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Presentes os participantes integrantes do CIPE:

 

Juiz Federal Durval Carneiro Neto, presidente do CIPE

Tarcísio José Filgueiras dos Reis, diretor da SECAD

Liliana Kelsch Sarmento, diretora do NucGE

Claudia Silva Daniel, supervisora da SEAGE

Félix Antônio Barbosa Aguiar, diretor do NUCJU

Kátia Fernandes, diretora do NUASG

Álvaro Antônio Brito Reis, diretor do NUTEC

Ana Claudia Dias Lima Seixas, diretora do NUMAN

Kleber Correa Portela, diretor do NUCOD

Aline Trevisan Duarte, diretora da CEJUC/Ba

Miguel Ângelo Barbosa Aguiar, diretor do NUTUR

Claudia de Araújo Meireles Soares, diretora de secretaria da 9ª Vara

Érika Lúcia de Carvalho Sá, diretora de secretaria da 17ª Vara

Maria de Fátima Pinto Magno Martins, diretora de secretaria da Vara Única da SSJ de Jequié

Tales Matos Amorim, diretor de secretaria da Vara Única da SSJ de Guananbi

 

 

Pauta

Apresentação do PLANEST 2021/2026 para a nova gestão
Balanço do cumprimento de metas do CNJ e CJF ano 2022

Avanços e dificuldades
Análise do andamento das Iniciativas Estratégicas

Projetos executados, em andamento e sua repercussão para alcance das metas
Execução da Estratégia

 

I - Apresentação do PLANEST 2021/206

Dr. Durval Carneiro Neto, presidente do CIPE/Ba pontuou sobre a importância do Comitê e ressaltou sobre a disposição da Administração em dar
continuidade aos projetos já programados e estabelecidos para os próximos anos.

Foi feita uma breve apresentação sobre o Planest 2021/2026, rede de governança, objetivos estratégicos e carteira de iniciativas estratégicas (clique aqui
para ver).

 

II - Balanço do cumprimento de metas do CNJ e CJF até o mês de Junho/22

 

Ata 16057638         SEI 0003500-26.2018.4.01.8004 / pg. 1

https://www.canva.com/design/DAFFpKXcH2E/QVhMDzpx0mvJlbyuAduuig/edit?utm_content=DAFFpKXcH2E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


Já o relatório de cumprimento das Metas de 2022 por unidade judiciária, posição em 30/06/2022, pode ser consultado no quadro geral disponível no doc
SEI 16057133.

Foram pontuados como fatores impactantes no desempenho mediano da SJBA: a questão da pendência de conclusão do procedimento de redistribuição de
processos de execução fiscal das SSJs para a capital, a priorização da migração de processos para o PJe e as dificuldades de apuração do cáculo de alguns indicadores, a
exemplo da taxa de congestionamento

 

III - Análise do andamento das Iniciativas Estratégicas

A Carteira de Iniciativas Estratégicas da SJBA (Plano de Ação 16057138)  conta hoje com 19 projetos, sendo 10 já concluídos. Foram aprovados 3 novos
projetos:

a) projeto JF Cast, que visa implantar o podcast da JFBA já concluído aguardando inclusão dos podcasts

b) projeto Acolhendo, com foco na ambientação de servidores novos e estagiários na JFBA; e

c) projeto Transformação Digital na JFBA, que busca otimizar os processos de trabalho no intuito de tornar mais célere a prestação jurisdicional e diminuir
o uso de impressão com a possibilidade de serem transformados digitalmente. O projeto piloto está sendo realizado junto ao NUBES.

O Diretor do Foro externou o desejo de implantação de um Núcleo de Justiça 4.0 na SJBA. A ideia inicial é designar um grupo de estudos formado por
alguns juízes e servidores com o objetivo de definir um tema específico, a ser analisado pelos juízes juntamente com a CLI-SJBA.

 

 

IV - Execução da Estratégia

Foi apresentada também a planilha de Execução da Estratégia (16057157), onde verifica-se que o percentual de Execução da Estratégia das iniciativas até a
data junho/2022 foi de 60,93%, percentual acima do esperado considerando que ainda estamos no primeiro terço do ciclo estratégico.

O Relatório de Execução da Estratégia encaminhado a CCGER/TRF 1 está disponível para consulta no doc SEI 16057165.

Ao final da reunião, o Diretor do Foro da SJBA, Durval Carneiro Neto, agradeceu a todos os presentes e parabenizou a equipe pelo trabalho desenvolvido.

 

Salvador, 06/07/2022
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