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Data 

prevista para 
conclusão

Custo total previsto
Indicador(es) do 

projeto
Meta do projeto Status Situação

% de execução 
acumulada:
% entregas 

concluídas/%entregas 
previstas
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% de execução 
acumulada/% de 
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desempenho de 

custo:
Gasto 

real/orçamento 
previsto para a data

Unidade 
Responsável

Processo 
Administrativo no 

SEI
Gerente de Projeto

Elevar a qualidade dos serviços 
prestados

Ampliar a oferta de serviços 
digitais

Promover a adoção de práticas 
sustentáveis nas iniciativas e nos 

processos de trabalho
Elevar a qualidade dos serviços 

prestados
Ampliar a oferta de serviços 

digitais
Aprimorar a estrutura e os 

processos de trabalho da área 
cartorária

Promover a adoção de práticas 
sustentáveis nas iniciativas e nos 

processos de trabalho
Elevar a qualidade dos serviços 

prestados

Incentivar e aprimorar a 
conciliação pré-processual

Promover a adoção de práticas 
sustentáveis nas iniciativas e nos 

processos de trabalho
Aprimorar a estrutura física e 

organizacional  administrativa e 
judicial 

Elevar a qualidade dos serviços 
prestados

Ampliar a oferta de serviços 
digitais

Aprimorar a estrutura e os 
processos de trabalho da área 

cartorária

Elevar a qualidade dos serviços 
prestados

Ampliar a oferta de serviços 
digitais

Incentivar a inovação
Elevar a qualidade dos serviços 

prestados
Ampliar a oferta de serviços 

digitais
Finalizar a migração de sistemas 

para o PJe
Aprimorar a estrutura e os 

processos de trabalho da área 
cartorária

Incentivar a inovação
Promover a adoção de práticas 

sustentáveis nas iniciativas e nos 
processos de trabalho

Fortalecer o clima organizacional 
e promover o bem-estar dos 

magistrados e servidores

Elevar a qualidade dos serviços 
prestados

Ampliar a oferta de serviços 
digitais

Aprimorar a estrutura e os 
processos de trabalho da área 

cartorária

Elevar a qualidade dos serviços 
prestados

Ampliar a oferta de serviços 
digitais

Incentivar a inovação
Promover a adoção de práticas 

sustentáveis nas iniciativas e nos 
processos de trabalho

Fortalecer o clima organizacional 
e promover o bem-estar dos 

magistrados e servidores

Elevar a qualidade dos serviços 
prestados

Ampliar a oferta de serviços 
digitais

Aprimorar a estrutura e os 
processos de trabalho da área 

cartorária

Aprimorar a estrutura 
organizacional judicial
Incentivar a inovação

Promover a adoção de práticas 
sustentáveis nas iniciativas e nos 

processos de trabalho

Fortalecer o clima organizacional 
e promover o bem-estar dos 

magistrados e servidores

Aprimorar a estrutura física e 
organizacional  administrativa e 

judicial 
Elevar a qualidade dos serviços 

prestados
Ampliar a oferta de serviços 

digitais
Incentivar a inovação

Promover a adoção de práticas 
sustentáveis nas iniciativas e nos 

processos de trabalho

Fortalecer o clima organizacional 
e promover o bem-estar dos 

magistrados e servidores

Elevar a qualidade dos serviços 
prestados

Ampliar a oferta de serviços 
digitais

Incentivar e aprimorar a 
conciliação pré-processual
Aprimorar a estrutura e os 

processos de trabalho da área 
cartorária

Aprimorar a estrutura 
organizacional da área judicial

Incentivar a inovação
Promover a adoção de práticas 

sustentáveis nas iniciativas e nos 
processos de trabalho
Aprimorar a estrutura 
organizacional da área 

administrativa
Elevar a qualidade dos serviços 

prestados
Ampliar a oferta de serviços 

digitais
Incentivar a inovação

Promover a adoção de práticas 
sustentáveis nas iniciativas e nos 

processos de trabalho
Aprimorar a estrutura física e 

organizacional  administrativa e 
judicial 

Elevar a qualidade dos serviços 
prestados

Ampliar a oferta de serviços 
digitais

Félix Antônio 
Barbosa Aguiar

Desenvolver pesquisa, 
inovação e soluções em TI para 

Em fase de licitação para contratação de empresa 30% 0 0 NUCJU
0013093-

74.2021.4.01.8004

0005267-
31.2020.4.01.8004

Liliana Kelsch 
Sarmento

Digitalização e descarte de 
processos e documentos 
administrativos e judiciais

Identificar, catalogar no PCTT, 
digitalizar e descartar os 
documentos, processos 
administrativos físicos e 
processos judiciais físicos já 
digitalizados que já atingiram 
sua temporalidade, assim como 
guardar aqueles de valor 
histórico. 

jan/2022 out/2022 R$ 420.000,00

a) % de 
processos/documentos 

físicos identificados
b) % de 

processos/documentos 
digitalizados

c) % de 
processos/documentos 

descartados

a) 100% até out/2022
b) 100% até out/2022
c) 100% até out/2022

em andamento 
de acordo com o 

cronograma

em andamento 
de acordo com o 

cronograma

Definidas competências do LIODS, assim como 
unidades responsáveis (Miro). Projeto da arquiteta 
para o espaço físico em fase de aprovação

35% 0 0 NucGE

0006181-
61.2021.4.01.8004

Aline Trevisan Duarte

Iniciativas em execução de acordo com o cronograma

Implantação do 
LIODS/SJBA

Criar e implementar o  
Laboratório de Inovação, 
Inteligência e Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(LIODS) no âmbito da Seção 
Judiciária da Bahia, 
espaço/programa onde serão 
discutidas ideias e soluções 
para tornar os serviços judiciais 
mais empáticos, céleres e 
eficientes, permitindo a 
participação da sociedade e 
aumentando o engajamento e 
a participação dos magistrados 
e dos servidores no 
enfrentamento dos desafios.

set/2021 mar/2022 R$ 70.000,00 % de entregáveis da FIP 
executados

a) 50% até dez/2021 
b) 100% até mar/2022

Concluído
Criado o  fluxo de remessa dos processos no Pje da SSJ 
para o CEJUC. Projeto concluído com pendência de 
falta de conciliadores para expandir para mais SSJs

20% 0 0 CEJUC

NUCOD
0025439-

57.2021.4.01.8004
Kléber Correia 

Portela

Concilia Subseções

Realizar as sessões de 
conciliação não presenciais em 
processos oriundos das varas 
federais das Subseções, 
sobretudo em matéria 
previdenciária.

dez/20 dez/2022 R$ 0,00 % de entregáveis da FIP 
executados

100% de entregáveis da 
FIP até dez/2022

100% de entregáveis da 
FIP até marz/2022

Concluído Produzidos os vídeos  e feita a divulgação 70% 0 0

CEJUC
0004579-

69.2020.4.01.8004
Aline Trevisan Duarte

Conheça o JEF

Criar vídeos/slides de curta 
duração e fácil entendimento 

sobre as ferramentas de 
acesso aos Juizados 

Federais/BA.

  

jan/22 mar/2022 R$ 0,00 % de entregáveis da FIP 
executados

100% de entregáveis da 
FIP até dez/2022

Concluído
Procedimento consolidado. Estão sendo realizadas as 
sessões de conciliação via Teams, conforme relatórios 
no processo

70% 0 0Concilia Teams

Atingir cada vez mais 
jurisdicionados por meio das 
sessões de conciliação não 
presenciais pela plataforma 
Microsoft Teams.

mai/20 dez/2022 R$ 0,00 % de entregáveis da FIP 
executados

100% do previsto para 
2020

99% do geral do 
projeto

1 1 21ª Vara
0000127-

16.2020.4.01.8004
André Luiz Berro 

Pereira

Félix Antônio 
Barbosa Aguiar

Sprev 2.0 Criação de 
solução tecnológica que 
permita aos servidores e 
magistrados realizarem a 

análise e simulação de 
cálculo de tempo 

Otimizar  o tempo do servidor 
e dos magistrados na análise 
das demandas judiciais que 

envolvam aposentadorias com 
DER 

mai/20 abr/22 0,00
% de entregáveis da FIP 

executados
100% de entregáveis da 

FIP até abr/2022 Concluído Sistema, documentação e divulgação concluídos

100% dos processos digitalizados

100% do previsto para 
2020

100% do geral do 
projeto

1 1 NUCJU
0005911-

71.2020.4.01.8004

0025960-
02.2021.4.01.8004

Paulo Jorge Lino 
Silva Júnior

Soluções para digitalização 
de processos

Digitalizar todo acervo de 
processos físicos em 
tramitação na Seção Judiciária 
do Estado da Bahia.

jun/2020 dez/2021 R$ 0,00 % de processos físicos 
digitalizados

100% até dez/2021 Concluído

em andamento 
de acordo com o 

cronograma
Em fase de substituição e validação dos servidores 60% 0 0 NUTEC

21ª Vara
0000127-

16.2020.4.01.8004
André Luiz Berro 

Pereira

Atualização do Windows 
WSUS

Substituir a plataforma atual 
dos servidores, Windows 
Server 2008 (15) e 2012 R2 (1), 
para a plataforma Windows 
Server 2016.

nov/21 mar/2022 R$ 0,00 % de entregáveis da FIP 
executados

100% de entregáveis da 
FIP até mar/2022

100% de entregáveis da 
FIP até abr/2022

em andamento 
de acordo com o 

cronograma

Sistema e documentação concluídos. Aguardando 
disponibilização em modo de produção e divulgação

100% do previsto para 
2020

99% do geral do 
projeto

1 1

1 NUCOM
0006720-

27.2021.4.01.8004
Carla Maria de 

Carvalho Batista

Sprev 2.0 Criação de 
solução tecnológica que 
permita aos servidores e 
magistrados realizarem a 

análise e simulação de 
cálculo de tempo 

Otimizar  o tempo do servidor 
e dos magistrados na análise 
das demandas judiciais que 

envolvam aposentadorias com 
DER 

mai/20 abr/22 0,00
% de entregáveis da FIP 

executados

% de entregáveis da FIP 
executados

100% de entregáveis da 
FIP até nov/2021

em andamento 
de acordo com o 

cronograma

Em fase de conclusão do PAC. Pendente finalização do 
CAC

90% 1Plano Anual de 
Contratações

Estabelecer instrumento de 
governança que materialize 
todas as contratações que a 
SJBA pretende realizar ou 
prorrogar, no exercício 
subsequente.

Elevar a qualidade dos serviços 
prestados

abr/2021 nov/2021 R$ 0,00

100% 0 0 CEJUC
0008063-

81.2019.4.01.8004
Aline Trevisan Duarte

Denise Márcia de 
Andrade Carneiro

Semana da Poupança

Obter o maior número de 
acordos possível em mesa de 
conciliação, com a 
consequente extinção dos 
processos, os quais estão, 
atualmente, sobrestados. A 
apresentação dos cálculos e o 
oferecimento de proposta 
líquida é feita pela Caixa 
Econômica Federal.

ago/2019 nov/2019 R$ 0,00 % de entregáveis da FIP 
executados

100% de entregáveis da 
FIP até jun/2020

Concluído
Acordos homologados dentro dos que foram possíveis 
de ser realizado. Projeto finalizado

Solução liberada para uso. Portaria 13364395 expedida

70% do previsto para 
2020

100% do geral do 
projeto

1 1 SECAM
0017973-

46.2020.4.01.8004

0003952-
31.2021.4.01.8004

Liliana Kelsch 
Sarmento

Implantação da Solução e-
CARTA

Implantar a Solução e-CARTA 
para envio informatizado de 
correspondências da Justiça 
Federal da Bahia

set/20 mar/2021 40000,00/mês % de entregáveis da FIP 
executados

100% de entregáveis da 
FIP até mar/2021

Concluído

Concluído Atendimento virtual disponibilizado no Portal 100% 1 0 NucGE

PLANO DE AÇÃO SJBA - Iniciativas do Planest 2021-2026 - Posição em junho/2022

Iniciativas Estratégicas
(programas/projeto/ações 

propostos)

 Iniciativas Concluídas

Implantação de 
atendimento virtual via 

chatbot

Implantar uma solução de 
atendimento virtual via 
chatbot para prestar 
informações ao cidadão em 
linguagem natural por meio de 
aplicativo de mensagens, 
portal WEB e Teams.

mar/2021 mar/2021 R$ 0,00 % de entregáveis da FIP 
executados

100% do entregáveis da 
FIP até mar/2021



Aprimorar a estrutura e os 
processos de trabalho da área 

cartorária

Incentivar a inovação
Promover a adoção de práticas 

sustentáveis nas iniciativas e nos 
processos de trabalho

Promover a adoção de práticas 
sustentáveis nas iniciativas e nos 

processos de trabalho
Promover a adoção de práticas 

sustentáveis nas iniciativas e nos 
processos de trabalho

Fortalecer o clima organizacional 
e promover o bem-estar dos 

magistrados e servidores

Aprimorar a estrutura física e 
organizacional  administrativa e 

judicial 
Incentivar a inovação

Promover a adoção de práticas 
sustentáveis nas iniciativas e nos 

processos de trabalho

Fortalecer o clima organizacional 
e promover o bem-estar dos 

magistrados e servidores

Aprimorar a estrutura física e 
organizacional  administrativa e 

judicial 

Elevar a qualidade dos serviços 
prestados

Aprimorar a estrutura e os 
processos de trabalho da área 

cartorária

Aprimorar a estrutura 
organizacional judicial

Promover a adoção de práticas 
sustentáveis nas iniciativas e nos 

processos de trabalho
Aprimorar a estrutura física e 

organizacional  administrativa e 
judicial 

Elevar a qualidade dos serviços 
prestados

Incentivar e aprimorar a 
conciliação pré-processual

Ações de treinamento 
sobre execução 

orçamentária e financeira

Qualificar os servidores que 
atuam na execução 
orçamentária e financeira dos 
processos de contratos, 

Fortalecer o clima organizacional 
e promover o bem-estar dos 

magistrados e servidores
01/10/2018 jun/2019 R$ 0,00 % de entregáveis da FIP 

executados
100% de entregáveis da 

FIP até jun/2019
suspenso

Pendente o treinamento da execução financeira da 
folha de pagamento, suspenso em razão da pandemia 
COVID-19

100% do previsto para 
2020

75% do geral do 
projeto

NUCAF
0012193-

96.2018.4.01.8004
Cristina Maria Dantas 

Lessa Cortes

Elevar a qualidade dos serviços 
prestados

Incentivar e aprimorar a 
conciliação pré-processual

Incentivar a inovação
Promover a adoção de práticas 

sustentáveis nas iniciativas e nos 
processos de trabalho

Fortalecer o clima organizacional 
e promover o bem-estar dos 

magistrados e servidores

Aprimorar a estrutura 
orgnizacional da área 

administrativa
Aprimorar a estrutura e os 

processos de trabalho da área 
cartorária

Aprimorar a estrutura 
organizacional da área judicial

Incentivar a inovação

Promover a adoção de práticas 
sustentáveis nas iniciativas e nos 

processos de trabalho

Fortalecer o clima organizacional 
e promover o bem-estar dos 

magistrados e servidores

Aprimorar a estrutura 
orgnizacional da área 

administrativa
Elevar a qualidade dos serviços 

prestados

Ampliar a oferta de serviços 
digitais

Aprimorar a estrutura e os 
processos de trabalho da área 

cartorária

Aprimorar a estrutura 
organizacional da área judicial

Incentivar a inovação

Promover a adoção de práticas 
sustentáveis nas iniciativas e nos 

processos de trabalho

Aprimorar a estrutura 
orgnizacional da área 

administrativa

SERAMO
0004622-

35.2022.4.01.8004
Luisa Nunes Santana

100% de entregáveis da 
FIP até julho/2022

em andamento 
de acordo com o 

cronograma

Foi elaborado o formulário de pesquisa, feita a 
divulgação e análise dos resultados. Em fase de 

identificação de soluções para o NUBES
45% 1 1Transformação Digital na 

SJBA

Otimizar os processos de 
trabalho no intuito de tornar 
mais célere a prestação 
jurisdicional. Diminuir uso de 
impressão nos processos de 
trabalho e possibilidade de 
serem transformados 
digitalmente

abr/22 mai/2022 R$ 0,00 % de entregáveis da FIP 
executados

30% 1 1 NucGP
0005423-

48.2022.4.01.8004
Evaldo Pereira Melo

Evaldo Pereira Melo

Acolhendo
Implantar a ambientação de 
servidores novos e estagiários 
na Justiça Federal

mai/22 set/2022 R$ 0,00 % de entregáveis da FIP 
executados

100% de entregáveis da 
FIP até setembro/2022

em andamento 
de acordo com o 

cronograma

Grupo de trabalho definindo etapas da ambientação. 
Unidades envolvidas em preparação do material a ser 

disponibilizado

Já disponibilizado piloto na Intranet e plataformas 
Youtube, Spotfy e Anchor

100% 1 1 NucGP
0004831-

04.2022.4.01.8004

Aline Trevisan Duarte

Iniciativas novas

JF Cast
Implantar o podcast da Justiça 
Federal (JF Cast)

abr/22 mai/2022 R$ 0,00 % de entregáveis da FIP 
executados

100% de entregáveis da 
FIP até maio/22 Concluído

Até setembro de 2019, um mês após a data prevista 
para o início da execução do projeto (agosto/2019), os 
Conselhos ainda não haviam ingressado com as 
Reclamações Pré-Processuais. Após diversas reuniões 
com alguns deles (06), chegou-se à conclusão de que o 
obstáculo seria o fornecimento do endereço dos 
reclamados, dado de que não dispunham. Visando 
solucionar o impasse, o NUMAN efetuou uma Consulta 
(doc. 8948442) à Direção da SECAD com o objetivo de 
obter autorização para proceder à pesquisa dos 
endereços, o que não foi deferido pelo Exmo. Juiz 
Federal Diretor do Foro (Despacho SJBA-DIREF 
8979396), sob o fundamento de que é dos conselhos 
profissionais o ônus de manter o cadastro dos 
profissionais habilitados devidamente atualizado. O 
CEJUC continuou na busca por soluções por mais 
alguns meses sem, contudo, lograr êxito. Em março de 
2020, todavia, foi deflagrada a pandemia pela Covid-19, 
o que inviabilizou de modo definitivo a continuidade do 
projeto, visto que foram iniciadas as sessões de 
conciliação não presenciais, em cuja modalidade não 
haveria como contemplar as Reclamações Pré-
processuais, dada a ausência dos e-mails dos 
reclamados.

40% 0 0 CEJUC
0008065-

81.2019.4.01.8004

0008066-
81.2019.4.01.8004

Aline Trevisan Duarte

Justiça Cidadã

Promover alternativa local para 
resolução de conflito. O alvo 
principal do projeto é o 
atendimento ao jurisdicionado 
sem custo e de forma célere. 
De forma mediata, o benefício 
é o não-ajuizamento de futuros 
feitos, sobretudo execuções 
fiscais.

ago/2019 dez/2019 R$ 0,00 % de entregáveis da FIP 
executados

100% de entregáveis da 
FIP até jun/2020 cancelado

suspenso Adiado o início para o 1º semestre de 2022 0% 0 0 CEJUC

0013041-
83.2018.4.01.8004

Claudia Silva Daniel

Iniciativas canceladas e suspensas

Justiça Inclusiva

Promover alternativa local para 
resolução de conflito, para 
caso de partes em situação 
especial

ago/2019 mai/2024 R$ 0,00 % de entregáveis da FIP 
executados

100% de entregáveis da 
FIP até maio/2024

em atraso em 
relação ao 

cronograma

Aguardando a próxima reunião do CSGR, em 
novembro ou dezembro para definição do catálogo de 
processos críticos da Seccional. Unidades já 
trabalhando no mapeamento de riscos dos seus 
principais processos

100% do previsto para 
2020

90% do geral do 
projeto

0,9 0 SEAGE

0001542-
97.2021.4.01.8004

José Américo Pires 
Ribeiro

Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma

Implantação da Gestão de 
Riscos na SJBA

I – promover a melhoria da 
governança e a gestão 
proativa;

II – identificar e tratar os riscos 
em todos os níveis 
organizacionais;

III – identificar as 
oportunidades de melhorias e 
afastar as ameaças aos 
objetivos institucionais;

IV – estabelecer bases 

out/18 mar/2022 R$ 0,00 % de entregáveis da EAP 
executados

a) 70% até dez/2020
b) 100% até mar/2021

em andamento 
de acordo com o 

cronograma

Em fase de definição das regras do PRÊMIO 
DESTAQUE INSTITUCIONAL

12% 0,3 0 NucGP

NucGP
0002084-

18.2021.4.01.8004
Evaldo Pereira Melo

Implantação do Prêmio 
Destaque Institucional

1. Valorizar o servidor

2. Incentivar a cultura do elogio 
formal.

3. Dar visibilidade as boas 
práticas e ações.

4. Melhorar o clima 
organizacional.

jan/21 nov/2021 R$ 0,00 % de entregáveis da FIP 
executados

100% de entregáveis da 
FIP até nov/2021

100% de entregáveis da 
FIP até jun/2022

em andamento 
de acordo com o 

cronograma

Aguardando definição da metodologia que será utilizada 
pelo TRF1

10% 1 1Implantação da Gestão de 
Pessoas por Competência

 Implantar a Gestão de Pessoas 
por Competência na Justiça 
Federal da Bahia com foco na 
alocação de pessoal e plano de 
desenvolvimento.

fev/21 jun/2022 R$ 0,00 % de entregáveis da FIP 
executados

5% 0 0 NUTEC
0012897-

07.2021.4.01.8004
Álvaro Antônio Brito 

Reis

Residência em Tecnologia 
da Informação - JFBA - 

Turma 2

inovação e soluções em TI para 
os mais diversos espaços da 
JFBA, proporcionando 
melhorias nos métodos de 
trabalho da instituição.

jun/21 jun/2022 R$ 709.000,00 % de entregáveis da FIP 
executados

100% de entregáveis da 
FIP até jun/2022

em andamento 
de acordo com o 

cronograma
Em análise da proposta inicial da UFBA


