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Nova etapa do projeto
de digitalização da SJBA

A chegada de mais sessenta presta-
dores de serviço para reforçar o projeto 
de digitalização da Direção do Foro já 
mostra os resultados na sua primeira se-
mana. Fruto do esforço da área adminis-
trativa na busca de recursos financeiros 
e de equipamentos de digitalização, a 
contratação foi realizada, inicialmente, 
pelo prazo de três meses, com o objetivo 
de incrementar a virtualização dos autos 
físicos, atividade que se mostra, cada 
vez mais, essencial para a celeridade da 
prestação jurisdicional.

No dia 10 de novembro, os novos ter-
ceirizados foram recebidos no auditório 
pelo Diretor do NUCJU, Félix Aguiar, pelo 
Diretor do NUBES, Luís Quaresma e pelo 
Supervisor Josemi Alves, quando partici-
param de palestras sobre a atividade de 
digitalização e, no período da tarde, sobre 
as medidas de prevenção ao contágio pelo 
COVID-19, ministrada pela enfermeira do 
trabalho Cláudia Maria dos Santos. 

A atividade dos funcionários contra-
tados consiste em digitalizar autos físi-
cos em tramitação ajustada (excluídos 
os suspensos) e gravar os arquivos em 
pastas compartilhadas. Os servidores 
das respectivas unidades acessam esses 
arquivos, fragmentam-nos e migram os 
processos para o PJE. Conforme orien-
tação do NUTEC, após a migração para 
o PJE, os servidores das varas deverão 
apagar os arquivos para não ultrapassar 

a capacidade das res-
pectivas pastas.

O aumento da equipe 
demandou uma inova-
ção também no proces-
so de trabalho. O contro-
le diário realizado pelos 
assistentes administra-
tivos, que era feito em 
papel, a partir de agora 
será realizado através de 

formulário digital, tornando mais rápido 
e eficiente o monitoramento do número 
de processos digitalizados e os resulta-
dos alcançados. Os dados obtidos atra-
vés dos formulários ficam disponíveis aos 
gestores para acompanhamento em um 
painel interativo, desenvolvido pelo NUC-
GE, através da ferramenta Power BI. 

Ressaltamos aqui a fundamental coo-
peração das varas para acomodar as equi-
pes de novos colaboradores e viabilizar 
a digitalização dentro das unidades, evi-
tando o transporte dos autos físicos para 
outras salas. Além de continuarem com 
parte de seus servidores em teletrabalho, 
as varas adequaram seus espaços e a sis-
temática de trabalho, a fim de atender às 
regras de distanciamento que constam no 
protocolo elaborado pelo NUBES. 

Podemos afirmar que a colaboração é 
a tônica deste projeto.  Como grande par-
te dos servidores da área administrativa 
permanece em trabalho remoto, núcleos 
como NUAUD, NUCJU, NUTEC e NU-
COM também cederam salas e estações 
de trabalho para receber os terceirizados.

O projeto contará agora com 72 pes-
soas trabalhando diariamente na virtu-
alização dos autos físicos. De 30/06/20 
até a presente data foram digitalizados 
3.130 processos, sendo 7.135 volumes e 
1.395.544 páginas. A expectativa é que, 
ao final deste período de 3 meses, sejam 
virtualizados mais de 25 mil processos.

Dia 18 tem palestra sobre 
transformação no ecossistema
da Justiça às 14h, via Teams

No dia 18 de novembro, às 14h, a 
Seção Judiciária da Bahia trará a palestra 
“7 premissas para acelerar a inovação e 
o processo de transformação no ecossis-
tema de justiça”, ministrada por Ademir 
Milton Piccoli, por meio da plataforma 
Microsoft Teams.

O objetivo da palestra é apresentar 
as 7 premissas para acelerar a inova-
ção e o processo de transformação no 
ecossistema da Justiça e apoiar na atu-
alização das pessoas através da entrega 
conteúdos atualizados sobre inovação, 
tecnologia e empreendedorismo no Po-
der Judiciário.

RESULTADOS ESPERADOS:

• Consolidação da transformação, 
para mudanças internas e externas;

• Empoderamento da cultura digital;

• Expansão de soluções, que per-
meiam diferentes áreas;

• Promoção da interação, da experi-
mentação e da inovação;

Somando a formação em direito 
com a paixão pela ideia de transforma-
ção através da tecnologia,  o Judiciá-
rio Exponencial nasceu em 2014, com 
o propósito de transcender o processo 
tradicional de uma consultoria. Por isso, 
desde o início, busca soluções tecnológi-
cas e inovadoras, que possibilitem me-
lhorias nos serviços públicos. Assim, o 
seu objetivo consiste em promover rela-
cionamentos profissionais de qualidade, 
compartilhar informações relevantes, 
para o dia a dia das instituições, além 
de trocar conhecimentos em todo ecos-
sistema da Justiça.

Sobre o palestrante - Advogado e ati-
vista de inovação, Ademir Piccoli é cura-
dor de projetos ligados ao tema e seu ati-
vismo o levou a escrever o livro Judiciário 
Exponencial, que destaca os melhores 
cases de inovação na justiça e introduz 
no ecossistema judiciário o moderno con-
ceito de organizações exponenciais que 
tem inspirado inúmeros líderes do judici-
ário no Brasil.


