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PRESIDÊNCIA
 GABINETE

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 643, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018.
Institui o NÚCLEO UNIJUD DIGITAL e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário Nº 522, de 13 de julho de 2018, que instituiu o  Sistema Único de
Processamento Judicial Eletrônico no âmbito deste Tribunal;

CONSIDERANDO a necessidade de proceder à virtualização do acervo físico de processos judiciais ainda em tramitação;

CONSIDERANDO que as supracitadas iniciativas serão complexas e com interação frequente e permanente de represen-
tantes de diversos setores;

CONSIDERANDO a Resolução nº 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que institui o Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe como sistema informatizado de processo judicial no âmbito do Poder Judiciário e estabelecer os
parâmetros para o seu funcionamento;

CONSIDERANDO a Resolução nº 198/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que determina sejam observados
critérios mínimos de planejamento em todas as unidades integrantes do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o reduzido quadro de pessoal, bem como a necessidade de prévio estabelecimento de cronograma para
que não haja ineficiência na execução dos serviços;

CONSIDERANDO a necessidade ter uma equipe de trabalho com dedicação exclusiva; e

CONSIDERANDO o caráter de prioridade dado ao projeto UNIJUD DIGITAL na Reunião de Análise Estratégica (RAE) realiza-
da em 21 de agosto de 2018, pelo Comitê de Governança (CGOV),

RESOLVE

Art. 1º Instituir o NÚCLEO UNIJUD DIGITAL, responsável por coordenar os serviços de triagem e digitalização de processos
físicos e a instalação do Sistema PJE em todas as unidades de 1º Grau, estando vinculado à Secretaria de Planejamento e
com a seguinte composição:

I - Coordenação Geral;
II - Seção de Informática;
III - Seção de Instalação;
IV - Seção de Triagem;
V - Seção de Digitalização.

Paragrafo único. As atividades do NÚCLEO UNIJUD DIGITAL serão desenvolvidas em conformidade com o quanto determi-
nado no Decreto Judiciário Nº 522/2018 do.

Art. 2º Compete ao NÚCLEO UNIJUD DIGITAL as seguintes atribuições:

I.            Coordenação Geral:

a)      acompanhar o andamento do projeto, provendo informações estruturadas, atualizadas e consolidadas de sua atual
posição por meio de relatório executivo de acompanhamento;
b)      assegurar a correta aplicação da metodologia de gerenciamento de projetos e processos, promovendo a utilização de
ferramentas corporativas;
c)      assegurar que todas as atividades inter-relacionadas sejam compreendidas e gerenciadas seguindo uma visão de
processos, conhecendo suas origens, requisitos, atores envolvidos, atividades, tempos, movimentos, atributos, entregas e
destinos;
d)     definir, junto aos órgãos e unidades competentes, em casos de dúvidas, divergências de entendimentos, parametrização
e adequação do sistema, assim como de outras questões afetas ao âmbito jurídico, quais são as regras de negócio,
fundamentos jurídicos e pareceres para contemplar, em sua integridade, os normativos vigentes e atender as funcionalida-
des dos sistema e as necessidades do Projeto;
e)      garantir a destinação dos recursos orçamentários que deem sustentação ao projeto;
f)       garantir a execução do projeto;
g)      garantir que as equipes de trabalho sejam alocadas de forma exclusiva ao projeto;
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h)      garantir que os requisitos normativos sejam implementados e publicizados;
i)        manter a comunicação e promover a interlocução com as áreas envolvidas no projeto a fim de alinhar expectativas e
priorizações e, se necessário, mudanças de rumo;
j)        prover informações de caráter gerencial que permitam acompanhar o desempenho do projeto em andamento e avaliar
se atendem aos objetivos para os quais foram alinhados;
k)      prover informações e diagnósticos acerca das unidades contempladas a fim de suprir o planejamento das demais
equipes de trabalho;
l)        providenciar a emissão dos Certificados Digitais dos novos usuários ou daqueles que porventura tenham expirados;
m)    realizar a entrada de dados nos sistemas de acompanhamento e controle, secretariado, definição de agendas, redação
de minutas etc.

II.            Seção de Informática:

a)     dar a devida sustentação ao sistema PJe - 1º grau que está sendo instalado, corrigindo de forma proativa problemas e
usabilidade ou quando houverem demandas pontuais de correção oriundas dos usuários;
b)     desativar funcionalidades dos sistemas legados das unidades implantadas, conforme a legislação vigente;
c)     desenvolver e testar migradores que possibilitem a importação dos dados dos sistemas legados de forma íntegra e confiável;
d)     integrar, naquilo que for necessário, o novo sistema às outras soluções e sistemas;
e)     providenciar a infraestrutura necessária de TIC para atender ao novo cenário do sistema implantado no que diz respeito
à scanner, impressoras, links, equipamentos de armazenamento e guarda, estações de trabalho, servidores etc.;
f)      realizar configurações de sistemas operacionais e navegadores para utilização do sistema;
g)     receber e tratar demandas relativas ao uso do sistema e da infraestrutura de TIC necessária.

III.            Seção de Instalação:

a)     acompanhar a instalação do sistema PJE nas unidades do 1º grau contempladas no projeto UNIJUD DIGITAL;
b)     apoiar a UNICORP para definir o conteúdo programático do material didático que será utilizado na capacitação dos
usuários e facilitadores;
c)     disponibilizar técnicos que possam apoiar a instalação do PJe diretamente nas unidades contempladas, inclusive nas
operações assistidas;
d)     planejar a melhor solução de equipe e de técnicas para o desenvolvimento das atividades de implantação, de forma que
sejam dispostos todos os recursos que possam garantir a obediência ao cronograma geral do projeto.

IV.            Seção de Triagem:

a)     acompanhar a triagem nas unidades contempladas, providenciando o acondicionamento e envio do acervo necessário
à digitalização para o núcleo de digitalização e/ou o acervo não necessário à digitalização para o arquivo geral, conforme o caso;
b)     providenciar a convocação dos servidores quando necessário, delegando-lhes tarefas e atribuições com a finalidade de
auxiliar na execução dos trabalhos;
c)     separar o acervo não necessário à digitalização conforme sua ordem natural;
d)     iniciara logística do transporte do acervo das Unidades para Salvador e encaminhar os resultados para a equipe de
digitalização;
e)     monitorar os resultados da triagem das unidades e encaminhar para a equipe de gerenciamento;
f)      planejar a melhor solução de equipe e de técnicas para o desenvolvimento das atividades de triagem, de forma que
sejam dispostos todos os recursos que possam garantir a obediência ao cronograma geral do projeto.

V.            Seção de Digitalização:

a)     acompanhar a  digitalização dos processos físicos do acervo selecionado;
b)     apoiar a UNICORP para definir o conteúdo programático do material didático que será utilizado na capacitação dos
usuários e facilitadores;
c)     dar entrada dos processos digitalizados e indexados no Sistema PJe;
d)     monitorar os resultados da digitalização das unidades e encaminhar a equipe de gerenciamento;
e)     planejar a melhor solução de equipe e de técnicas para o desenvolvimento das atividades de digitalização, de forma que
sejam dispostos todos os recursos que possam garantir a obediência ao cronograma geral do projeto;
f)      providenciar a transferência e o acondicionamento dos processos das unidades a serem digitalizados, assim como o
envio dos processos digitalizados ao arquivo geral.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 21 de setembro de 2018.

Desembargador GESIVALDO BRITTO
Presidente


