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ORIENTAÇÕES GERAIS

Trata-se de relatório utilizado pelo TJ PI enquanto órgão participante do Selo Justiça
em Números para fins de comprovação da realização do processo participativo no
âmbito dos tribunais, conforme disposto na Portaria CNJ nº 46/2017, inciso XV, art. 4º
do Anexo que regulamenta o Selo.

Neste relatório constam apenas as atividades participativas realizadas no período
entre 1º de janeiro e 20 de setembro de 2017.

Todas as atividades participativas realizadas foram consolidadas no presente Relatório
de Gestão Participativa, em formato “pdf”.

A lista de presença e a ata de deliberação de cada atividade deverão ser enviadas em
anexo ao final do Relatório e devidamente identificadas.
ATIVIDADES REALIZADAS
Lista das atividades realizadas pelo TJ PI entre 1º de janeiro e 20 de setembro de 2017.

ATIVIDADE 1: Consulta Pública por meio eletrônico
MODALIDADE UTILIZADA

________________

Consulta Pública (artigo 4º, IV da Resolução CNJ nº 221/2016).

DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

__________

12 de julho a 04 de agosto de 2017, em meio eletrônico, através de
disponibilização de formulário da Plataforma Google.

FINALIDADE
A atividade tem como objetivo iniciar o debate acerca da proposta de metas
nacionais para 2018 no âmbito do TJ PI.

INFORMAÇÕES DOS PARTICIPANTES
Informe o quantitativo de participantes da atividade conforme perfil da tabela a
seguir:
Magistrados
1º grau
2º grau
5
TOTAL

Servidores
36

Sociedade
5
52
3

Outros (Especificar)
1 Procurador
5 Advogados

OBSERVAÇÕES: _________________________
Nessa oportunidade ocorreu a apresentação das metas propostas para 2018 na
forma de questionamentos, com respostas de múltipla escolha, para a finalidade
de coleta das informações referentes a manutenção (ou não) de cada meta para o
ano 2018, bem como, optou-se pela inclusão de uma questão subjetiva (vide
anexo).

ATIVIDADE 2: Consulta Pública por meio formulário escrito
MODALIDADE UTILIZADA

________________

Consulta Pública (artigo 4º, IV da Resolução CNJ nº 221/2016)

DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

__________

23 a 25 de agosto de 2017, através de disponibilização de formulário escrito aos
participantes do III Congresso Judiciário Piauiense e Fórum Estadual dos Juizados
Especiais do Piauí (FOJESPI).

FINALIDADE
A atividade tem como objetivo dar continuidade ao debate acerca da proposta de
metas nacionais para 2018 no âmbito do TJ PI.

INFORMAÇÕES DOS PARTICIPANTES
Informe o quantitativo de participantes da atividade conforme perfil da tabela a
seguir:
Magistrados
1º grau
2º grau

Servidores

Sociedade
3

14

Outros (Especificar)
4 Advogados

29

TOTAL

53

OBSERVAÇÕES: _________________________
Nessa oportunidade ocorreu a apresentação das metas propostas para 2018 na
forma de questionamentos, com respostas de múltipla escolha, para a finalidade
de coleta das informações referentes a manutenção (ou não) de cada meta para o
ano 2018, bem como, optou-se pela inclusão de uma questão subjetiva (vide
anexo II).
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