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

11/05/2017 14:00 as 15:00 14:24 15:37 Sala de Reunião da SEJUD

2. Pauta
Item Descrição
01 Abertura 
02 Discussão sobre indicadores
03 Encerramento

3. Participantes
N° Nome Órgão/ Setor Assinatura

01 Pedro Vivas Seplan

02 Alexsandro Silva Seplan

03 Cristina Cunha Seplan

04 Alvamari Valle SEJUD

05 Marcos Bacellar SEJUD

06 Edmundo Hasselmann SEJUD

07 Ive Araújo SEJUD

08 Hévila Santana (redação da ata) Seplan

4. Tópicos da Ata 

Abertura 

Pedro Vivas apresentou o rito e fez a leitura da ata da 1ª RLA.

Alvamari pediu para confirmar as datas da próxima RLA e da 2ª RAE além de perguntar como seria a participação da
SEJUD, uma vez que a unidade não possui projetos no portfólio estratégico.

As datas foram confirmadas (RLA 25/05 e RAE 20/06). Pedro Vivas explicou que mesmo não estando no portfólio, a SEJUD
pode apresentar projetos departamentais e seus indicadores estratégicos.

Cristina Cunha afirmou que na RAE a SEJUD apresentará os indicadores. 

Alvamari Valle perguntou se já na 2ª RAE devem apresentar. Marcos Bacellar questionou quais os indicadores deveriam ser
apresentados, uma vez que a SEJUD não possui projetos estratégicos.

Pedro Vivas explicou que os indicadores que serão apresentados são os indicadores estratégicos – aqueles relacionados
aos objetivos estratégicos - e não indicadores de projeto. Esclareceu inclusive que já existem indicadores criados e que se
aplicam à SEJUD. O importante é ter um indicado que reflita a realidade do setor, lembraram Cristina Cunha e Pedro Vivas.

Pedro Vivas explicou como os indicadores podem contribuir para o negócio e que cada área os define de acordo com sua
estratégia. Ações que tiveram impacto expressivo e podem ter seus resultados medidos, podem gerar os indicadores. 

Alvamari Valle informou que a SEJUD já tem seus indicadores listados e que precisam apenas ser aprovados pelo líder da
área.

Em discussão sobre quais indicadores poderiam ser apresentados nas reuniões, Pedro Vivas lembrou da quantidade de
documentos armazenados, que pode ter ações mensuráveis.

Marcos Bacellar lembrou que pode medir a quantidade de caixas que são descartadas. Pedro Vivas então ressaltou que
medir a quantidade de caixas descartadas pode ser um indicador de economicidade. Quanto mais caixas descartadas, mais
espaço, menos custo de armazenamento.

Edmundo  Hasselmann  e  Marcos  Bacellar  comentaram  que  o  processo  de  descarte  começou  agora  e  as  medições
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começarão a ser feitas agora.

Pedro Vivas sugeriu que outra unidade de medida que pode gerar indicador está ligada a orçamento. Marcos informou que a
SEJUD trabalha apenas com custeio.

Outra sugestão de indicador seria medir a quantidade de consultas ao RT online. Edmundo Hasselmann mencionou que
precisa haver uma maior divulgação do projeto.

Pedro Vivas perguntou se não há indicador que seja ligado a área fim. Algum indicador judicial da SEJUD.

Edmundo Hasselmann afirmou que a SEJUD não desenvolve papel diretamente na área fim.

Cristina Cunha perguntou se o Projeto de Gravação de audiências não seria um projeto estratégico da SEJUD.

Alvamari Valle esclareceu que o projeto passou por algumas alterações e Ive Araújo afirmou que esse projeto ainda está
tendo seus impactos avaliados. Porém lembrou que vários Tribunais Estaduais já usam a gravação. Não seria no momento
um projeto a ser incluído no Portfólio.

Pedro Vivas questionou se podemos comparar o trabalho da COJE, DPG e SEJUD em algum ponto. Lembrou que quando o
TJBA precisa buscar dados do 1° Grau vai à COJE ou DPG, já, quanto aos números do 2º Grau, as informações não
passam por nenhuma outra área. Vão diretamente da SETIM para o solicitante da informação. Sugeriu então que a SEJUD
poderia ser a unidade que cuidaria dessa informação. E que os indicadores de desempenho que estão ligados ao 2º Grau
poderiam ficar com a SEJUD.

Deciciu-se que a equipe da SEJUD conversará com o secretário Carlos Alberto Machado e fazer a proposta
da SEJUD gerenciar os indicadores de produtividade do 2º Grau. Definir a forma de pedir os números e como
as análises dos números serão passadas para as áreas.

Ive Araújo  questionou qual  o  tipo de  indicador  poderia  apresentar.  Edmundo Hasselmann questionou se o  projeto  de
Gravação não poderia integrar o portfólio. Diante desses impasses:

O secretário Carlos Alberto Machado e sua equipe definirão quais os indicadores serão apresentados nas
reuniões, em reunião interna que será realizada até 15/05 e encaminharão as informações a Pedro Vivas até
dia 16/05.

Pedro Vivas lembrou que os indicadores do 2º Grau já existem e só precisam ser geridos.

Cristina Cunha lembrou que a SEJUD já  fez os procedimentos e manuais  para as Câmaras e que isso pode ser um
argumento para que a SEJUD cuide dos indicadores do 2º grau.

Pedro Vivas explicou como será a RLA do dia 25/05. A RAE tem participação do CGOV (Comitê de Governança) e na RLA
será simulada a situação da RAE.

A reunião foi encerrada as 15:37.
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