
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 
 

PLANO DE AÇÃO META 9 

VIRTUALIZAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

    

ODS 5: IGUALDADE DE GÊNERO    

Meta específica da ODS: "5.b. aumentar o uso de tecnologias de base, em particular das TIC, para promover o empoderamento das mulheres".   

    

OBJETIVO    

Promover a celeridade e a efetividade da tramitação de medidas protetivas.   

    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

a) Implantar o PJE como meio exclusivo de tramitação de medidas protetivas relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher;    

b) Utilização de procedimentos com base de TIC para agregar qualidade ao trâmite de medidas protetivas;    

c) Aprimoramento do modelo procedimental das medidas protetivas, favorecendo a celeridade e economicidade de movimentos no ambiente de TIC;    

d) Sensibilização de unidades de competências criminais para futura implementação do PJE Criminal.    

 

META    

Implantar PJE para tramitação exclusiva de medidas protetivas de urgência nas unidades criminais das comarcas de Parnaíba, Picos, Oeiras, Floriano e Bom Jesus.    

    

INDICADOR    

Tempo médio de despacho inicial em medidas protetivas de urgência    

 

ASSUNTO MAIS DEMANDADO RELATIVO AO ODS 5 (código TPU, assunto)    

10949 Direito Penal - Violência Doméstica Contra a Mulher  
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FASE I 

Unidade Judicial: 1ª Vara de Parnaíba 

Etapa 
Descrição 

Inicial 

What Why Where When Who How 
How 
much Status 

O que Porquê Onde Quando Quem Como Quanto 

1 Diagnóstico 
inicial 

Avaliar a experiência da 
tramitação das medidas 
protetivas pelo PJE na 5ª 
Vara Criminal de Teresina. 

Realização de gestão participativa que se trata de um modelo 
administrativo que valoriza a participação de todos nos processos 
de administração, nos processos estratégicos e até na tomada de 
decisões de uma instituição. 

TJPI Set/2020 Presidência 
 

SEGES 

Identificando os aspectos 
positivos e negativos do 
trâmite de medida 
protetivas via PJE. 

Sem 
custo. 

Concluída. 

2 Ato normativo Publicar Portaria da 
Presidência com as regras 
a implantação do PJE em 
varas criminais e varas 
únicas no interior do 
Piauí. 

Estabelecimento de diretrizes normativas para implementação 
formal da ação. 

TJPI Out/2020 Presidência Publicando portaria no DJ. Sem 
custo. 

Em 
execução. 

3 Diálogo com 
outras 
instituições 

Articular com outras 
instituições envolvidas na 
rede de proteção 
feminina e combate à 
violência doméstica. 

Fortalecimento da rede de proteção à mulher vítima de violência. TJPI Out/2020 Presidência 
 

Coord. Estadual da 
Mulher 

 
Unidades judiciais 

  

Realizando 
videoconferência com 
representantes das 
instituições externas ao 
TJPI para apresentar o 
Plano de Ação. 

Sem 
custo. 

Aguardando 
início. 

4 Capacitação Executar os atos 
necessários à capacitação 
de servidores e outras 
pessoas envolvidas no 
contexto do fluxo 
processual das medidas 
protetivas. 

Construção e/ou renovação do conhecimento relacionado ao PJE. TJPI Out/2020 EJUD 
 

STIC 

Realizando 
videoconferência com os 
gestores das unidades 
judiciárias aptas ao novo 
modelo de tramitação de 
medidas protetivas. 

Sem 
custo. 

Aguardando 
início. 

5 Suporte 
tecnológico 

Configurar o sistema 
processual eletrônico e 
expedir tokens. 

Estruturação da área de TIC para adaptar a rotina no ambiente 
virtual à tramitação de medidas protetivas de urgência. 

TJPI Nov/2020 STIC Consolidando as chamadas 
"regras de negócio" para 
fluidez do sistema 
processual eletrônico e 
criação de assinatura 
eletrônica para servidores 
que ainda não possuem. 

Sem 
custo. 

Aguardando 
início. 
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6 Análise 
estatística 

Analisar os indicadores 
atualizados das unidades 
judiciárias por 
amostragem. 

Estudo e consolidação de indicadores utilizando técnica de 
inferência estatística. Análise quantitativa e qualitativa da ação. 

TJPI Dez/2020 SEGES Analisando variáveis, 
gráficos e projetando 
perspectivas. 

Sem 
custo. 

Aguardando 
início. 

7 Relatório Elaborar relatório. Avaliação dos resultados e feedback dos principais atores. TJPI Dez/2020 SEGES Elaborando relatório 
analítico. 

Sem 
custo. 

Aguardando 
início. 

FASE II 

Unidades Judiciais: 4ª Vara de Picos, 1ª Vara de Oeiras, 1ª Vara de Floriano e Vara Única de Bom Jesus 

Etapa 
Descrição 

Inicial 

What Why Where When Who How 
How 
much Status 

O que Porquê Onde Quando Quem Como Quanto 

1 Diálogo com 
outras 
instituições 

Articular com outros 
órgãos envolvidos na rede 
de proteção feminina e 
combate à violência 
doméstica. 

Fortalecimento da rede de proteção à mulher vítima de violência. TJPI Mar/2021 Presidência 
 

Coord. Estadual da 
Mulher 

 
Unidades judiciais 

  

Realizando 
videoconferência com 
representantes das 
instituições externas ao 
TJPI para apresentar o 
Plano de Ação. 

Sem 
custo. 

Aguardando 
início. 

2 Capacitação Executar os atos 
necessários à capacitação 
de servidores e outras 
pessoas envolvidas no 
contexto do fluxo 
processual das medidas 
protetivas. 

Construção e/ou renovação do conhecimento relacionado ao PJE. TJPI Mar/2021 EJUD 
 

STIC 

Realizando 
videoconferência com os 
gestores das unidades 
judiciárias aptas ao novo 
modelo de tramitação de 
medidas protetivas. 

Sem 
custo. 

Aguardando 
início. 

3 Suporte 
tecnológico 

Configurar o sistema 
processual eletrônico e 
expedir tokens. 

Estruturação da área de TIC para adaptar a rotina no ambiente 
virtual à tramitação de medidas protetivas de urgência. 

TJPI Mar/2021 STIC Consolidação das 
chamadas "regras de 
negócio" para fluidez do 
sistema processual 
eletrônico e criação de 
assinatura eletrônica para 
servidores que ainda não 
possuem. 

Sem 
custo. 

Aguardando 
início. 

4 Análise 
estatística 

Analisar os indicadores 
atualizados das unidades 
judiciárias por 
amostragem. 

Estudo e consolidação de indicadores utilizando técnica de 
inferência estatística. Análise quantitativa e qualitativa da ação. 

TJPI Mai/2021 SEGES Analisando variáveis, 
gráficos e projetando 
perspectivas. 

Sem 
custo. 

Aguardando 
início. 

5 Relatório Elaborar relatório. Avaliação dos resultados e feedback dos principais atores. TJPI Mai/2021 SEGES Elaborando relatório 
analítico. 

Sem 
custo. 

Aguardando 
início. 

 


