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

05/06/2017 09:00 as 11:15 09:10 12:00 Auditório do Núcleo de Licitação

2. Pauta
Item Descrição
01 Abertura 
02 Apresentação das áreas
03 Considerações e sugestões de melhorias
04 Encerramento
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4. Tópicos da Ata 

Abertura 

Pedro Vivas fez a abertura explicando que essa reunião funcionaria também como uma simulação da atuação do CGOV
(Comitê de Governança)  na RAE (Reunião de Análise da Estratégia).  Distribuiu  crachás com alguns participantes que
assumiriam as funções de membro da mesa do CGOV.

Apresentação das áreas

Apresentação da DPG (Diretoria do Primeiro Grau)
Dr. Cícero Moura
Hora início: 09:13

Dr. Cícero falou da estrutura e organização da DPG e dos projetos que fazem parte da Gestão da Diretoria. Projeto Cartórios
Integrados – Explicou a dinâmica dos Cartórios Integrados e mostrou as entregas dos 3 primeiros Cartórios.

Projeto Gestão de Processos da Áreas Fim – Explicou a necessidade de padronizar os processos e as rotinas de uma
unidade  de  atendimento.  Contratação  de  empresa  para  documentar  os  processos.  Explicou  as  fases  do  projeto  e  o
andamento do cronograma.

Projeto Varas Especializadas da Fazenda Pública. Destacou a dificuldade com a fase de redistribuição dos processos.

Apresentou também o Projeto Cadastrar  Melhor.  Explicou  o objetivo do projeto  e falou de suas entregas.  Enfatizou a
importância da preparação do pessoal para classificar de forma correta de acordo com a Tabela. A apresentação terminou
às 09:30.

Pedro Vivas recapitulou a dinâmica da RAE (Reunião de Análise da Estratégia). Questionou se essa seria a melhor dinâmica
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para  a  RAE:  todos  se  apresentarem  e  ao  final  as  pessoas  se  manifestarem;  ou  a  cada  apresentação  parar  para
questionamentos e discussão.

Dr. Paulo Chenaud ponderou que seria melhor apresentar tudo e depois opinar. 

Pedro  Vivas  sugeriu  que  na  próxima  RAE  sejam  apresentados  mais  números  e  dados  simples.  Fazer  todas  as
apresentações. Chamar atenção para a Mesa que as dúvidas deverão ser anotadas e ao final de todas as apresentações
sejam colocadas em discussão.

Apresentação da SEAD (Secretaria de Administração)
Sra. Cláudia Nascimento
Hora início: 09:37

Cláudia Nascimento saudou os membros do CGOV e iniciou a apresentação dos projetos.

Projeto:  Plano  de  Logística  Sustentável  (PLS).  Cláudia  Nascimento  comentou  que  o  Plano  de  Logística  Sustentável
abordado contempla algumas ações que tem relação com a SEAD. Mostrou o alinhamento estratégico das ações do PLS e
mostrou as entregas e as ações.

Projeto: Plano de Obras. Apresentação das entregas dos fóruns, reformas, objetivos do Plano.

Projeto: Equalização da Força de Trabalho. Explicou que a maioria das ações estão concluídas. O Normativo aprovado é
que impacta nas ações seguintes. Término da apresentação às 09:52.

Pedro Vivas comentou sobre a importância de alinhar os projetos da área com a Estratégia.

Igor Caires comentou que para a RAE seria  melhor  colocar mais dinâmica nas apresentações.  Mais  recursos visuais:
gráficos, fotos. Sugestão para a apresentação da Equalização da Força de Trabalho que seja feita pela  Belª Leila Lima.
Proesseguiu comentando que a apresentação do PLS ainda está muito evasiva, precisando de mais números.

Dr. Cícero Moura informou que já existem ações sendo feitas e que as informações serão acrescentadas. 

Dra. Cláudia enfatizou que é melhor alinhas as informações com o Núcleo Sócioambiental.

Igor Caires concordou com o alinhamento e sugeriu que a apresentação do PLS fosse feita por Dr. Cícero Moura.

Dra.Cláudia sugeriu que pode apresentar de forma ampla e depois as ligações com a SEAD.

Foi  solicitado  aos  representantes  do  Núcleo Socioambiental  que passem as  informações  das ações  para  inclusão na
apresentação para a RAE.

Apresentação da AEP II (Assessoria Especial da Presidência II)
Thais Felippe
Hora início: 09:54

Projeto TJBA Virtual.

Thais Felippe explicou como o projeto funciona. Dr. Paulo Chenaud lembrou que os processos criminais não participam do
TJBA Virtual.

Thais prosseguiu mostrando os indicadores.

Igor Caires sugeriu que mostrasse a evolução dessa gestão.

Thais apresentou os encaminhamentos e encerrou a apresentação às 10:05.
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Apresentação da ASCOM (Assessoria de Comunicação)
Flávio Novaes
Hora início: 10:06

Flávio  Novaes  iniciou  comentando sobre  a  publicação  do  Diário  de  Justiça  Eletrônico  e  seu  histórico.  Posteriormente
comentou a necessidade de modernização do Portal. Foi contratada uma empresa para realizar a modernização do site com
os objetivos de melhorar a responsividade e a visualização. Informou que pelo cronograma da empresa a entrega do novo
site será em 04/07/2017. Porém, na RAE a data provavelmente estará atualizada.

Cristinha Cunha perguntou sobre como ficaria o site da Corregedoria integrado ao novo Portal.

Flávio informou que no primeiro momento será definido o Novo Portal e posteriormente serão incluídos Corregedorias e
Juizados.

Flávio explicou que a empresa contratada está considerando os links mais acessados para redimensionar o site.

Igor Caires lembrou da necessidade de se elaborar uma apresentação sucinta e delimitada, lembrando de alinhar com a
estratégia, com objetivos e indicadores.

Término da apresentação às 10:15.

Apresentação da Corregedoria do Interior
Silvana Tourinho
Hora início: 10:17

Projeto: Parceiros da Justiça
Silvana Tourinho explicou os objetivos, o escopo, equipe de trabalho e cronograma de entregas com o que já foi realizado.
Explicou a fase de saneamento e ressaltou sua importância. Apresentou previsão de entrega, metas e série histórica.

Igor Caires sugeriu que o tema audiências públicas fosse mais explorado. Silvana Tourinho apresentou o funcionamento dos
mutirões que ocorrem no interior com a estrutura de uma tenda com diversas parcerias do município onde é realizada a
ação.

Igor Caires e Pedro Vivas ressaltaram o alinhamento estratégico com esse tipo de ação, que é acesso à Justiça e celeridade
na prestação jurisdicional.

Término da apresentação às 10:24

Apresentação da CTJUD (Controladoria do Judiciário)
Danilo Santana
Hora início: 10:26

Projeto: Melhoria da Gestão de Arrecadação
Danilo falou sobre o objetivo do projeto, o escopo, mostrou a Estrutura Analítica do Projeto com suas entregas. Explicou
tecnicamente como são os sistemas informatizados. Apresentou equipe de trabalho, cronograma com entregas e ressaltou a
dificuldade na manutenção das datas do cronograma, pois este depende de muitas ações externas. Apresentou Indicadores.

Igor Caires mencionou que o importante é enfatizar o resultado para o TJBA em termos de números/economia.

Término da apresentação às 10:33.

Apresentação da COJE (Coordenação dos Juizados Especiais)
Dr. Paulo Chenaud
Hora início: 10:34

Dr  Paulo  Chenaud  apresentou  a  estrutura  da  COJE,  objetivos,  apresentação  das  unidades,  processos  pendentes  de

3



julgamento, mostrou gráficos e os números da Coordenação. Apresentou a equipe de trabalho de saneamento. Reativar
saneamento, Turma Recursal, mostrou os números.

Foi mencionado o grande movimento e o alto impacto das atividades do Fórum do Imbuí para o TJBA.

Igor Caires enfatizou que é melhor reduzir o tempo da contextualização e melhorar a apresentação dos resultados. 

Sugestão para o gráfico: utilizar projeção dos dados para visualizar melhor os resultados futuros.

Término da apresentação às 10:44

Apresentação da Corregedoria da Capital
Simone de Castro
Hora início: 10:46

Projeto: Não se esqueça de mim!

Simone fez breve explicação sobre o nome do projeto.  Apresentou  objetivo,  histórico da adoção internacional,  metas,
alinhamento estratégico,  entregas, cronograma, ações para estimular adoção tardia e adoção internacional. Dra Andrea
complementou falando da importância da adoção e que existe uma fila de possíveis adotantes e que há diversos entraves
nas instituições que impedem as adoções. Lembrou também que há outros projetos correlatos que são o Apadrinhamento e
Famílias Acolhedoras.

Igor Caires enfatizou que o importante é que na fala de Dra Andréa podemos identificar escopo, justificativa, cenário atual,
consequências para a sociedade.

Término da apresentação às 11:02

Apresentação da SEJUD (Secretaria do Judiciário)
Edmundo Hasselmann
Hora início: 11:03

Projeto Ciranda do Saber. Edmundo apresentou o projeto, escopo, objetivo, equipe de trabalho, indicadores, meta.
Apresentou também os indicadores da Sejud; Atendimento e desarquivamento dos processos com seu histórico.

Término da apresentação às 11:07

Apresentação da SEPLAN (Secretaria de Planejamento e Orçamento)
Igor Caires
Hora início: 11:08

Projeto Meritocracia. Igor Caires apresentou o objetivo, alinhamento estratégico, escopo, equipe de trabalho, cronograma.
Explicou a premiação do Selo.

Projeto Eficiência. Apresentou objetivos, alinhamentos, escopo e equipe. Lembrou que esse projeto está sendo direcionado
pelo CNJ e que no dia 21/06 haverá uma reunião para a apresentação do Plano de Ação.

Projeto Regionalização. Explicou o que é a regionalização para o TJBA e que é preciso alinhar com as outras unidades.
Lembrou de uma das entregas que é a do Catálogo de Serviços e que apenas 2 unidades entregaram seus catálogos. 

Dra Silvana Tourinho pediu que quando as reuniões de regionalização fossem ocorrer, convidassem a Corregedoria para
participar.

Término da apresentação às 11:20
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Apresentação da SETIM (Secretaria de Tecnologia da Informação Modernização)
Adriano Villar
Hora início: 11:22

Projeto Pje.  Adriano explicou que se trata de implantação no 2º Grau. Mostrou objetivo,  escopo, equipe de trabalho e
cronograma. Informou que os indicadores ainda estão com poucas informações.

Projeto Videoconferência. Objetiva a celeridade e a redução de custo. Adriano apresentou equipe de trabalho e entregas.

Término da apresentação às 11:31

Apresentação da UNICORP (Universidade Corporativa)
Joana Pinheiro
Hora início: 11:32

Projeto Consolidação e Expansão. Joana apresentou a missão e objetivo da Unicorp. Apresentou a equipe de trabalho e as
entregas do projeto.

Término da apresentação às 11:14

Igor Caires sugeriu que consolidasse os projetos.

Considerações e sugestões de melhorias

Cristina Cunha  fez algumas observações sobre as apresentações. Para a DPG uma das ações consta como a data 
finalizada e o percentual em 90%. Colocar as datas previstas. Colocar encaminhamentos, dificuldades e destacar os 
projetos em cada slide.

Igor Caires ponderou que no dia da apresentação da RAE as considerações e perguntas deverão ser no decorrer das 
apresentações e não ao final. No momento da definição do tempo de cada apresentação considerar o tempo para 
questionamento.

Romilson Mascarenhas ressaltou que é importante tornar as apresentações mais agradáveis visualmente, com gráficos, 
figuras, fotos além de mais entusiasmo nos apresentadores.

Cristina Cunha lembrou que a RAE será o momento de colocar os resultados, mas também de expor as dificuldades.

Alvamari Vale lembrou da importância de associar os projetos e indicadores à Estratégia do Tribunal.

Cícero Moura elogiou a ideia da simulação da RAE. 

Igor Caires reafirmou a necessidade de mostrar os resultados e mesmos que os números sejam desfavoráveis, sejam 
mostrados para que sejam tomadas as ações corretivas.

Cláudia Nascimento sugeriu que antes de iniciar a reunião a Seplan fazer uma abertura que condense todos os temas que 
serão abordados. Igor Caires concordou que seja feita uma abertura que contemple isso.

Olga (DPG) sugeriu que as apresentações sejam padronizadas e haja correção ortográfica.

A RLA foi encerrada às 12:00.
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