expansão e aprimoramento de ações da Justiça Itinerante PARA CONTABILIZAR OS DADOS PROCESSUAIS NO DATAJUD.

Manter campanhas de incentivo à mediação e conciliação em 1º e 2º grau (processual e pré-processual)

62 Projeto “a Justiça vai à escola” - com ações integradas de educação, valorização dos direitos humanos e prevenção ao 
litígio em escolas e instituições de ensino superior



MACRODESAFIO 6

CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Impulsionar o TJPI no Prêmio CNJ de Qualidade 

Projeto “Atenção ao juízo de admissibilidade” – preparando o processo eficiente

Projeto Central da Jurisprudência do TJPI – uniformização e divulgação

Consolidar sistema de precedentes obrigatórios

Criação de mecanismos para identificação, monitoramento e tratamento de processos de demandas repetitivas 

Priorizar a tramitação dos IRDRs e IAC, com a consequente conscientização dos Gabinetes de 2º Grau

Gestão automatizada dos processos sobrestados decorrentes de repercussão geral, recursos repetitivos e incidentes de reso-
lução de demandas repetitivas (IRDR) 

Aprimoramento da ferramenta NUGEPWEB 

Aprimoramento do fluxo de informações sobre recursos repetitivos e repercussão geral

Fomentar a utilização do IRDR e IAC e divulgação através de cartilhas ou outros meios que detalhem os procedimentos de 
forma clara e objetiva

Promover a disseminação do conhecimento relacionado ao sistema de precedentes judiciais em todas as comarcas, através 
das redes sociais (Youtube, Instagram, dentre outras), de grupos de estudos ou outras ferramentas. 

Promover uma maior aproximação com a OAB com a conscientização da importância do cadastramento correto de um pro-
cesso

Atualização do Provimento Conjunto nº.11/2016



MACRODESAFIO 7

PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Processos 100% Virtuais

Juízo 100% Digital (Resolução Nº 345/2020)

Conclusão da Implantação do PJE

Elaborar o Plano de Logística Sustentável para o quadriênio de 2021 a 2024

Desenvolver um Programa de Consumo Consciente no âmbito do TJPI

Elaborar normativo traçando diretrizes para reduzir o consumo de energia elétrica

Desenvolver ações de conscientização para redução do consumo de água voltadas para o corpo 
funcional

Expandir o sistema de reuso de água para outros prédios do PJPI

Ranquear o consumo de água por prédio

Dar continuidade às ações de eliminação do consumo de copos descartáveis

Incentivar o uso recipientes duráveis individuais no corpo funcional

Elaboração de Portaria para suspender a aquisição de copos descartáveis para água

Elaborar normativo para regulamentar a política de impressão

Promover ações de conscientização do corpo funcional acerca do consumo de papel

Revisar o contrato de terceirização de impressão (“Outsourcing”), para diminuir consumo de papel

Implantar a coleta seletiva no TJPI

Eliminar o consumo de garrafas descartáveis de água mineral

Promover ações de conscientização do corpo funcional acerca da eliminação do consumo de garra-
fas de água mineral

Implantar o Programa de Higienização Periódica de Bebedouros

Realizar parceria com a SUGESQ para realização de eventos que promovam a qualidade de vida do 
corpo funcional

Aperfeiçoar o Programa Vida Saudável

Implantar Programa de Ginástica Laboral 

Realizar parcerias com a EJUD para promoção de capacitação socioambiental



MACRODESAFIO 8

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Aprimorar a gestão da Justiça Criminal

Atualização do BNMP 2.0. e SNA.

SAAB nas comarcas de interior

Cursos anuais pela EJUD sobre SEEU, BNMP, SNA, prisões provisórias e audiência de custódia (capacitação em justiça crimi-
nal e execução penal)

Padronização de fluxos de trabalho  (plantão regionalizado, inserção de informações nos sistemas BNMP, SNA)

Campanha de incentivo a aplicação de penas alternativas e medidas alternativas à internação

Relatório estatístico de justiça criminal e execução penal focado em réus presos e adolescentes internados (provisórios e em 
execução de pena) - analisar possibilidade de relatórios baseados em movimentações

Controle de prescrição 4ª vara criminal

Programa de Ressocialização de Egressos



MACRODESAFIO 9

APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Impulsionar o TJPI no Prêmio CNJ de Qualidade

Capacitar com Foco na Estratégia e na Gestão Por Competência (Resolução CNJ 192/2014)

Realizar Encontro Estadual da Estratégia do TJPI

Aprimorar a Gestão de dados e informação

Institucionalizar sistemas judiciais e administrativos

Aprimorar a gestão documental e arquivística

Aprimorar a Governança Institucional

Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário Estadual

Projeto Mulherex

Migração de todos os processos para o PJE

Desdobramento da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) (Res. 
CNJ 370/2021)

Gestão automatizada dos processos sobrestados decorrentes de repercussão geral, recursos repetitivos e incidentes de reso-
lução de demandas repetitivas (IRDR) 

Reduzir para 1 (PJe), o número dos Sistemas Judiciais do TJPI

Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário – DIRAUD-Jud e dá outras provi-
dências.(Resoluções CNJ 308 e 309/2020



MACRODESAFIO 10

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Capacitar com Foco na Estratégia e na Gestão Por Competência (Resolução CNJ 192/2014)

Aprimorar a Gestão de Pessoas 

Programa Qualidade de Vida no Trabalho (Definição de um dia no mês para ações de qualidade, no formato virtual)

Implantar a Política de Gestão de Pessoas (Res. CNJ n. 240/2016)

Programa de Aposentadoria Incentivada

Criação de ferramentas de monitoramento de licenças e afastamentos para providências proativas

Avaliação de Desempenho no TJPI (Realizar, como projeto piloto, nos próximos dois anos, a Avaliação de Desempenho dos 
Servidores Efetivos que estejam em Estágio Probatório, conforme exigência da Lei Complementar 230/20217) com a vincula-
ção ao avanço(progressão) na carreira, ampliando para todos os servidores

Adequação da força de trabalho nas unidades de 1º e 2º Grau conforme lotação paradigma (Revisão da lotação paradigma - 
Res. 219) - Análise de Cluster

Indicação de no mínimo 50% da programação dos cursos a serem oferecidos pela EJUD à SEGES / Alta Gestão 

Revisão do normativo de cursos (desburocratização) - não ser necessária autorização para participação em cursos virtuais

Obrigatoriedade de cursos e treinamentos aos servidores em sistemas e atribuições próprias

Mapeamento dos afastamentos por motivo de saúde, com publicação bimestral de dados da saúde 

Pesquisas anuais voltadas à saúde através da ida da SUGESQ às unidades para coleta de dados

Interiorização da SUGESQ

Participações obrigatórias em ações de qualidade de vida



MACRODESAFIO 11

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Aperfeiçoamento da gestão orçamentária de contratos e financeira do TJPI

Instituir Política de Governança das Contratações Pública - Res. n. 347/2020 d CNJ

Desenvolver e implantar ferramenta que viabilize pagamentos e depósitos através de cartão de crédito, débito e PIX

Implantar programa para diminuir despesas com aluguéis no Piauí

Desenvolver e implantar sistema eletrônico para cálculo de atualização monetária, juros e multa dos valores devidos ao Po-
der Judiciário 

Implantar Sistema Contábil de Custos de unidades do TJPI, servidores e magistrados, etc. 

Implantar os Registros Contábeis Patrimoniais

Programa “Padronizar é preciso” - elaboração e aplicação de manual de rotinas e padronização de atos administrativos

Programa de regularização patrimonial dos imóveis pertencentes ao TJPI

Diálogo SOF- SEGES para monitoramento/acompanhamento de indicadores do PPA

Revisão do fluxo de trabalho para trâmite de precatórios e outros pagamentos (SOF/Precatórios)

Interligação e aprimoramento Sistema Contábil de Custos e Registros Contábeis Patrimoniais

Acompanhamento do Processo de Planejamento e Monitoramento das Contratações e Orçamento  de TIC



MACRODESAFIO 12

FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Prêmio Mais Justiça TJPI

Institucionalizar a gestão de projetos no TJPI

Aprimorar a Gestão de dados e informação

Gestão Inteligente do Acervo

Processos 100% Virtuais

Implantação do Laboratório de Inovação do TJPI

Juizo 100% Digital (Resolução Nº 345/2020)

Aprimorar a Gestão de Pessoas

Projeto “Secretaria Unificada” - melhoria e ampliação do projeto piloto do primeiro grau

Aprimorar o controle e a administração dos processos de Improbidade administrativa  - foco na META 
4

Desdobramento da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judi-
ciário (ENTIC-JUD) (Res. CNJ 370/2021)

Gestão automatizada dos processos sobrestados decorrentes de repercussão geral, recursos repetiti-
vos e incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR)

Criação de ferramentas de monitoramento de licenças e afastamentos para providências proativas

Reduzir para 1 (PJe), o número dos Sistemas Judiciais do TJPI

Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

Promover Transformação Digital

Aprimorar as Aquisições e Contratações

Aprimorar as Aquisições e Contratações

Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados

Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores

Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

Cumprir Força de Trabalho de TIC do TJPI em conformidade ao cálculo instituído pelo CNJ

Garantir que nenhum servidor de TI seja lotado fora da STIC

Alinhamento do orçamento de TIC à resolução 370 (e-mail)

 Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no âmbito do TJPI



TJPI


