
Objetivo Estratégico Iniciativas em andamento Progresso % Importância 
(Peso)

% Execução do 
Objetivo

Elaboração da Carta de Serviços 100 3
Celebração de acordo com o INSS para a intimação em Secretaria em casos específicos 100 1
Dispensa de intimação da parte autora em casos específicos 100 1
Criação do banco de sentenças 100 3
Celebração de acordo com o INSS para a análise de processos antes do julgamento, objetivando a 
desistência de recursos 100 1
Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão 
possuir link próprio de Internet e firerewall 100 1
Elaboração de um plano de integração e padronização das rotinas entre as Varas e a CEMAN - 
Central de Mandados 100 2
Assinatura de convênios com concessionárias de serviços públicos para fornecimento de dados 
cadastrais dos usuários aos magistrados 100 2

1 - Reforma de área dos JEF's para a instalação física do Núcleo Permanente de Conciliação; 
2 -Concomitantemente promover a participação de servidores e colaboradores em cursos 
preparatórios e/ou de aperfeiçoamento de Conciliadores, específicos para a atividade desenvolvida, 
com fito tornar mais eficiente as atividades empreendidas pelo Núcleo,  conforme prevê Resolução 
nº. 125, de 29/11/2010, com a Emenda nº. 01, de 31/01/2013;
3- Desenvolver sistemas de distribuição eletrônica de processos, intimação, publicação e 
acompanhamento estatístico, adaptados às necessidades do Núcleo de Conciliação;

100 3

Criação da Central de Videoconferências 100 1
Histórico institucional da SJBA 100 3
Plano de Comunicação da Estratégia 90 1

Implantação da Gestão de Riscos na SJBA 60 1

Realização de aprimoramento dos procedimentos de gestão documental 100 2
Implantação do Escritório de Projetos 100 1
Descarte de autos findos 80 1
Cumprimento de Ordem Judicial nos presídios por meio eletrônico 100 2
Justiça Cidadã 10 3
Semana da Poupança 10 3
Justiça Inclusiva 0 3
Uso da automação como suporte às rotinas do PJe 50 1
Assinatura de convênios com concessionárias de serviços públicos para fornecimento de dados 
cadastrais dos usuários aos magistrados 100 3
Elaboração de um plano de integração e padronização das rotinas entre as Varas e a CEMAN - 
Central de Mandados 100 3
Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão 
possuir link próprio de Internet e firerewall 100 1
Celebração de acordo com o INSS para a intimação em Secretaria em casos específicos 100 3
Dispensa de intimação da parte autora em casos específicos 100 3
Celebração de acordo com o INSS para a análise de processos antes do julgamento, objetivando a 
desistência de recursos 100 3

1 - Reforma de área dos JEF's para a instalação física do Núcleo Permanente de Conciliação; 
2 -Concomitantemente promover a participação de servidores e colaboradores em cursos 
preparatórios e/ou de aperfeiçoamento de Conciliadores, específicos para a atividade desenvolvida, 
com fito tornar mais eficiente as atividades empreendidas pelo Núcleo,  conforme prevê Resolução 
nº. 125, de 29/11/2010, com a Emenda nº. 01, de 31/01/2013;
3- Desenvolver sistemas de distribuição eletrônica de processos, intimação, publicação e 
acompanhamento estatístico, adaptados às necessidades do Núcleo de Conciliação;

100 2

Criação da Central de Videoconferências 100 2
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1  Buscar a satisfação do usuário/cidadão 75

Agilizar os trâmites judiciais2 77
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(Peso)
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Estudos de parâmetros, procedimentos padrões e boas práticas do SEI 95 1

Plano de Comunicação da Estratégia 90 1
Realização de aprimoramento dos procedimentos de gestão documental 100 1
Implantação da Gestão de Riscos na SJBA 60 1
Cumprimento de Ordem Judicial nos presídios por meio eletrônico 100 2
Descarte de autos findos 80 1
Justiça Cidadã 10 3
Semana da Poupança 10 3
Justiça Inclusiva 0 1
Uso da automação como suporte às rotinas do PJe 50 3

1 - Reforma de área dos JEF's para a instalação física do Núcleo Permanente de Conciliação; 
2 -Concomitantemente promover a participação de servidores e colaboradores em cursos 
preparatórios e/ou de aperfeiçoamento de Conciliadores, específicos para a atividade desenvolvida, 
com fito tornar mais eficiente as atividades empreendidas pelo Núcleo,  conforme prevê Resolução 
nº. 125, de 29/11/2010, com a Emenda nº. 01, de 31/01/2013;
3- Desenvolver sistemas de distribuição eletrônica de processos, intimação, publicação e 
acompanhamento estatístico, adaptados às necessidades do Núcleo de Conciliação;

100 3

Assinatura de convênios com concessionárias de serviços públicos para fornecimento de dados 
cadastrais dos usuários aos magistrados 100 1
Plano de Comunicação da Estratégia 90 1
Implantação da Gestão de Riscos na SJBA 60 1
Justiça Cidadã 10 3
Semana da Poupança 10 3
Justiça Inclusiva 0 1
Criação da Central de Videoconferências 100 3
Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão 
possuir link próprio de Internet e firerewall 100 1

Elaboração de um plano de integração e padronização das rotinas entre as Varas e a CEMAN - 
Central de Mandados 100 1
Assinatura de convênios com concessionárias de serviços públicos para fornecimento de dados 
cadastrais dos usuários aos magistrados 100 1
Plano de Comunicação da Estratégia 90 1

Implantação da Gestão de Riscos na SJBA 60 1

Plano de Comunicação da Estratégia 90 1
Implantação da Gestão de Riscos na SJBA 60 1
Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão 
possuir link próprio de Internet e firerewall 100 1
Elaboração de um plano de integração e padronização das rotinas entre as Varas e a CEMAN - 
Central de Mandados 100 1

Criação da Central de Videoconferências 100 1
Assinatura de convênios com concessionárias de serviços públicos para fornecimento de dados 
cadastrais dos usuários aos magistrados 100 1

Plano de Comunicação da Estratégia 90 1

Implantação da Gestão de Riscos na SJBA 60 1

Aumentar o número de processos encerrados 
por meio de conciliação 473

Agilizar os trâmites dos processos criminais, 
de modo a combater a impunidade4 94

6 Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento 
do julgado (execuções não fiscais) 91,67

5 Aperfeiçoar a gestão da execução da pena 
alternativa 75,00
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Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão 
possuir link próprio de Internet e firerewall 100 1
Elaboração de um plano de integração e padronização das rotinas entre as Varas e a CEMAN - 
Central de Mandados 100 2
Assinatura de convênios com concessionárias de serviços públicos para fornecimento de dados 
cadastrais dos usuários aos magistrados 100 1

Plano de Comunicação da Estratégia 90 1

Implantação da Gestão de Riscos na SJBA 60 1
Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão 
possuir link próprio de Internet e firerewall 100 1

Elaboração de um plano de integração e padronização das rotinas entre as Varas e a CEMAN - 
Central de Mandados 100 1

Assinatura de convênios com concessionárias de serviços públicos para fornecimento de dados 
cadastrais dos usuários aos magistrados 100 1

Criação da Central de Videoconferências 100 1

Plano de Comunicação da Estratégia 90 1

Implantação da Gestão de Riscos na SJBA 60 1
Plano de Comunicação da Estratégia 90 1

Implantação da Gestão de Riscos na SJBA 60 1

Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão 
possuir link próprio de Internet e firerewall 100 1
Elaboração de um plano de integração e padronização das rotinas entre as Varas e a CEMAN - 
Central de Mandados 100 1

Celebração de acordo com o INSS para a intimação em Secretaria em casos específicos 100 3

Dispensa de intimação da parte autora em casos específicos 100 3
Celebração de acordo com o INSS para a análise de processos antes do julgamento, objetivando a 
desistência de recursos 100 3

Plano de Comunicação da Estratégia 90 1

Implantação da Gestão de Riscos na SJBA 60 1

Projeto de implementação de exames periódicos de saúde.   Identificação de riscos ambientais, 
elaboração de laudos médicos preventivos e corretivos, realização de exames. 100 3

Implantação banco de Multiplicadores com servidores que tenham interesse de disseminar 
conhecimento nas áreas de gestão de processos, gestão de Projetos, gestão de riscos e 
sustentabilidade.

90 3

1 - Reforma de área dos JEF's para a instalação física do Núcleo Permanente de Conciliação; 
2 -Concomitantemente promover a participação de servidores e colaboradores em cursos 
preparatórios e/ou de aperfeiçoamento de Conciliadores, específicos para a atividade desenvolvida, 
com fito tornar mais eficiente as atividades empreendidas pelo Núcleo,  conforme prevê Resolução 
nº. 125, de 29/11/2010, com a Emenda nº. 01, de 31/01/2013;
3- Desenvolver sistemas de distribuição eletrônica de processos, intimação, publicação e 
acompanhamento estatístico, adaptados às necessidades do Núcleo de Conciliação;

100 3

Produção e desenvolvimento do Encontro de Diretores das áreas fim e meio juntamente com a 
SECAD 100 3

Ações de treinamento sobre execução orçamentária e financeira 75 3

Plano de Comunicação da Estratégia 90 1

Implantação da Gestão de Riscos na SJBA 60 1

7 Agilizar os trâmites judiciais das execuções 
fiscais

8
Agilizar os trâmites processuais na busca do 
julgamento célere das ações de improbidade 
administrativa

10 Reduzir o acúmulo de processos relativos às 
demandas repetitivas e dos grandes litigantes

9 Aprimorar o funcionamento do sistema de 
controles internos da Justiça Federal

11 Desenvolver o potencial humano nos órgãos 
da Justiça Federal

91,67

91,67

96,15

91

75,00
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Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas Led na área externa 100 3
Substituição de válvulas de descargas dos vasos sanitários no prédio Anexo 100 3
Substituição de válvulas de descargas dos vasos sanitários no prédio Sede 100 3
Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas Led nas áreas internas 100 3
Realização de aprimoramento dos procedimentos de gestão documental 100 3
Criação da Central de Videoconferências 100 1
Projeto de implementação de exames periódicos de saúde.   Identificação de riscos ambientais, 
elaboração de laudos médicos preventivos e corretivos, realização de exames. 100 1
Estudos de parâmetros, procedimentos padrões e boas práticas do SEI 95 3
Projeto de digitalização, virtualização e descarte do acervo do NucGP 70 3
Ações de treinamento sobre execução orçamentária e financeira 75 2
Plano de Comunicação da Estratégia 90 1
Implantação da Gestão de Riscos na SJBA 60 2
Descarte de autos findos 80 3
Cumprimento de Ordem Judicial nos presídios por meio eletrônico 100 3

Implantação do Escritório de Projetos 100 2

Residência em Tecnologia da Informação 30 1
Contratação de empresa para implantação de novo CFTV nas áreas internas e externas do Fórum 
Arx da Costa Tourinho 100 1
Produção e desenvolvimento do Encontro de Diretores das áreas fim e meio juntamente com a 
SECAD 100 3
Contratação de empresa para implantação de novo CFTV nas áreas internas e externas do Fórum 
Teixeira de Freitas 100 1
Implantação banco de Multiplicadores com servidores que tenham interesse de disseminar 
conhecimento nas áreas de gestão de processos, gestão de Projetos, gestão de riscos e 
sustentabilidade.

90 3

Elaboração da Carta de Serviços 100 1

1 - Reforma de área dos JEF's para a instalação física do Núcleo Permanente de Conciliação; 
2 -Concomitantemente promover a participação de servidores e colaboradores em cursos 
preparatórios e/ou de aperfeiçoamento de Conciliadores, específicos para a atividade desenvolvida, 
com fito tornar mais eficiente as atividades empreendidas pelo Núcleo,  conforme prevê Resolução 
nº. 125, de 29/11/2010, com a Emenda nº. 01, de 31/01/2013;
3- Desenvolver sistemas de distribuição eletrônica de processos, intimação, publicação e 
acompanhamento estatístico, adaptados às necessidades do Núcleo de Conciliação;

100 1

Histórico institucional da SJBA 100 2

Estudos de parâmetros, procedimentos padrões e boas práticas do SEI 95 3

Projeto de digitalização, virtualização e descarte do acervo do NucGP 70 3

Ações de treinamento sobre execução orçamentária e financeira 75 3

Plano de Comunicação da Estratégia 90 3

Implantação da Gestão de Riscos na SJBA 60 3

Descarte de autos findos 80 2

Implantação do Escritório de Projetos 100 3
Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão 
possuir link próprio de Internet e firerewall 100 3

Plano de Comunicação da Estratégia 90 1

13 Aprimorar a organização e as práticas da 
gestão estratégica

12 Otimizar custos operacionais

Assegurar a efetividade dos serviços de TI 

88

90
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Implantação da Gestão de Riscos na SJBA 60 1

Residência em Tecnologia da Informação 30 3
Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as Subseções Judiciárias, que deverão 
possuir link próprio de Internet e firerewall 100 1

Plano de Comunicação da Estratégia 90 1

Implantação da Gestão de Riscos na SJBA 60 1
82TOTAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2019 (%)    

15 Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça 
Federal

14 Assegurar a efetividade dos serviços de TI 
para a Justiça Federal

83

68


