
ConcluídoEm execução de acordo com o cronogramaEm execução com atraso em relação ao cronogramaSuspensoCancelado
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Inserida na 
Carteira?

Necessidade a ser atendida Macrodesafio - PEJF Objetivo  Estratégico - PEJF Status Situação
% executado do 

projeto
Unidade 

Responsável
Processo Administrativo no SEI

Gerente de 
Projeto

Data de 
conclusão

Garantia dos direitos de 
cidadania: celeridade na 
prestação jurisdicional

Buscar a satisfação do cidadão e agilizar os trâmites 
judiciais

Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais

Adoção de soluções 
alternativas de conflito

Aumentar o número de processos encerrados por meio de 
conciliação

Melhoria da gestão de 
pessoas

Desenvolver o potencial humano nos órgãos da justiça 
federal

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Melhoria da gestão de 
pessoas

Desenvolver o potencial humano nos órgãos da justiça 
federal

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

�
Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas Led na área 
externa

Sim Reduzir custos com consumo de energia elétrica
Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais Concluído 100% NUASG 0011348-69.2015.4.01.8004 Rubem Bacelar jul/16 3

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar a satisfação do cidadão e agilizar os trâmites 
judiciais

Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais

Aprimoramento da gestão da 
justiça criminal

Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de 
modo a combater a impunidade

Impulso às execuções fiscais 
e cíveis

Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado

Combate à corrupção e 
improbidade administrativa

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

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar a satisfação do cidadão e agilizar os trâmites 
judiciais

Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais

Gestão das demandas 
repetitivas e dos grandes 
litigantes

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

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar a satisfação do cidadão e agilizar os trâmites 
judiciais

Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais

Gestão das demandas 
repetitivas e dos grandes 
litigantes

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

�
Substituição de válvulas de descargas dos vasos sanitários no prédio 
Anexo

Sim Reduzir custos com consumo de água
Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais Concluído 100% NUASG 0006714-93.2016.4.01.8004
Jamesson dos 

Santos
jul/16 7

�
Contratação de empresa para implantação de novo CFTV nas áreas 
internas e externas do Fórum Arx da Costa Tourinho

Sim
Modernizar o sistema de CFTV das áreas internas e externas 
do Fórum Arx da Costa Tourinho

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Concluído 100% NUASG/SEVIT 000433803.2017.4.01.8004
Antônio Walker 

Silva Matos
mar/2018 8

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Melhoria da gestão de 
pessoas

Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça 
Federal

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

�
Substituição de válvulas de descargas dos vasos sanitários no prédio 
Sede

Sim Reduzir custos com consumo de água
Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais Concluído 100% NUASG
0008752-44.2017.4.01.8004 
0013903-88.2017.4.01.8004 

Horácio Ribeiro abr/2018 11

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar a satisfação do cidadão e agilizar os trâmites 
judiciais

Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais

Gestão das demandas 
repetitivas e dos grandes 
litigantes

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

�
Contratação de empresa para implantação de novo CFTV nas áreas 
internas e externas do Fórum Teixeira de Freitas

Sim
Modernizar o sistema de CFTV das áreas internas e externas 
do Fórum Teixeira de Freitas

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Concluído Empresa contratada concluindo os serviços 100% NUASG/SEVIT 0014710-11.2017.4.01.8004
Antônio Walker 

Silva Matos
jul/2018 13

� Criação do banco de sentenças Sim

Viabilizar a consulta do inteiro teor das sentenças proferidas 
pelos juízes da SJBA a partir da busca por critérios 
variados("palavras/expressões", "numéro de processo" "nome 
da parte", "juiz" "objeto do processo)

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão Concluído 100% NUTEC 0002691-70.2017.4.01.8004
Fábio Damasceno 

Silva
out/2017 14

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais

Aprimoramento da gestão da 
justiça criminal

Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de 
modo a combater a impunidade

Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado

Agilizar os tramites judiciais das execuções fiscais

Combate à corrupção e 
improbidade administrativa

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

Gestão das demandas 
repetitivas e dos grandes 
litigantes

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

1

2

4

5

6

9

10

12

15

�
Celebração de acordo com o INSS para a análise de processos antes 
do julgamento, objetivando a desistência de recursos

Sim Imprimir maior agilidade na tramitação processual Concluído Foram celebrados acordos conforme Portarias Conjuntas nº 1, 2 e 3/2017 100% NUTUR 0008062-44.2019.4.01.8004

NUTEC 0012296-40.2017.4.01.8004
Álvaro Antônio 

Brito Reis
Licitação feita com sucesso. Empresa contratada. Marcada reunião para discutir a estratégia de 
implantação.

100%

Juíza Federal Ana 
Carolina Dias 

Lima Fernandes
set/18

� Elaboração e divulgação da Carta de Serviços Sim
Ampliar a divulgação dos serviços e os compromissos de 
atendimento

Concluído 100% SEMAD 0010308-81.2017.4.01.8004
Claudia Silva 

Daniel
dez/2017

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

Sim
Realizar troca de experiências entre as unidades e 
aprimoramento

Concluído 100% NUCGP 0011763-81.2017.4.01.8004
Luiz Quaresma de 

Mello Neto
out/2017

NUTUR Portaria n. 17, de 11/05/2017
Rosemari Sabino 

dos Santos
mai/17� Dispensa de intimação da parte autora em casos específicos Sim

100%Concluído

Concluído 100%

mai/17
Rosemari Sabino 

dos Santos
Portaria Conjunta n. 16, de 

11/05/2017
NUTUR

NUCJU
VARAS 

CRIMINAIS
NUTEC

0007908-31.2016.4.01.8004
 Leila Macedo 

Lessa
jul/16

Concluído

Concluído 100%

jan/16
Rossana Paulino 

Izac Leite
0003173-98.2015.4.01.8000NUBES

100%
CEJUC
NUASG

0001166-87.2016.4.01.8004
Paulo Sérgio 

Campos Teixeiras
set/16

100%

Sim Imprimir maior agilidade na tramitação processual

�

�

�

�

Criação da Central de Videoconferências Sim
Criar uma Central de Videoconferências para cumprimento 
das cartas precatórias conforme disposto no  §1º do art 189 do 
Provimento COGER 129 /2016

Sim

Dar efetividade à implantação do Núcleo Judiciário 
Permanente de Solução de conflitos, nos termos dos 
dispositivos elencados, – art. 7º, IV; art. 8º, §2º e art. 9º, § 2º 
da Resolução de nº 125 de 29 de novembro de 2010 do 
Conselho Nacional de Justiça, bem como o que preconiza o 
novo Código de Processo Civil, conforme se verifica nos §§ 2º 
e 3º, art. 3º, a fim de que a unidade faça parte da estrutura 
organizacional da Justiça Federal, com legitimidade de 
atuação.

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

Sim
Melhoria da saúde no trabalho e cumprimento de exigência 
legal

Plano de Ação - SJBA - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em 31/12/2020

(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)

Iniciativas Estratégicas
(programas/projeto/ações propostos)

Iniciativas Concluídas

�

Criação de rede WAN própria da SJBA com ampliação para as 
Subseções Judiciárias, que deverão possuir link próprio de Internet e 
firerewall

Sim
Resolver o problema crônico de lentidão no acesso à Internet,  
e aos sistemas

Concluído

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;

Impulso às execuções fiscais 
e cíveis

out/2018

Imprimir maior agilidade na tramitação processual

Concluído

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



Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça 
Federal

Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Celeridade e produtividade 
na prestação jurisdicional. 

Agilizar os tramites judiciais

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Celeridade e produtividade 
na prestação jurisdicional. 

Agilizar os tramites judiciais

Adoção de soluções 
alternativas de conflito

Aumentar o número de processos encerrados por meio de 
conciliação

Aprimoramento da gestão da 
justiça criminal

Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de 
modo a combater a impunidade

Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de 
modo a combater a impunidade

Aumentar o número de processos encerrados por meio de 
conciliaçãoAgilizar os trâmites judiciais dos processos 
criminais, de modo a combater a impunidade

Combate à corrupção e 
improbidade administrativa

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

Melhoria da gestão de 
pessoas

Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça 
Federal

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais

Aprimoramento da gestão da 
justiça criminal

Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de 
modo a combater a impunidade

Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado

Agilizar os tramites judiciais das execuções fiscais

Combate à corrupção e 
improbidade administrativa

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

Gestão das demandas 
repetitivas e dos grandes 
litigantes

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

�
Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas Led nas áreas 
internas da sede SJBA

Sim Reduzir custos com consumo de energia elétrica
Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais Concluído Concluído 100% NUASG
0012939-32.2016.4.01.8004
0011880-72.2017.4.01.8004

Isabel Souza jun/2019 18

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Celeridade e produtividade 
na prestação jurisdicional. 

Agilizar os tramites judiciais

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Melhoria da gestão de 
pessoas

Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça 
Federal

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais

Adoção de soluções 
alternativas de conflito

Aumentar o número de processos encerrados por meio de 
conciliação

0009147-02.2018.4.01.8004 set/2018

CFS 0011088-50.2019.4.01.8004
Leila Macedo 

Lessa
dez/19

Marcos Augusto 
Pessoa Ribeiro

jul/2018

NUCJU 0002158-43.2019.4.01.8004
Félix Antônio 

Barbosa Aguiar
abr/19

mar/19

jun/2019

27

16

17

20

23

29

26

30

2

Publicada Portaria/Convênio 100% NUCJU 0003431-57.2019.4.01.8004
Félix Antônio 
Barbosa Aguiar

Félix Antônio 
Barbosa Aguiar

jun/2018

abr/2019� Cumprimento de Ordem Judicial nos presídios por meio eletrônico Sim

Implementar medidas para agilizar o cumprimento de ordem 
judicial quanto às intimações de réus presos, audiências por 
videoconferência e cumprimento de alvarás de soltura por 
meio eletrônico, para reduzir custos operacionais com a 
escolta de presos dos estabelecimentos prisionais para a 
Sede da Justiça Federal

Concluído

Melhoria da infraestrutura e 
governança de TI

�

� Escritório de Projetos implantado 100% SEMAD

� Estudos de parâmetros, procedimentos padrões e boas práticas do SEI

� Histórico institucional da SJBA

Realização de aprimoramento dos procedimentos de gestão 
documental

Concluído Concluídas as entrevistas e capacitação 100% NUCGP

Rodada de cursos concluída

Uso da automação como suporte às rotinas do PJe Sim

Conferir maior celeridade ao trâmite processual, otimizando a 
realização de tarefas repetitivas no Pje, com o uso da 
automação/inteligência artificial, além de valorizar o tempo de 
trabalho do servidor e reduzir o risco de lesões por esforços 
repetitivos.

Concluído Em funcionamento

Descarte de autos findos

� CAPACITAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO Não

Capacitar os prestadores de serviços que atuam na Seção 
Judiciária da Bahia, principalmente os de baixa renda, com 
escopo em inclusão digital e capacitação para o mercado de 
trabalho, incluindo cursos de informática, português, relações 
interpessoais e cursos técnicos-profissionalizantes.

10% NUCGP

100%

Relatório concluído. Proposta de treinamento encaminhada a SEDER. Dibulgação a cargo do Sercom 100%

SEBIB

100% NUCJU

Primeira versão disponibilizada no Portal. Pendente formatação mais elaborada, que será feito com a 
atualização do Portal do TRF1

Sistematizar dados históricos da Seção Judiciária da Bahia, 
em um repositório único, disponibilizando informações 
compiladas para fundamentar decisões e auxiliar na gestão 
administrativa da seccional.

Concluído

Sim
Aprimorar o procedimento de arquivamento e descarte de 
autos findos, visando à otimização dos espaços reservados ao 
arquivo judicial

Concluído Concluído

100%Sim

Proporcionar redução do acervo arquivístico e liberação de 
espaços físicos suficientes para promover a transferência do 
arquivo do galpão alugado para o 2º Andar do Anexo III do 
edifício sede da SJBA (prédio próprio)

Concluído Descarte concluído

Não
 CAPACITAR OS SERVIDORES DA ÁREA ADMINISTRATIVA 
EM GESTÃO POR PROCESSOS

Concluído

Impulso às execuções fiscais 
e cíveis

ma/19

Concluído Convênios firmados (à exceção da Embasa, que não minisfestou interesse)

Implantação do Escritório de Projetos Sim

Implantar o Escritório de Projetos da SJBA para integrar a 
gestão de projetos e programas à gestão estratégica da 
Seção Judiciária, a fim de estabelecer uma metodologia de 
projetos comum e única, padronizar processos de trabalho, 
ferramentas e práticas, fomentar a cultura de medição e 
alcance de resultados efetivos, compartilhar informações, 
melhorar a comunicação, e dar visibilidade aos resultados e 
transparência à gestão.

Concluído

0005501-47.2019.4.01.8004
Fabrício Vampré 

de Oliveira Côrtes

Félix Antônio 
Barbosa Aguiar 

(etapa 1)
Valter de Freitas 
Gomes Jr  (etapa 

2)

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

Sim

Imprimir maior eficiência e agilidade no cumprimento dos 
mandados pela CEMAN, agilizando, por consequencia, o 
tramite judicial dos processos e melhoria da prestação 
jurisdicional

Concluído
Concluída rodada de reuniões da CEMAN com as varas por especialidades e apresentada proposta 
de alteração de regulamentação

100%
Impulso às execuções fiscais 
e cíveis

0013979-78.2018.4.01.8004
Claudia Silva 

Daniel

Curso de Gestão por Processos

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

Sim
Estimular o princípio  da cooperação (artigos 6º e 319 §1º do 
CPC) e imprimir  maior eficiência e agilidade no trâmite judicial 
dos processos; melhoria da prestação jurisdicional

100% NUCJU

Pa Sei 0012959-
86.2017.4.01.8004 (Convênio com 
a CDL), PA Sei 0012958-
04.2017.4.08004 (Convênio com a 
VIVO - Telefônica), Pa Sei 
0012359-65.2017.4.01.8004 
(Convênio com a Embasa, PaSei 
0012356-13.2017.4.01.8004 
JUCEB), Pa Sei 00011847-
23.2017.4.01.8004 (Convênionº 
21/2017 com a Coelba)

SEMAD 0009150-54.2018.4.01.8004
Realizar estudos para definir parâmetros de procedimentos 
padrões relacionados às boas práticas na utilização do SEI

Concluído

�

NUCJU

Claudia Silva 
Daniel

ago/19

0000018-07.2017.4.01.8004 - 
etapa 1 (regulamentação base) - 

concluído
0015496-21.4.01.8004 - etapa 2 

(reuniões com a CEMAN, 
Coordenação e Varas)

0002691-70.2017.4.01.8004
Félix Antônio 
Barbosa Aguiar

0011344-90.2019.4.01.8004
Evaldo Pereira 

Melo
dez/2019

100%



Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de 
modo a combater a impunidade

Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa

Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado

Agilizar os tramites judiciais das execuções fiscais

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

Aprimorar o funcionamento do sistema de controles 
internos da Justiça Federal

Gestão das demandas 
repetitivas e dos grandes 
litigantes

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

Melhoria da gestão de 
pessoas

Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça 
Federal

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça 
Federal

Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal

Melhoria da gestão de 
pessoas

Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça 
Federal

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Melhoria da gestão de 
pessoas

Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça 
Federal

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

Melhoria da infraestrutura e 
governança de TI

Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça 
Federal

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

�

Criação de solução tecnológica que permita aos servidores e 
magistrados realizarem a análise e simulação de cálculo de tempo de 
contribuição e carência das diversas espécies de aposentadorias 
previdenciárias com DER anterior à vigência da EC nº 103/2019

Sim
Otimizar  o tempo do servidor e dos magistrados na análise 
das demandas judiciais que envolvam aposentadorias com 
DER anterior à vigência da EC nº 103/2019.

Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais
Em execução de 

acordo com o 
cronograma

Projeto na fase 3: agregando as funcionalidades da solução proposta ao software SCTC

100% do previsto 
para 2020

30% do geral do 
projeto

21ª Vara 0000127-16.2020.4.01.8004
André Luiz Berro 

Pereira
mai/2021

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais

Adoção de soluções 
alternativas de conflito

Aumentar o número de processos encerrados por meio de 
conciliação

Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de 
modo a combater a impunidade

Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa

Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado

Agilizar os tramites judiciais das execuções fiscais

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

Aprimorar o funcionamento do sistema de controles 
internos da Justiça Federal

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais

Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

30

Impulso às execuções fiscais 
e cíveis

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

Em execução de 
acordo com o 
cronograma

Em estudos sobre a estrutura local de desenvolvimento, ambiente e infraestrutura de TI

70% do previsto 
para 2020

60% do geral do 
projeto

SECAM 0017973-46.2020.4.01.8004

Álvaro Antônio 
Brito Reis

nov/2019

Denise Márcia de 
Andrade Carneiro

mar/21

19

21

28

19

21

Iniciativas em execução de acordo com o cronograma

NUCGP

� Plano de Comunicação da Estratégia Sim
Alinhar e envolver unidades e servidores na implantação do 
planejamento estratégico

Combate à corrupção e 
improbidade administrativa

Concluído TED assinado. Plano de implantação concluído. Em processo de seleção dos bolsistas

�
Implantação banco de Banco de Talentos e Interesses para dar maior 
visibilidade ao potencial humano do quadro da Justiça Federal

Sim
Reunir em um banco de dados todo o detalhamento do perfil 
profissional dos servidores para melhor alocação da força de 
trabalho nas unidades

Concluído Parceria firmada com a SJTO. Em fase de testes

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.

Capacitar a força de trabalho nas diversas áreas de gestão� Sim Concluído Agragado ao projeto Banco de Talentos 100%

Aprimoramento da gestão da 
justiça criminal

Impulso às execuções fiscais 
e cíveis

Melhoria da infraestrutura e 
governança de TI

0012592-28.2018.4.01.8004Concluído SETCOM dez/2020Rita Miranda

Fabrício Vampré 
de Oliveira Cortez

abr/2020

Iniciativas em execução com atraso em relação ao cr onograma

� Residência em Tecnologia da Informação - JFBA Sim

Desenvolver pesquisa, inovação e soluções em TI para os 
mais diversos espaços da JFBA, proporcionando melhorias 
nos métodos de trabalho da instituição.adequada de resíduos 
para futura reutilização.

Projeto de digitalização, virtualização e descarte do acervo do NucGP 0009626-92.2018.4.01.8004
Fabrício Vampré 

de Oliveira Côrtes
100% NUCGP dez/18

dez/20190008379-42.2019.4.01.8004
Fabrício Vampré 

de Oliveira Cortez

� Soluções para digitalização de processos Sim
Digitalizar todo acervo de processos físicos em tramitação na 
Seção Judiciária do Estado da Bahia.

Em execução de 
acordo com o 
cronograma

Digitalização em andamento nas varas. Digitalizados 16013 processos. (15000 previstos para 2020).

100% do previsto 
para 2020

30% do geral do 
projeto

Aprimoramento da gestão da 
justiça criminal

Impulso às execuções fiscais 
e cíveis

Combate à corrupção e 
improbidade administrativa

Gestão das demandas 
repetitivas e dos grandes 
litigantes

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

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Projeto encerrado. Permanecerá como processo de trabalho contínuo da unidade

NUCJU 0005911-71.2020.4.01.8004
Félix Antônio 

Barbosa Aguiar
dez/2021

NUCGP 0015843-20.2019.4.01.8004

100% NUTEC 0012162-42.2019.4.01.8004

100%

Digitalizar o acervo documental do NucGP, virtualizando os 
processos físicos e os documentos importantes para consulta

Concluído Digitalização concluída

100%



Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais

Adoção de soluções 
alternativas de conflito

Aumentar o número de processos encerrados por meio de 
conciliação

Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de 
modo a combater a impunidade

Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa

Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado

Agilizar os tramites judiciais das execuções fiscais

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

Aprimorar o funcionamento do sistema de controles 
internos da Justiça Federal

Gestão das demandas 
repetitivas e dos grandes 
litigantes

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

Melhoria da gestão de 
pessoas

Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça 
Federal

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça 
Federal

Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal

Melhoria da gestão de 
pessoas

Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça 
Federal

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

� Redução da frota de veículos administrativos oficiais da SJBA Não
Otimizar a utilização dos recursos públicos, tendo em vista que 
parte da frota dos veículos administrativos oficiais permanece 
ociosa na garagem desta Seccional.

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais Concluído Concluído 100% SEVIT
0012939-32.2016.4.01.8004
0011880-72.2017.4.01.8004

Domingos Belfort jun/2019

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

� Almoxarifado Sustentável Não

Aprimorar a gestão do almoxarifado, proporcionando maior 
eficiência econômica e menor impacto socioambiental e 
alinhamento com a implementação da agenda 2030 – 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, 
principalmente o ODS 12 – consumo e produção sustentáveis 
e o ODS 16 – paz, justiça e instituições eficazes. 

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais
Em execução com 
atraso em relação 

ao cronograma
Entregáveis em andamento 42% SEMAT 0005554-28.2019.4.01.8004 Emílio Paim Otero dez/2020

� Ilhas de Impressão Não

Aprimorar a gestão de custos de impressão, com a definição 
da quantidade necessária de impressoras por unidade a partir 
da análise do quantitativo de processos físicos existentes, 
quantidade de servidores, quantidade de equipamentos, 
consumo de papel, consumo de tonner e evolução do acervo 
ao longo do processo de virtualização

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais
Em execução com 
atraso em relação 

ao cronograma
Em implantação do software de monitoramento 60% SEISI 0009294-91.2019.4.01.8004

João Carlos de 
Brito Mota

nov/2019

Celeridade e produtividade 
na prestação jurisdicional. 

Agilizar os tramites judiciais

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

�

Otimização e modernização das ferramentas de comunicação/intimação 
entre as varas, os peritos do juízo e os reclamantes nos processos do 
JEF

Sim
Viabilizar a rápida comunicação entre as varas e os peritos do 
juízo através de ferramentas como whatsapp, e-mail, com 
validade processual

Celeridade e produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os trâmites judiciais Suspenso
O processo foi encaminhado ao NUACF, uma vez que a despesa não foi incluída no crédito adicional, 
consoante informação da SEPLO.

NUCJU 0004399-58.2017.4.01.8004
Félix Antônio 

Barbosa Aguiar
abr/2018

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Celeridade e produtividade 
na prestação jurisdicional. 

Agilizar os tramites judiciais

Adoção de soluções 
alternativas de conflito

Aumentar o número de processos encerrados por meio de 
conciliação

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

Melhoria da gestão de 
pessoas

Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça 
Federal

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Celeridade e produtividade 
na prestação jurisdicional. 

Agilizar os tramites judiciais

Aline Trevisan 
Duarto

jun/2021

0012193-96.2018.4.01.8004

Implantado nas unidades demandantes

Pendente o treinamento da execução financeira da folha de pagamento, adiado para 2021

Suspenso Aguardando retorno completo do atendimento presencial 0% CEJUC 0008066-81.2019.01.8004

100% SECAM 0006112-63.2020.4.01.8004
Denise Márcia de 
Andrade Carneiro

jun/2020

0003785-19.2018.4.01.8004

25

Joseneide Reis 
Tourinho

dez/19

Ana Meirelles dez/2019

dez/2019 22
Definida estratégia de ação para identificação e controle dos riscos. Na próxima reunião será 
apresentada a metodoogia de trabalho e processo modelo.

100% do previsto 
para 2020

80% do geral do 
projeto

SEMAD

NUCAF 0005797-69.2019.4.01.8004

Aperfeiçoamento da gestão 
de custos

Otimizar custos operacionais

Implantação do EFD-REINF

100% do previsto 
para 2020

75% do geral do 
projeto

NUCAF

Não

Prover a SJBA dos recursos técnicos, rotinas administrativas e 
capacitação de pessoal necessários à implantação do EFD-
REINF, de modo a cumprir a obrigação tributária principal e 
acessória nos parâmetros e prazos previstos pelas normas da 
Secretaria da Receita Federal; Buscar a racionalização dos 
procedimentos de forma a excluir gargalos e etapas realizadas 
em duplicidade por seções administrativas, otimizar o 
processo e reduzir custos operacionais, bem como incluir 
atividades imprescindíveis ao alcance do resultado final em 
atendimento as normais vigentes da Secretaria da Receita 
Federal; Mitigar o risco de pendências e certidão positiva de 
débitos da Justiça Federal perante à Secretaria da Receita 
Federal.

Suspenso Aguardando . Governo suspendeu a implantação do EFD-REINF 33%

Em execução de 
acordo com o 
cronograma

Concluída a aquisição dos conteiners e feita a contratação de empresa para construção do abrigo de 
recicláveis

58% NUASG
Contribuir para a preservação do meio ambiente mediante 
redução do desperdício de recursos naturais através da 
separação adequada de resíduos para futura reutilização.

Iniciativas do PLS

�

� Justiça Inclusiva

Claudia Silva 
Daniel

0013041-83.2018.4.01.8004

Cristina Maria 
Dantas Lessa 

Cortes
jun/19

Aprimoramento da gestão da 
justiça criminal

Impulso às execuções fiscais 
e cíveis

Melhoria da infraestrutura e 
governança de TI

Combate à corrupção e 
improbidade administrativa

� Justiça Cidadã Sim Promover alternativa local para resolução de conflito
Em execução com 
atraso em relação 

ao cronograma

Após uma longa espera e várias tentativas de resolução do problema, foi criada, em 23/03/2020, a 
classe Reclamação Pré-Processual no PJe. Até então, as partes estavam impossibilitadas de ajuizar, 
pois no JEF Virtual não era possível desde 01/12/2019 e no PJe não havia ainda sido implementada. 
Foram 90 (noventa) dias de atraso no projeto em razão de problemas operacionais do PJe. Em 
seguida, conquanto a CEF tenha iniciado o seu ingresso, foi deflagrada a pandemia da Covid-19, 

40% CEJUC 0008065-96.2019.4.01.8004
Aline Trevisan 

Duarto
dez/2019

Sim

Qualificar os servidores que atuam na execução orçamentária 
e financeira dos processos de contratos, suprimento de fundos 
e folha de pagamento de pessoal para que todos estejam 
aptos a executar todas as rotinas necessárias ao pagamento 
dessas despesas, que compreendem a análise da 
documentação e emissão de documentos no SIAFI - 
programação financeira, apropriação da despesa, 
recolhimento de tributos, devoluções, ordem bancária, ajustes 
contábeis e reclassificação de despesas.

Em execução com 
atraso em relação 

ao cronograma

Coleta Seletiva solidária Não

� Implantação do Serviço de Correspondência Eletrônica (SPE) Não
Possibilitar às Unidades da Justiça Federal da Bahia o envio 
de correspondências simples de forma on line através do 
Aplicativo SPE

Concluído

Sim

Imprimir uma nova solução a uma parcela dos processos de 
concessão/restabelecimento de auxílio-doença, 
especificamente àqueles envolvendo dependentes químicos 
(álcool e drogas).

Suspensas

Em execução com 
atraso em relação 

ao cronograma

� Criação do Centro de Treinamento dos Agentes Sim
Desenvolver a capacitação técnica permanente, norteada pela 
qualidade e eficiência nas atividades de segurança 
institucional da Seção Judiciária da Bahia

Suspenso Aguadardando conclusão das obras de reforma para definição do local 90% SEVIT 0014177-81.2019.4.01.8004
Adilson José 
Lisboa Dias 

Coelho
dez/2019

Ações de treinamento sobre execução orçamentária e financeira

Implantação da Gestão de Riscos na SJBA Sim

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 confiáveis para o planejamento e a 
tomada de decisões;

V – aperfeiçoar a eficiência e a eficácia na alocação de 
recursos, promovendo a melhoria contínua dos processos de 
trabalho;

VI – aprimorar a gestão do conhecimento;

VII – disseminar boas práticas de gestão.



Adoção de soluções 
alternativas de conflito

Aumentar o número de processos encerrados por meio de 
conciliação

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Celeridade e produtividade 
na prestação jurisdicional. 

Agilizar os tramites judiciais

Adoção de soluções 
alternativas de conflito

Aumentar o número de processos encerrados por meio de 
conciliação

�

1. Estudo para implantação da Central de Leilões na SJ; 
2. Conhecer o modelo em funcionamento no TRT da 5ª Região;
3. Implantar sistema para gerenciamento das execuções nas quais há 
bens penhorados 

Sim
Centralização dos dados referentes aos bens penhorados no 
âmbito da JF/BA. Otimização dos leilões

Impulso ás execuções fiscais 
e cíveis

Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais Cancelado
DIREF/SECAD

SEMAD
JEF's

Garantia dos direitos de 
cidadania

Buscar satisfação do usuário/cidadão

Celeridade de produtividade 
na prestação jurisdicional

Agilizar os tramites judiciais

Instituição da governança 
judiciária

Aprimorar a organização e as práticas de gestão 
estratégica da Justiça Federal

24

Aline Trevisan 
Duarto

nov/2019

Émerson de 
Aguiar Souza

Estamos caminhando para a fase final do projeto, com os recebimentos das manifestações das 
partes em relação às propostas de acordo apresentadas pela CEF nos processos sobrestados na TR 
referentes aos expurgos inflacionários da poupança. À medida que se manifestam, a Juíza Federal 
Coordenadora homologa a transação por decisão final e devolvemos os autos à TR. Aguardando fim 
do plantão extraordinário

JEF Veloz SSJ PAFSim

70% CEJUC 0008063-29.2019.4.01.8004

jul/19

Iniciativas NOVAS

seguida, conquanto a CEF tenha iniciado o seu ingresso, foi deflagrada a pandemia da Covid-19, 
impossibilitando a realização das audiências presenciais. 

0002391-40.2019.4.01.8004

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.

Em execução com 
atraso em relação 

ao cronograma

Dotar, todas as Subseções Judiciárias da Justiça Federal no 
Estado da Bahia, de mecanismos processuais e de 
organização cartorária, para acelerar a produtividade e a 
entrega da prestação jurisdicional no âmbito dos processos 
ajuizados ou a serem ajuizados através dos Juizados 
Especiais Federais Adjuntos. 

Cancelado De acordo com despacho SECAD 8770369

Canceladas

Sim


