
1. Dados da Reunião
Data Hora marcada Hora início Hora término Local

08/05/2017 16:00 as 17:00 16:13 18:00 Sala de Reunião da Corregedoria

2. Pauta
Item Descrição
01 Abertura 
02 Apresentação das considerações e necessidades
03 Definição das ações para próxima RLA (Reunião de Líderes Avançados)
04 Definição da data da próxima RLA
05 Encerramento

3. Participantes
N° Nome Órgão/ Setor Assinatura 

01 Igor Caires Seplan

02 Pedro Vivas Seplan

03 Alexsandro Silva Seplan

04 Cristina Cunha Seplan

05 José Romilson Mascarenhas Seplan

06 Desa. Cynthia Resende Corregedoria do Interior

07 Mônica Garrido Corregedoria do Interior

08 Silvana Tourinho Corregedoria do Interior

09 Dr. Jonny Maikel Corregedoria do Interior

10 Dra. Andréa Paula Matos Corregedoria do Interior

Igor  Caires  fez a  abertura  da reunião  resumindo a primeira  RAE (Reunião  de  Análise Estratégica)  e  comentou  sobre
encontros de estratégia anteriores. Lembrou que a realização e documentação das RAE´s é um dos itens contados para
pontuação no Selo Justiça em Números. Num breve histórico mencionou que, inicialmente, 50 projetos foram selecionados
para compor o Portfólio do TJBA, mas que em virtude da grande quantidade ser inviável para se acompanhar, reduziram-se
a 22 projetos. 

Acrescentou que a Presidência acredita que seja importante agregar os projetos das Corregedorias ao Portfólio. O Portfólio
apresentado na 1ª RAE já foi  adaptado à realidade de cada área e do TJBA e ainda poderá ser  ajustado durante as
próximas RLA´s. Ressaltou que as RLA´s são desdobramentos das RAE´s, além de ser uma preparação para a próxima.
Informou que as áreas administrativas já realizaram a 1ª RLA e na 2ª RLA já abordarão projeto a projeto, com os devidos
cronogramas e equipe de projeto.

A primeira RLA da Corregedoria será diferenciada, pois é um convite a participação no Portfólio de Projetos, considerando
que as Corregedorias já executam diversos projetos e têm outros ainda por executar. 

Igor Caires lembrou o papel do EPPE (Escritório de Projetos e Processos Estratégicos) como o setor que acompanha os
projetos estratégicos, mas que cada área pode ter diversos projetos para executar. E além dos 22 projetos estratégicos
serão incluídos mais dois ou três das Corregedorias. A proposta da RAE não é ser uma reunião de cobrança e sim um
momento de mostrar resultados e propostas de melhoria. 

Igor Caires explicou o formato das RLA´s: estão acontecendo em dois momentos. O primeiro uma reunião de definição e
apresentação; e a segunda, um momento de detalhamento dos projetos, cronograma, indicadores e metas do CNJ. Ao falar
em metas, Igor lembrou da implantação do BI como ferramenta que auxiliará no monitoramento das metas e indicadores.
Dra. Andréa Paula explicou o Projeto Não se Esqueça de Mim, que trata de adoção, e que já iniciou a documentação e
formalização, além da equipe de trabalho.

Igor Caires falou dos números das Metas Nacionais. Comentou que os últimos números que foram enviados pelo TJBA
foram enviados fora do prazo ou eram números não tratados. Ressaltou que os números estão sendo analisados pelo
NEGE (Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica) antes de ser enviados e que quaisquer possíveis divergências podem
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ser informadas antes que os números sejam enviados ao CNJ.

Desa. Cynthia comentou a divergência entre as informações da quantidade de processos baixados no TJBA e os números
constantes no CNJ.

Silvana Tourinho comentou que os dados no sistema aparecem de forma correta, mas que no relatório o número é diferente.
Exemplo: foram baixados 70.000 processos em 2016 e esse número não é o mesmo apresentado pela Setim.

Igor Caires afirmou que os números de 2016 estão todos tratados pela Seplan. E que cerca de dois milhões de processos
legados estão com classe e assunto fora da TPU - tabela processual unificada, não sendo contabilizados, mas que já foram
corrigidos pela DPG. Acrescentou que os 70.000 processos citados no exemplo podem ser avaliados para verificarmos se
estão classificados na nova tabela processual unificada.

Cristina Cunha mencionou que este problema não ocorre mais, pois os processos novos já estão utilizando a TPU (Tabela
Processual Unificada).

Igor Caires propôs marcar uma reunião somente para tratar de números.

Às 16:38 Pedro Vivas iniciou a apresentação dos slides. No primeiro slide apresentou as considerações e, especificamente
no item que fala de estratégia, relembrou-se que houve um treinamento a distância ministrado pela Saeb, que algumas
pessoas do TJBA participaram. 

Cristina Cunha mencionou que a metodologia de Gestão de Projetos está sendo concluída, que há o Sistema de Gestão de
Projetos e que haverá treinamento tanto na metodologia como na operação do sistema.

Pedro Vivas prosseguiu com a apresentação mostrando o que deve ser estabelecido a partir de agora.

Silvana Tourinho questionou se os projetos concluídos podem ser incluídos no Sistema de Gestão de Projetos. Igor Caires
afirmou que poderão, mas que é sempre interessante que existam projetos em execução.

Igor  Caires  falou  da  elaboração  do  Calendário  Anual  dos  eventos  e  de  sua  importância,  pois  muitos  eventos  antes
conflitavam entre si e tiravam a visibilidade um do outro. Apresentou a nova estrutura da Seplan de forma breve.

Foi mencionado que a estrutura da Corregedoria pode apresentar problema de descontinuidade.

Projetos relacionados para possivelmente agregar o Portfólio:
Parceiros pela Justiça
Não se esqueça de mim
Novo site da Corregedoria
Manual de Práticas Cartorárias
Extrajudicial Capital – Dra Andréa Paula
Extrajudicial Interior – Mônica Garrido 

A 2ª RLA da Corregedoria do Interior ficou marcada para o dia 29/05 às 15:00.

A reunião foi encerrada às 18:00.
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