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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS
 

ATA

CIPE - Comitê Planejamento Estratégico
Julho/2021

 
 
A Diretoria do Foro, por meio de reuniões nos dias 07 e 08 de julho de 2021,

acompanhou a execução dos projetos estratégicos e projetos de inovação estratégicos, resultando na
confecção dos documentos que são usados para acompanhamento da estratégia, quais sejam: planilha de
seleção de projetos, plano de ação, planilha de contribuição e Relatório de Acompanhamento da
Estratégia, disponíveis no PAe SEI 0021777-97.2021.4.01.8000

As ações que fazem parte da carteira do CIPE estão descritas e atualizadas no Plano de
Ação, conforme discutido abaixo:

Digitalização dos processos físicos em tramitação nas varas federais da capital - Na
SJMG (capital e interior) temos um percentual de cerca de 58% dos processos já tramitando no PJe (entre
novos e migrados). No caso de BH, é possível uma análise por grupo de varas: JEF e Criminais - acervo
digitalizado e migrado gira em torno de 70%; Varas Cíveis de rito comuns - o acervo digitalizado e
migrado gira em torno de 80% a 95%; Varas de Execução Fiscal - o acervo digitalizado e migrado desse
grupo de varas gira em torno de 30%

Diligência Sustentável - A solicitação de ajuste no PJe para impressão dos documentos
(mandados e anexos) no formato A6 e menores foi aberta no dia 16/03/2021, sob o nº SS770530 no
sistema e-Sosti, tendo sido baixada com a alteração implantada no sistema no dia 28/06/2021, permitindo
o início da próxima etapa do projeto: realização dos testes na rua, que devem durar cerca de 02 (dois)
meses

Aprimoramento do Serviço de Atermação da Justiça Federal de Minas Gerais -
inclusão digital - A capacitação dos servidores de todo o Estado que realizam atermação foi finalizada. A
modernização dos formulários on-line, e o levamento dos equipamentos para a disponibilização, em cada
SSJ, de um micro e dois monitores para utilização dos jurisdicionados. está em andamento

Almoxarifado Virtual - A adesão à Intenção de Registro de Preços nº 07/2020 -
Almoxarifado Virtual - do Ministério da Economia - já foi providenciada; Aguarda-se o comunicado do
Ministério referente à confirmação da adesão da JFMG ao Almoxarifado Virtual, no 2º semestre/2021

Mapeamento de Processos e Conhecimentos Críticos da SJMG - A capacitação será
realizada em duas etapas: a primeira etapa foi concluída e a segunda etapa terá início em agosto/2021.
Serão mapeados oito processos de trabalho considerados críticos, definindo indicadores e competências.

Criação da Central de Inteligência, Segurança e Transporte (Central de
Policiamento) - Foi realizada prototipação da Central no Laboratório de Inovação, e já se iniciou o ciclo
de reuniões com os magistrados para apresentação do Protótipo. A próxima etapa será a definição da
estrutura orgânica da Central.

Em relação ao Relatório de cumprimento de metas por unidade judiciária, foi
observado o reduzido desempenho referente a taxa de congestionamento, provavelmente devido ao cenário
causado pela pandemia de Covid-19. Acredita-se que a digitalização de processos terá grande resultado
positivo sobre as metas, assim como a implantação institucional da Gestão por Processos. O relatório de
cumprimento de metas, com posição em 30 de junho, mostrou que pouco mais de 10 unidades judiciárias
estão com alguma categoria de selo.
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Encerra-se a presente.
 
Jacqueline Pelucci
Supervisora da Semad 

 

Documento assinado eletronicamente por Jacqueline Braga Pelucci, Supervisor(a) de Seção, em
12/07/2021, às 18:37 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Orlando Amaral Pinto, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 12/07/2021, às 18:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Vânila Cardoso André de Moraes, Diretor do Foro, em
13/07/2021, às 17:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
13423757 e o código CRC 266EB3AC.
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