
1. Dados da Reunião
Data Hora início Hora término Local
17/07/2017 10:57 13:35 Auditório da Sede do TJBA

2. Pauta
Item Descrição
01 Abertura e apresentação de vídeo
02 Leitura e aprovação da ata da primeira RAE
03 Aprovação da Política de Qualidade do TJBA
04 Contextualização da 2ª RAE
05 Apresentação da SEPLAN
06 Anúncio da Desa. Maria da Purificação sobre projetos para a próxima RAE.
07 Apresentações dos projetos estratégicos das Unidades 
08 Deliberação do CGOV sobre próxima RAE
09 Encerramento

3. Participantes
N° Nome Órgão/ Setor Assinatura

1 Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago Presidência

2 Desa. Maria da Purificação da Silva 1ª Vice-Presidência

3 Desa. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho 2ª Vice-Presidência

4 Des. Osvaldo de Almeida Bomfim Corregedoria Geral da Justiça

5 Desa. Cynthia Maria Pina Resende Corregedoria das Comarcas do 
Interior

6 Juíza de Direito Rosana Cristina Souza Passos 
Fragoso Modesto Chaves

Assessoria Especial da 
Presidência I  

7 Juíza de Direito Marielza Brandão Franco Assessoria Especial da 
Presidência II

8 Juiz de Direito Paulo Alberto Nunes Chenaud Coordenadoria de Juizados 
Especiais

9 Cícero Washington Pereira de Moura Diretoria de 1º Grau

10 Cláudia Nascimento de Jesus Secretaria de Administração

11 Carlos Alberto Santana Machado Secretaria Judiciária

12  Igor Caires Machado Secretaria de Planejamento e 
Orçamento

13 Leandro Sady Rodrigues Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Modernização

14 Flávio Avelino de Novaes Assessoria de Comunicação

15 Joana Costa Pinheiro Universidade Corporativa

16 Danilo Menezes de Santana Controladoria do Judiciário
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4 . Apresentação da Pauta 

1. Abertura e apresentação de vídeo

Pedro Vivas fez a abertura da RAE e apresentou vídeo com mensagem do Desembargador Alexandre Miguel do TJRO –
Coordenador da Rede de Governança do segmento da Justiça Estadual.

Após o vídeo a Presidente do Comitê de Governança do TJBA (CGOV) – Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago –
agradeceu às palavras e solicitou que fosse enviado um ofício agradecendo a mensagem enviada pelo Desembargador
Alexandre Miguel.

2. Leitura e aprovação da ata da primeira RAE

Dr. Cícero Moura fez a leitura da ata da 1ª RAE e solicitou a aprovação do CGOV.
CGOV aprovou a ata que seguiu para assinatura.

3. Aprovação da Política da Qualidade do TJBA

Dr. Cícero Moura fez a leitura da Política da Qualidade e solicitou aprovação do CGOV que em unanimidade concordou com
o apresentado no documento.

4. Contextualização da 2ª RAE

Igor Caires (Secretário de Planejamento e Orçamento) explicou o formato e objetivos da 2ª RAE. Ressaltou a participação
da Governança do TJBA e que apesar de recém-implantada tem trabalhado de forma a cumprir os requisitos que no em
outros Tribunais do Brasil já são executados.

5. Apresentação da SEPLAN

Contextualizou o papel da SEPLAN junto ao Comitê de Governança. A Seplan atua como área de suporte do CGOV e das
demais áreas do TJBA. Todos os projetos de todas as áreas passaram por reuniões entre a Seplan e seus executores.

Metas Nacionais e BI (Business Inteligence) -  Um dos pontos que é monitorado pela Seplan são as Metas Nacionais. O
TJBA vem apresentando resultados ainda não satisfatórios.
Meta 1 – 84% atingido – para que a meta seja atingida, será feita uma ação conjunta para baixar os processos.
A ação de premiação implementada pelo TJBA tem também como intuito estimular os servidores a alcançarem suas metas e
as metas nacionais.
Igor Caires informou que a ferramenta do BI (Business Inteligence) já foi homologado e terá seu uso iniciado nos próximos
dias. Agradeceu o apoio da Setim na implantação do sistema.
Mostrou visão geral das Metas Nacionais.

Pesquisas  -  Pesquisa  de  Opinião  (Satisfação e  Confiança)  –  Igor  Caires  explicou  a metodologia  de  determinação de
amostra e de coleta de dados e mostrou os resultados.

Avisou que o resultado está no portal da estratégia.
Os itens ressaltados na apresentação foram: nível de escolaridade do jurisdicionado pesquisado, renda média bruta, tipo de
unidade procurada, tipo de serviço e credibilidade do jurisdicionado.
Um dos pontos interessantes foi  que  a maioria  das  pessoas pesquisadas  afirmou acreditar  no Poder  Judiciário  e  em
contrapartida acreditam também que o Judiciário sofre influência política em suas decisões.
Os pesquisados, em sua maioria, avaliaram a infraestrutura das instalações entre boa e excelente. Ilhéus e Itabuna são as
que mais reclamam da infraestrutura. 
A pesquisa  quebra  determinados  paradigmas e as próximas pesquisas  serão realizadas  com os  demais públicos que
utilizam os serviços do Judiciário (OAB, Ministério Público etc)
Outro ponto importante é que o público acredita que a Justiça não é eficaz.  E justamente esse ponto é que deve ser
trabalhado. E por esse motivo reuniões como a RAE tem grande valia para analisar os projetos e processos do Tribunal.
Traçar projetos que sempre tenham como foco na eficácia jurisdicional.
Lembrou que a maioria das pessoas não conhece o site e nunca acessou o site.  
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A Presidente do CGOV pediu a ASCOM que fosse incrementada a forma de divulgação dos serviços do TJBA. 

Pesquisa de Maturidade e Ambiente para Gestão de Projetos -  O TJBA ainda está num nível bem inicial de Gestão de
Projetos e está trabalhando com o Escritório de Projetos para crescer e avançar em Gestão de Projetos.

6. Anúncio da Desa. Maria da Purificação sobre projetos para a próxima RAE.

Passou a palavra para a Desa. Maria da Purificação que noticiou projetos que deverão ser apresentados na próxima RAE.
Os  projetos  estão  relacionados  a  nova  maneira  de  sucessão  dos  desembargadores  no  TJBA e  os  relacionados  a
Certificação ISO 9000.

Igor Caires lembrou que os projetos apresentados são relacionados aos macrodesafios estratégicos  não significando que
outros setores não tenham projetos, apenas não estão sendo apresentados como parte do portfólio estratégico do Tribunal

7. Apresentações das Unidades

Apresentação da SEAD

Apresentação da SEAD

Breve apresentação da Secretaria.

Apresentação  do  PLS  (Plano  de  Logistica  Sustentável)  -  ênfase  no  projeto  de  energia.  Informado  que  foi  realizado
diagnóstico em 15 unidades para utilização de placas solares como forma de uso sustentável de recursos naturais (energia
solar). Foi revisado os contratos de demanda da COELBA (33 contratos) com uma redução de custos em torno de 300 mil
reais.  Outras ações em andamento:  substituição de luminárias com utilização de lâmpadas LED e de aparelhos de ar
condicionado na capital e interior para modelos mais econômicos.

Apresentação do Plano de Obras - ações com vistas a construir e reformar unidades do TJ.

Intervenção da Presidente do CGOV - questionamento sobre qual o critério utilizado para a substituição dos aparelhos de ar
condicionado. Secretária Cláudia Nascimento informou que foi feita uma ata de registro de preços com aparelhos para
serem utilizados à medida que as trocas forem necessárias. Informou ainda que este registro de preços não bloqueia o
orçamento do Tribunal.

Plano de Obras - reformas, intervenções e adequações. Presidente do CGOV questionou como está o andamento do Fórum
de Camaçari e foi respondido que está em andamento e provavelmente seja entregue antes do prazo. As demais obras
(Porto Seguro e Vera Cruz) que foram questionadas, embora ainda não iniciadas estão dentro do cronograma.

Equalização  da  Mão  de  Obra  -  Resolução  219  -  equipe  da  Seplan  e  da  Sead  fizeram  um  primeiro  trabalho  de
dimensionamento de mão de obra e orçamento. Dia 30 de junho foi entregue a petição com relatório ao CNJ que será
analisada. Foram apresentados ainda os passos seguintes da implantação da Resolução 219 do CNJ.

Apresentação da Diretoria de Primeiro Grau

Dr. Cícero Moura apresentou os 4 projetos selecionados como estratégicos.

Projeto  Cartórios  Integrados  -   apresentou  o  status  de  implantação  dos  cartórios  e  falou  da  unidade  paradigma  dos
Cartórios: o Terceiro Cartório. Apresentou estatísticas de antes e depois da implantação do Cartório Integrado.
Apresentou a situação de instalação dos cartórios integrados nas Varas de Família. Projeto de implantação de cartório
integrado no interior e a unidade a ser implantada será na comarca de Itabuna.

Gestão de Processos da Área Fim -  implantação de processos de qualidade nas Varas de relação de consumo. Mostrou as
principais entregas do projeto.

Projeto  Cadastrar  Melhor  –  informou  que Dr.  Sadraque  está  a  frente  do  projeto  e  mostrou  as  principais  entregas.  A
Presidente do CGOV ressaltou a importância desse projeto, pois os seus resultados impactarão diretamente nos números
do TJBA.

Projeto de redistribuição dos processos – a Presidente cobrou o início dos trabalhos. João Felipe informou que o Município
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pediu um prazo até o final de julho para iniciar os trabalhos. A presidente pediu que fosse providenciada uma grande ação
conjunta para fazer os acordos. 

Apresentação da Assessoria da Presidência II

Projeto TJBA Virtual – Thais Felipe. Apresentou objetivos do projeto. As entregas e benefícios.

Apresentação da Assessoria de Comunicação – ASCOM

Projeto Novo Portal do TJBA – apresentou objetivo, escopo e benefícios.
A Presidente do CGOV questionou como e quando a população teria conhecimento do novo portal. Flávio Novaes informou
que será um evento de lançamento do TJBA e o cronograma apresentado mostrará a data.
Flávio Novaes mostrou a realidade do mercado digital. E como o TJBA está inserido nele.
Apresentou o cronograma e a entrega final do Site está marcada para o dia 27/07/2017

Apresentação da Corregedoria Geral de Justiça

Dra. Andréa Paula apresentou o Projeto Não se esqueça de Mim, seus objetivos, justificativas, alinhamento estratégico,
principais entregas e encaminhamentos. Divulgou a realização do Workshop de Sensibilização para que os processos de
adoção sejam agilizados.

Apresentação da Corregedoria Geral do interior

Projeto Parceiros pela Justiça – apresentação dos objetivos, fases, forma de trabalho, mostrou os trabalhos já realizados,
tenda da Justiça.
Mostrou onde a Tenda da Justiça já foi instalada e quais os próximos municípios.
Exibição de filme.

Palavra  do  Corregedor  Geral  de  Justiça  –  informando  a  Portaria  que  determina  regime  especial  de  trabalho  para
saneamento das unidades Especiais. Leitura do Relatório de saneamento de processos.

Apresentação da Controladoria do TJBA

Danilo Santana – Projeto de Melhoria da Gestão de Arrecadação – objetivos, escopo, alinhamento estratégico, benefícios do
projeto, equipe de trabalho, cronograma de entregas.

Apresentação da Coordenação de Juizados Especiais (COJE)

Roberto Cabral  apresentou os indicadores da COJE. Explicou atuação do COJE e vinculação à Presidência do TJBA.
Apresentação das ações de turmas recursais, saneamento e áreas estruturantes 
Nas turmas recursais os pontos apresentados foram de casos novos e casos julgados; processos baixados e pendentes e
número de sessões realizadas.

Objeto de discussão: Presidente do CGOV, Roberto Cabral e Dr. Paulo Chenaud debateram acerca das turmas provisórias
e a alta demanda de processos.
Núcleo de saneamento – foram apresentadas as estatísticas no núcleo.
Área estruturante – objetivo, escopo e equipe de trabalho foram apresentadas.

Igor Caires esclareceu que na próxima RAE não serão apresentados mais os projetos e sim os indicadores e os prazos de
execução das ações dos setores.

Apresentação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC 

Projetos Cejuscs e Semana Nacional de Conciliação.
Gabrielle Garcia apresentou uma visão geral do NUPEMEC e as principais ações do Núcleo.
Semana de Conciliação – apresentação das entregas e prazos. Apresentou os indicadores da Semana de Conciliação.
Cejuscs – Apresentou a situação das inaugurações já realizadas e as previsões das próximas unidades. Indicadores.
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Apresentação da Secretaria Judiciária – SEJUD 

Edmundo Hasselmann apresentou os projetos da Secretaria. 
Projeto Modernização da taquigrafia – alinhamento estratégico, objetivo, escopo e equipe de trabalho. Apresentou quadro
comparativo do antes e depois da implantação do projeto. Apresentou cronograma de entregas.
Projeto Ciranda do Saber - alinhamento estratégico, objetivo, escopo e equipe de trabalho, entregas e prazos. Apresentação
de vídeo.
Igor Caires sugeriu que o projeto seja expandido para as unidades do interior e Edmundo Hasselmann pontuou que embora
seja logisticamente mais difícil levar o projeto para outros municípios a Sejud pode propor, incentivar  e auxiliar àqueles que
desejem  implantar.

Apresentação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização – SETIM 

Leandro Sady apresentou os projetos da área e lembrou que a SETIM participa fortemente de diversos projetos das demais
áreas. Registrou a forte parceria entre SETIM e CTJUD e a importância do projeto da gestão da arrecadação.
Sugestão de Igor Caires – apresentar o BI (Business Inteligence) para os demais Desembargadores. A Presidente do CGOV
acatou e será uma providência tomada.
Implantação do Pje no 2° Grau – apresentou a situação atual, alinhamento estratégico, equipe de trabalho. 
Videoconferência - apresentou a situação atual, alinhamento estratégico, equipe de trabalho e cronograma com prazos.

Apresentação da Universidade Corporativa - Unicorp

Joana Pinheiro – apresentação do projeto de consolidação e expansão da Unicorp – missão, objetivo, entregas e prazos.
Detalhamento das entregas. Equipe de trabalho.

As apresentações foram finalizadas. A próxima reunião será mais breve, apenas com resultados.

8. Deliberação do CGOV sobre próxima RAE

Cícero Moura colocou em votação o formato da reunião. Local. E data da próxima RAE.
A Presidente do CGOV elogiou o formato, o local e as inciativas. Pediu a manifestação dos demais membros da Mesa. 

O Corregedor Geral lembrou do sistema de segurança recentemente instalado no TJBA com a sala de monitoramento com
vídeos. A Presidente do CGOV elogiou o projeto e pediu que houvesse mais divulgação.
Flávio Novaes informou que a ASCOM fez a campanha de divulgação em diversas mídias de notícias. 

Prosseguindo com o rito, foi aprovada a data de 19 de setembro de 2017 as 10:00 no auditório do TJBA.

9. Encerramento

A Presidente do CGOV agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às 13:35.
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