
Coluna1 Processo SEI Programa/Projeto Objetivo Objetivo Estratégico Unidade  Responsável Gestor do Projeto

12590/2018 Tratamento adequado aos conflitos de interesse
Desenvolver ações que visem o adequado tratamento de solução de conflitosa de interesse nos seguintes 
temas.

Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais instrumentos de 
governança do CNJ e do Poder Judiciário

 SEP Márcio Mendes Soares

12934/2018 Benefícios Previdenciários por incapacidade

Estabelecer parcerias com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Procuradoria Geral Federal (PGF) com 
fito de uniformização do tratamento da demanda;Estimular a atuação coordenada do Poder Judiciário por 
meio da operacionalização de rede nacional.Propor padronização de quesitos periciais, mediante formulário 
específico; Oferecer capacitação a peritos médicos;Estimular capacitação dos magistrados estaduais na matéria 
previdenciária.

Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais instrumentos de 
governança do CNJ e do Poder Judiciário, promover os direitos de cidadania 

no âmbito do Poder Judiciário
SEP

Antonio Ferreira de Melo 
Filho

04083/2015 Mapeamento das competências do Conselho Nacional de Justiça
1. Mapear as competências de todas as unidades do CNJ até 2018; 2. Capacitar equipe do CNJ na condução do 
processo de mapeamento e diagnóstico de competências; 3. Elaboração do Plano Anual de Capacitação do 
CNJ, baseado na Gestão por Competências;

Melhoria na Gestão de Pessoas; Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias 
e demais instrumentos de governança do CNJ e do Poder Judiciário.

SGP Raquel Wanderley da Cunha

13164/2018
Caminhos de Liberdade: Programa Nacional de Atenção à População 

Egressa do Sistema Prisional.
Estruturar serviços de atendimento às pessoas egressas do sistema penal que permitam o acesso às políticas 
públicas disponíveis, contribuindo, assim, para a garantia de direitos e redução da reincidência criminal.

Promover os direitos de cidadania no âmbito do Poder Judiciário, com vistas 
ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito

Presidência Ane Ferrari Ramos Cajado

13063/2018 Mutirões Carcerários

Reduzir o quadro de superlotação e superpopulação prisional e garantir os direitos fundamentais da pessoa 
presa, por meio de  célere avaliação de processos jurisdicionais relacionados a pessoas custodiadas pelo 
Estado, buscando reverter o quadro de inconstitucionalidade de coisas que apresenta o sistema penitenciário 
nacional. 

Promover os direitos de cidadania no âmbito do Poder Judiciário, com vistas 
ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito

Presidência Felipe de Brito Belluco

13055/2018
Redução da Superlotação e Superpopulação Carcerária: Centrais de 

Vagas, Alternativas Penais e Monitoração Eletrônica
Qualificar a utilização de alternativas penais e da monitoração eletrônica por meio da implantação de política 
judiciária consistente com foco na redução da superlotação e superpopulação prisional.

Promover os direitos de cidadania no âmbito do Poder Judiciário, com vistas 
ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito

Presidência Renata Chiarinelli Laurino

12693/2018 Poupança – Planos Econômicos
Estimular a adoção de mecanismo adequado à solução consensual das ações individuais e coletivas que tratam 
dos expurgos inflacionários incidentes sobre as contas de poupança em trâmite nos segmentos de Justiça 
Federal e Estadual.

Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais instrumentos de 
governança do CNJ e do Poder Judiciário

SEP Márcio Mendes Soares

13173/2018 Penas inteligentes
Expandir a utilização do SEEU para todos os Tribunais do país, nos termos da Resolução CNJ nº 223/2016 e 
consolidá-lo como ferramenta informatizada de execução penal de caráter nacional.

Promover os direitos de cidadania no âmbito do Poder Judiciário; 
Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais instrumentos de 

governança do CNJ e do Poder Judiciário
Presidência

Túlio Roberto de Morais 
Dantas

05179/2015 Sistema Eletrônico de Execução Unificado
A construção de um Sistema Eletrônico de Execução Unificado implica o desenvolvimento de uma ferramenta 
tecnológica que permita compor um conjunto de rotinas bastantes para consubstanciar um processo 
eletrônico de execução penal.

Contribuir com o desenvolvimento da Justiça Restaurativa;  Colaborar com a 
elaboração de atos normativos que promovam a celeridade processual, o 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e a melhoria das condições de 

trabalho dos juízes; desenvolver uma política criminal judiciária para o 
sistema penitenciário e socioeducativo, tendo por pilares a concretização e a 

efetividade de direitos, e o combate à cultura do encarceramento 
desnecessário, em especial, nas prisões provisórias; Realizar estudo sobre as 

condições de saúde da população cercerária.

Presidência
Dr. Luis Geraldo Sant'ana 

Lanfredi

10574/2017 Banco Nacional de Mandados de Prisão Versão 2.0

Evolução do BNMP com o fito de possuirmos um efetivo controle sobre o quantitativo de réus presos 
provisórios e definitivos, decorrentes de decisões do Poder Judiciário de todo o país. O sistema deve 
apresentar o panorama geral, propiciando relatórios gerenciais confiáveis e ferramentas para possibilitar a 
complementação dos dados cuja informação cabe às Secretarias de Segurança, de Justiça e de Administração 
Penitenciária.

Promover os direitos de cidadania no âmbito do Poder Judiciário, com vistas 
ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito; aperfeiçoar a gestão 
das políticas judiciárias e demais instrumentos de governança do CNJ e do 

Poder Judiciário

Presidência
Francisco Gonçalves de 

Araújo Filho

Programas e Projetos em execução - atualizado em 9/9/2020

Programas e Projetos 
Institucionais - CNJ
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Programas e Projetos em execução - atualizado em 9/9/2020

Programas e Projetos 
Institucionais - CNJ

13438/2018
Tradução e publicação da jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos relativa aos anos de 2013, 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019

Estender a disseminação da jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos através da 
publicação das decisões da Corte Interamericana nos anos de 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 na língua 
portuguesa, a fim de atualizar, até o final da gestão do Ministro Antônio Dias Toffoli, esse importante material 
de capacitação dos juízes brasileiros e intercâmbio de boas práticas nas Américas.  

Incentivar a disseminação do conhecimento e boas práticas do Poder 
Judiciário; Aperfeiçoar a gestão das políticas e outros instrumentos de 

governança do CNJ e do Poder Judiciário
Presidência Renata Chiarinelli Laurino

13435/2018 Documentação civil das pessoas presas com uso da biometria Assegurar a documentação civil das pessoas privadas de liberdade, com uso da identificação biométrica.
Promover os direitos de cidadania no âmbito do Poder Judiciário, com vistas 

ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito
Presidência

Gabriela de Angelis de Souza 
Peñaloza

07997/2016 - 
02378/2019

Implementação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado -
 SEEU no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Implementar e difundir os conhecimentos inerentes à utilizaçao das ferramentas e funcionalidades dispostas 
no Sistema Eletrônico de Execução Unificado perante o TJES, possibilitando o uso em escala da ferramenta 
tecnológica elo CNJ. Organizar, desenhar e detalhar u plano de implantaçã, a programação de abrangência e 
todaa metodologia de expansão do SEEU no TJES.

Promover os direitos de cidadania no âmbito do Poder Judiciário, com vistas 
ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito

Presidência
Dr. Luis Geraldo Sant'ana 

Lanfredi

02998/2019 Portal de Boas Práticas do Poder Judiciário

Ampliar a gestão do conhecimento no âmbito do Poder Judiciário, possibilitando a disseminação de 
iniciativas/projetos em busca da melhoria da prestação jurisdicional; contemplar práticas de diferentes 
temáticas em um só lugar, beneficiando também o usuário externo ao CNJ. O CNJ se beneficiará por adotar um 
procedimento padrão quando do levantamento e identificação de boas práticas e o gerenciamento dessas 
práticas no mesmo local. Adicionalmente, contemplará as normas do Conselho que preveem criação de bancos 
de práticas;cadastrar práticas de diferentes eixos temáticos, facilitará o trabalho dos pesquisadores por 
oferecer a busca e o acesso a práticas em um único local.

Incentivar a disseminação de conhecimento e boas práticas no âmbito do 
Poder Judiciário

SEP Marcos Vinícius Campos

01342/2019 PJe 2020
Desenvolver sistema tecnologicamente atualizado, modularizado, integrado a ferramentas de inteligência 
artificial e plenamente adequado às necessidades dos usuários, até julho de 2020.

Estimular a integração, a interoperabilidade e o desenvolvimento 
colaborativo dos sistemas de informação; articular o aperfeiçoamento da 

governança e da gestão da tecnologia da informação e comunicação. 
Presidência 

Antônio Augusto Silva 
Martins

04935/2019 Criação da Biblioteca Digital do CNJ

 Definir as estratégias de organização da Biblioteca; - Definir política de desenvolvimento inicial da coleção;  - 
Definir software de gerenciamento da Biblioteca Digital;  Realizar levantamento, tratamento e organização das 
informações produzidas no CNJ e inclusão em software para disponibilização e acesso. - Realizar levantamento 
de conteúdo jurídico e de áreas do conhecimento relativas à atuação do CNJ, que sejam gratuitos e de 
qualidade. 

Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e outros instrumentos de 
governança do CNJ e do Poder Judiciário;   incentivar a disseminação de 

conhecimento e boas práticas no âmbito do Poder Judiciário
SEP

Pâmela Tieme Barbosa 
Aoyama

13039/2018 Expansão e Consolidação das Audiências de Custódia.

Expandir as audiências de custódia para todas as comarcas brasileiras; fomentar o desencarceramento;  
promover a inclusão social, por meio do encaminhamento dos liberados aos agentes executores de políticas 
públicas pertinentes; aprimorar o SISTAC como instrumento de gestão de informação e; e) prevenir e 
combater a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais instrumentos de 
governança do CNJ e do Poder Judiciário, promover os direitos de cidadania 

no âmbito do Poder Judiciário
Presidência Renata Chiarinelli Laurino

00495/2019 Sistema de Gestão de Recursos Humanos

O projeto de um novo Sistema de Gestão de Recursos Humanos tem como objetivo modernizar todo o 
ferramental que apoia a Secretaria de Gestão de Pessoas, promovendo celeridade nos processos, eficiência, 
efetividade e segurança. Objetivos específicos: Celeridade nos processos; Eficiência na utilização dos recursos 
humanos; Efetividade na gestão estratégica de pessoas; Segurança dos dados e de rotinas, automação e 
aumento de produtividade.

Favorecer a melhoria e a integração dos processos organizacionais do CNJ SGP Érica Rosana Silva Tanner

07641/2019 Formulação da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026
O objetivo do projeto é elaborar o Planejamento Estratégico do CNJ relativo ao ciclo 2021-2026, revisando os 
elementos essenciais e buscando, de forma transparente, promover a evolução do órgão com adesão e 
compreensão do corpo funcional sobre os trabalhos executados.

Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais instrumentos de 
governança do CNJ e do Poder Judiciário

SEP
Fabiana Andrade Gomes e 

Silva
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Programas e Projetos em execução - atualizado em 9/9/2020

Programas e Projetos 
Institucionais - CNJ

12161/2018
Justiça começa na Infância: Fortalecendo a atuação do Sistema de 
Justiça na promoção de direitos para o desenvolvimento humano 

integral 

Promoção do fortalecimento e aparelhamento material e imaterial das instituições públicas voltadas à garantia 
dos direitos difusos e coletivos previstos no artigo 227 da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e do Marco Legal da Primeira Infância, com vistas a prevenir a improbidade administrativa dos 
servidores públicos que tem o dever de aplicar esta legislação.

Promover os direitos de cidadania no âmbito do Poder Judiciário, com vistas 
ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito; aperfeiçoar a gestão 
das políticas judiciárias e demais instrumentos de governança do CNJ e do 

Poder Judiciário; aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais 
instrumentos de governança do CNJ e do Poder Judiciário; centivar a 
disseminação de conhecimento e boas práticas no âmbito do Poder 

Judiciário

SEP
Alessandra Cristina de Jesus 

Teixeira

04261/2019  e 
05532/2019

Integração do "Consumidor.gov.br" ao PJE
A integração do “Consumidor.gov.br” ao PJe visa viabilizar e facultar ao cidadão que optou por judicializar sua 
demanda a alternativa da autocomposição de solução de controvérsias, em meio eletrônico, como mais uma 
ferramenta para o correto tratamento de seu conflito.

Promover os direitos de cidadania no âmbito do Poder Judiciário, com vistas 
ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito

SEP
Dra. Lívia Cristina Marques 
Peres; Dr. Braúlio Gabriel 

Gusmão

10300/2019
Curso Integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da 

Agenda 2030, das Nações Unidas, ao Poder Judiciário brasileiro.

Capacitar servidores do Poder Judiciário nos objetivos de desenvolvimento sustentável; 
Relacionar os objetivos de desenvolvimento sustentável ao Poder Judiciário, contribuindo para uma justiça 
célere, efetiva e eficaz.

Fomentar práticas de sustentabilidade, racionalização dos recursos públicos 
e redução do passivo ambiental.

CEAJUD Aline Ribeiro de Mendonça

11108/2019 Ações de memória aos 10 anos do DMF
Comemorar os 10 anos de criação do DMF, como estratégia para, ao divulgar os resultados alcançados pelo 
CNJ na atual gestão, repercutir publicamente as soluções concretas trazidas para o sistema carcerário que se 
baseie na garantia de direitos e na repulsa à perpetuação da violência e retrocessos civilizatórios.

Incentivar a disseminação de conhecimento e boas práticas no âmbito do 
Poder Judiciário

Presidência Ane Ferrari Ramos Cajado

12202/2019
Capacitação para o programa LIODS - Laboratório de Inovação, 

Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O projeto tem foco na assessoria técnica ao fortalecimento e disseminação dos LIODS (Laboratórios de 
Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) no âmbito do Poder Judiciário. Para 
alcançar este objetivo, o acordo prevê a entrega de dois produtos:  Produto 1: Conteúdos e metodologia de 
formação para fomento à implantação de Laboratórios de Inovação, Inteligência e Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (LIODS) no âmbito do Poder Judiciário desenvolvidos e aplicados em caráter 
piloto;  Produto 2: Estratégia de consolidação e sustentabilidade da coordenação nacional dos LIODS 
desenvolvida.

Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais instrumentos de 
governança do CNJ e do Poder Judiciário

Gab. Cons. Maria Tereza Uille 
Gomes

Conselheira Maria Tereza 
Uille Gomes

00133/2020 Revista CNJ, v. 4
2.1. Editoração e Publicação da Revista CNJ.
2.2. Hospedagem da Revista CNJ no SEER.

Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais instrumentos de 
governança do CNJ e do Poder Judiciário; realizar e incentivar pesquisas, 

estudos e diagnósticos sobre o Poder Judiciário.
SEP

Pâmela Tieme Barbosa 
Aoyama

05683/2017
Sistema de Gestão Estratégica do CNJ - solução Tecnológica – 

Acompanhamento e Monitoramento da Estratégia Institucional

Consiste em criação de solução tecnológica que apoie a medição, monitoramento, análise, mobilização e a 
comunicação das estratégias definidas. Facilitar a consolidação, a comunicação e a gestão dos dados e dos 
resultados alcançados a nível institucional, pelo DGE.

Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais instrumentos de 
governança do CNJ e do Poder Judiciário;  favorecer a melhoria e a 

integração dos processos organizacionais do CNJ;
DGE

Neuma Christina Lopes 
Nunes

01590/2020
Projeto de treinamento em Evolução dos Modelos de Governança 

de Tecnologia da Informação dos Tribunais que pretendem melhora 
a meta do indicador iGovTIC-JUD

O curso tem como objetivo explorar o conceito atualizado de governança e apresentar sua evolução, os 
instrumentos da Governança Corporativa e de Tecnologia da Informação, a capacidade de criação de valor 
atingida através da utilização de boas práticas de Governança e o contexto atual da Governança em aplicações 
práticas, no Poder Judiciário, além do suporte do gerenciamento de riscos.

Articular o aperfeiçoamento da governança e da gestão da tecnologia da 
informação e comunicação.

DTI Sidney Arruda

02804/2020 Nova Intranet
A modernização da Intranet tem o objetivo de oferecer ao seu público informação e serviço de forma 
customizada, acessível por meio de uma plataforma integrada com outras ferramentas de TI.  

Estimular a comunicação interna, a integração e a colaboração no CNJ e 
ampliar a divulgação externa das ações institucionais”.

SCS Rodrigo Farhat Camargo

03136/2020
Elaboração de Conteúdo EAD - Programa PJe 2020 - Projeto de 
Treinamento em Gestão de Portfólio, Programas e Projetos de 

Implantações PJe 

Elaborar conteúdo na modalidade de Ensino à Distância (EAD), para prover a capacitação dos servidores 
envolvidos no Programa PJe, dos Tribunais que estão participando do grupo colaborativo de desenvolvimento 
de módulos, migrando de versão ou implantando o sistema, a atuarem na área de Gerenciamento de Portfólio, 
Programas e Projetos de implantação do PJe, para proporcionar aos participantes, em um curto espaço de 
tempo, sólidos conhecimentos sobre as melhores práticas de execução, monitoramento, controle e 
encerramento de projetos vinculados à política do Processo Judicial Eletrônico (PJe);  Gerenciamento de 
Programas e Portfólio segundo os métodos ágeis e o Project Management Institute – PMI®.

Articular o aperfeiçoamento da governança e da gestão da tecnologia da 
informação e comunicação.

Presidência Flávio Feitosa Costa
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Programas e Projetos em execução - atualizado em 9/9/2020

Programas e Projetos 
Institucionais - CNJ

01812/2020 Curso Formação de Conciliadores e Mediadores Judiciais por EAD

Promover a capacitação nos métodos consensuais de solução de conflitos, em especial a conciliação e a 
mediação no âmbito judicial, com vistas à pacificação social e ao amplo acesso à justiça, objetivos principais da 
Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos, instituída pela Resolução n. 125, do Conselho 
Nacional de Justiça, de 29 de novembro de 2010.

 Incentivar a disseminação de conhecimentos e boas práticas no âmbito do 
Poder Judiciário (Portaria 167/2015 - Art. 2º, §1º, V); Promover os direitos 

de cidadania no âmbito do Poder Judiciário, com vistas ao fortalecimento do 
Estado Democrático de Direito (Portaria 167/2015 - Art. 2º, §1º, VII).

SEP Diogo Albuquerque Ferreira

03148/2020
Programa PJe 2020 - Projeto de Treinamento EAD em Gestão de 

Programas e Projetos de Implantações Pje

Capacitar, na modalidade de Ensino à Distância (EAD), os servidores envolvidos no Programa PJe, dos Tribunais 
que estão participando do grupo colaborativo de desenvolvimento de módulos, migrando de versão ou 
implantando o sistema, a atuarem na área de Gerenciamento de Portfólio, Programas e Projetos de 
implantação do PJe, proporcionando aos participantes, em um curto espaço de tempo, sólidos conhecimentos 
sobre as melhores práticas de execução, monitoramento, controle e encerramento de projetos vinculados à 
política do Processo Judicial Eletrônico (PJe);  Gerenciamento de Programas e Portfólio segundo os métodos 
ágeis e o Project Management Institute – PMI® , tendo em vista o alinhamento com os seus modelos de gestão 
estratégica, além de fornecer instrumentos que possam ajudá-los a implementar um processo sistemático e 
eficiente de gestão de portfólio, através do alinhamento, monitoração e controle, e revisão periódica de seus 
projetos e programas, concretizando assim os objetivos estratégicos.

Articular o aperfeiçoamento da governança e da gestão da tecnologia da 
informação e comunicação.

Presidência Flávio Feitosa Costa

02496/2020
Sistema de Controle de Ações de Capacitação em Mediação e 

Conciliação do CNJ – ConciliaJud
Prover o CNJ de sistema de gestão das ações de capacitação da Política de Tratamento Adequado de Conflitos 
e dos profissionais nelas habilitados. 

Macrodesafio: Adoção de soluções alternativas de conflito SEP Thiago de Andrade Vieira

03976/2020 Curso Perícias Médicas - Turma 3
Promover a capacitação em perícia médica judicial por meio do compartilhamento de procedimentos e boas 
práticas de profissionais médicos com vasta experiência na realização de perícias

Promover os direitos de cidadania no âmbito do Poder Judiciário, com vistas 
ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito

SEP Diogo Albuquerque Ferreira

01091/2020 Ranking da Transparência do Poder Judiciário, ano  2020

Espera-se que, com a publicação do Ranking da Transparência do Poder Judiciário, ano 2020, a sociedade possa 
ter acesso a mais informações dos tribunais e conselhos, de forma padronizada e direta. Além disso, o referido 
Ranking serve para identificar as boas práticas referentes à transparência e estimular que os tribunais e 
conselhos envidem esforços para se tornarem cada vez mais transparentes.

Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais instrumentos de 
governança do CNJ e do Poder Judiciário

SEP Adilson Medeiros da Silva

04299/2020
Programa de Formação para Automação Avançada no PJe - módulo 

2 
Instituir uma ação permanente para elevar o nível de automação do sistema PJe, com o aproveitamento das 
soluções já existentes e das experiências acumuladas, além de uma constante orientação aos tribunais.

Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais instrumentos de 
governança do CNJ e do Poder Judiciário; incentivar a disseminação de 

conhecimento e boas práticas no âmbito do Poder Judiciário
Presidência Elisa Roriz M. D. de Morais

04266/2020
Projeto de treinamento EAD em Evolução dos Modelos de 

Governança de Tecnologia da Informação dos Tribunais que 
pretendem melhora a meta do indicador iGovTIC-JUD

O curso EAD tem como objetivo explorar o conceito atualizado de governança e apresentar sua evolução, os 
instrumentos da Governança Corporativa e de Tecnologia da Informação, a capacidade de criação de valor 
atingida através da utilização de boas práticas de Governança e o contexto atual da Governança em aplicações 
práticas, no Poder Judiciário, além do suporte do gerenciamento de riscos.

Articular o aperfeiçoamento da governança e da gestão da tecnologia da 
informação e comunicação.

COAG  Sidney Arruda

04380/2020 Plano de Logística Sustentável do CNJ - 2021-2026

Elaborar o Plano de Logística Sustentável do CNJ para o ciclo 2021-2026, revisando os elementos essenciais 
relacionados à cultura socioambiental, sustentabilidade, racionalização dos recursos públicos e naturais, bem 
como à redução do passivo ambiental, de forma transparente e com a coparticipação do corpo funcional, 
permitindo a compreensão da interdependência entre o ser humano e o meio que o cerca.

Fomentar práticas de sustentabilidade, racionalização dos recursos públicos 
e redução do passivo ambiental;

Comissão Gestora do PLS Renata Maroja Stochiero

03365/2020
Programa PJe 2020 - Projeto de Desenvolvimento de Competências 

e Aprendizagem em Pje

Prover o desenvolvimento de Competências necessárias à completa implantação do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) no Poder Judiciário e sua consolidação como sistema nacional e único para o processamento 
de informações e atos processuais.

Articular o aperfeiçoamento da governança e da gestão da tecnologia da informação e comunicação.Presidência Guilherme Oliveira

05336/2020

CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE PAINÉIS DE BI
Instruir todas as áreas de gestão dos Tribunas brasileiros da melhor forma de realizar painéis de BI, com 
detalhamento do dos requisitos e informações sobre indicadores desejados.

Aperfeiçoamento da governança e da gestão da tecnologia da informação e 
comunicação. 

Presidência Isabely Fontana Mota

4



Coluna1 Processo SEI Programa/Projeto Objetivo Objetivo Estratégico Unidade  Responsável Gestor do Projeto
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Programas e Projetos 
Institucionais - CNJ

05582/2020
Introdução à construção de assistentes virtuais com base em 

abordagens de software livre

Proporcionar aos participantes um primeiro contato com os conceitos relacionados a chatbots. Serão 
apresentadas as principais técnicas de implantação e manutenção de chatbots baseados no framework open 
source RASA para que eles possam dar continuidade e tomar as melhores decisões relativas aos seus projetos 
internos.

disseminação de conhecimento e boas práticas no âmbito do Poder 
Judiciário, desenvolvimento colaborativo dos sistemas de informação, 

aperfeiçoamento da governança e da gestão da tecnologia da informação e 
comunicação. 

Presidência Elisa Roriz M. D. de Morais

05586/2020 Ação de Capacitação do SEEU Através deste projeto, esperamos que os usuários estejam capacitados a operar o SEEU de forma correta.
Aperfeiçoamento da gestão das políticas judiciárias, promoção dos direitos 

de cidadania no âmbito do Poder Judiciário
DMF Lino Comelli Junior

05656/2020
Treinamento EaD sobre inteligência artificial - Uma abordagem com 

uso do SINAPSES - turmas 5 e 6

O principal objetivo é instituir uma ação permanente com o aproveitamento das soluções já existentes e das 
experiências acumuladas, formando uma comunidade de desenvolvedores aptos a criar modelos de 
inteligência artificial na plataforma SINAPSES para aumentar o ecossistema de modelos de inteligência artificial 
com intuito de automatizar rotinas repetitivas no PJe. 

aperfeiçoamento da governança e da gestão da tecnologia da informação e 
comunicação. 

Presidência Mikaell Araújo

05200/2020
Plano Nacional para o Poder Judiciário - “Judicialização e Sociedade: 

ações para acesso à saúde pública de qualidade

Prevenir a judicialização da saúde. Melhoria na qualidade dos serviços do Sistema Único de Saúde, na atenção 
primária e secundária. Diagnóstico dos problemas e o fomento de melhorias que visem solucionar problemas e 
evitar novas ações judiciais. Resolução dos problemas na via administrativa, de forma a prevenir a 
judicialização e fomentar melhor atuação estatal na oferta dos serviços, identificando-se nacionalmente onde 
há maior precariedade no atendimento.

Aperfeiçoamento da gestão das políticas judiciárias, promoção dos direitos 
de cidadania no âmbito do Poder Judiciário

Gab. Cons. Candice Jobim Maria Cristiana Guimarães

05786/2020 Formação de Tutores em Mediação Judicial - OAB

Empregar adequadamente os métodos consensuais de solução de conflitos, em especial a conciliação e a 
mediação no âmbito judicial, com vistas à pacificação social e ao amplo acesso à justiça, objetivos principais da 
Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos, instituída pela Resolução n. 125, do Conselho 
Nacional de Justiça, de 29 de novembro de 2010.

Incentivar a disseminação de conhecimentos e boas práticas no âmbito do 
Poder Judiciário e Promover os direitos de cidadania no âmbito do Poder 
Judiciário, com vistas ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito 

SEP Diogo Albuquerque Ferreira

06255/2020
Treinamento EaD sobre inteligência artificial - Uma abordagem com 

uso do SINAPSES - turmas 7 e 8

O principal objetivo é instituir uma ação permanente com o aproveitamento das soluções já existentes e das 
experiências acumuladas, formando uma comunidade de desenvolvedores aptos a criar modelos de 

inteligência artificial na plataforma SINAPSES para aumentar o ecossistema de modelos de inteligência artificial 
com intuito de automatizar rotinas repetitivas no PJe. 

Articular o aperfeiçoamento da governança e da gestão da tecnologia da 
informação e comunicação.

Presidência Mikaell Araújo

07680/2020
A Resolução n. 332 e a Ética na produção e uso da I.A no Poder 

Judiciário
Divulgar a nova regulamentação do desenvolvimento e uso da Inteligência Artificial no Poder Judiciário, 

apontando, em especial, os preceitos éticos.
Incentivar a disseminação de conhecimento e boas práticas no âmbito do 

Poder Judiciário;
Gab. Cons. Rubens Canuto Luciane Gomes

05680/2020 XI Prêmio Conciliar é Legal (edição 2020)

I – identificar, premiar, disseminar e estimular a realização de ações de modernização, no âmbito do Poder 
Judiciário, que colaborem para a aproximação das partes, sua efetiva pacificação e o consequente 

aprimoramento da Justiça;
II – dar visibilidade às práticas de sucesso, contribuindo para maior mobilização nacional em favor da 

conciliação e da mediação;
III – contribuir para a imagem de uma Justiça sensível, pacificadora e eficiente junto à opinião pública em geral.

Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais instrumentos de 
governança do CNJ e do Poder Judiciário;  incentivar a disseminação de 

conhecimento e boas práticas no âmbito do Poder Judiciário.
Gab. Cons. Henrique Ávila Nathália Freitas Loureiro

06414/2020

Adoção do Método Integrado de Gestão de Riscos - MIGRI

Implementação do Método Integrado de Gestão de Riscos – MIGRI com o fito de aprimoramento da 
metodologia para subsidiar as tomadas de decisões no âmbito da segurança institucional, estabelecendo 
critérios objetivos para a adequada compreensão dos elementos fundamentais envolvidos no gerenciamento 
dos investimentos em segurança e a identificação das ações que devam ser implantadas para neutralizar ou 
mitigar os riscos verificados.

Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais instrumentos de 
governança do CNJ e do Poder Judiciário

Gab. Cons. Mário Guerreiro
Dr. Oswaldo Paiva da Costa 

Gomide
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Programas e Projetos 
Institucionais - CNJ

05683/2020 XV Semana Nacional de Conciliação

Fazer cumprir a norma fundamental consistente no dever de estimular a adoção da conciliação, da mediação e 
de outros métodos de solução consensual dos conflitos por juízes, advogados, defensores públicos e membros 
do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (art. 3º do CPC), mediante a realização de esforço 
concentrado, com orientações padronizadas e campanha de ampla divulgação.

Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais instrumentos de 
governança do CNJ e do Poder Judiciário e  incentivar a disseminação de 
conhecimento e boas práticas no âmbito do Poder Judiciário

Gab. Cons. Henrique Ávila Nathália Freitas Loureiro

01764/2020 Laboratório de Mineração de Processos do Judiciário

Criar um laboratório de mineração de processos no âmbito do judiciário brasileiro e instrumentalizar 
servidores e magistrados no uso dessa tecnologia, visando à redução do retrabalho através da identificação de 
oportunidades de melhorias nos fluxos dos processos, mensuração dos efeitos das mudanças realizadas, 
implementação de melhorias contínuas nos fluxos existentes, aumento da produtividade pela eliminação de 
gargalos, reconhecimento e ajuste de desvios nos fluxos estabelecidos e redução dos custos operacionais. 

Aperfeiçoar a gestão das políticas judiciárias e demais instrumentos de 
governança do CNJ e do Poder Judiciário

Presidência Francisco Gonçalves Filho
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