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ATA DE REUNIÃO 

Reunião de Líderes Avançados (RLA) 
 

1. Dados da Reunião 
 

Data Hora início Hora término Local 
05/06/2019 10:25 11:35 Sala de Sessões 1 

  
2. Pauta 

Item Descrição 
1. Status do Portfólio dos Projetos Estratégicos 
2. Plano Plurianual - PPA 
3. Prêmio CNJ de Qualidade  
4. Transparência 
5. Metas Nacionais (Meta 2) 

 

1. Participantes (vide Lista de Presença) 
 

2. Pauta  
 
 
 
 
 

2.1. Status do Portfólio dos Projetos Estratégicos 
 
O Secretário de Planejamento, Programação e Orçamento (Seplan), Pablo Moreira, iniciou a RLA 
agradecendo a presença de todos e passou a palavra à Técnica Administrativa Hévila Santana, para conduzir 
a apresentação sobre os projetos estratégicos. 
 

O portfólio de projetos estratégicos está composto por projetos iniciados em 2017, 2018 e 2019.  Foi 
apresentada a tabela resumo a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
Em seguida foi apresentada a situação dos projetos iniciados em 2017: 
 
 
 
 
 
 
 
 
As observações acerca dos projetos foram: 
 
 A Secretária da Segesp (Secretária de Gestão de Pessoas), Leila Lima, informou que o ato de 

remoção que estava causando a pendência no Projeto Estruturação do Quadro de Pessoal foi 
publicado e as ações terão atualizações que farão o cronograma avançar. 
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 A Gerente de Projetos, Nildete Gavazza, informou que os projetos Modernização do Registro de 
Sessões e Implantação do Sistema de Videoconferência já estão em fase de finalização e 
provavelmente na semana seguinte estarão encerrados. 

 
Com relação aos projetos iniciados em 2018, foi presentado o quadro abaixo: 

 
 
Alguns pontos foram considerados pelos líderes e gerentes de projetos: 
 
 Projeto Implantação do Unijud Digital: a gerente do projeto, Cristina Cunha, informou que o projeto 

tem seu andamento controlado, embora haja uma questão que está sendo resolvida com relação à 
digitalização dos processos. 

 
 Projeto Consolidação e Expansão do Núcleo Extrajudicial: a gerente do projeto, Lina Souza informou 

que faltam duas aulas para concluir a entrega da qualificação. Na entrega de software de 
jurisprudência o repositório estará sendo finalizado na próxima semana. Restará apenas a conclusão 
de documentação. 

 
 Projeto Plantão Virtual Integrado: será atualizado pela sua gerente, Fernanda Martinez, e a 

diferença entre percentual de tempo decorrido e percentual de execução deverá reduzir.  
 
 Projeto Todos juntos contra o Feminicídio: apresenta uma grande diferença entre os percentuais de 

tempo e execução em virtude do documento que está em tramitação entre TJBA e ONU. A 
atualização do cronograma a partir do término desse processo. Lina Souza enfatizou que a 
capacidade de gerenciamento do projeto fica reduzida vez que uma organização externa ao Tribunal 
está envolvida, pois não temos poder de impulsionar ações fora da nossa instituição. 

 
 Projeto Implantação do Sistema de Cálculos Judiciais: Lina Souza informou que já há um calculista 

que está homologado e a planilha de cálculo é com base nessa homologação. A Coordenação de 
Sistemas entregará um cronograma refletindo para entrega desse modulo do sistema. 

  
 Projeto Queixa Cidadã: o gerente do projeto informou que o sistema está em execução, mas que 

precisa fazer uma reunião de realinhamento com a equipe para que consiga atualizar o projeto do 
Sistema de Gestão e Projetos. Certamente não conseguirá fazê-lo antes da próxima Reunião de 
Análise da Estratégia - RAE (11/06/19). 

 
 Projeto Implantação da Unidade de Acompanhamento de Gestão: Mariana Oitaven, gerente do 

projeto, informou que realizou nova atualização no Sistema de Gestão e Projetos e a data de 
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término passou a ser em outubro.  
 
 Projeto Implantação do Sistema de Segurança e Controle de Acesso: o projeto está sem atualização 

no Sistema de Gestão e Projetos. Não havia representante do Gabinete de Segurança Institucional 
na reunião. 
 

 Projeto Implantação do e-social: A secretária Leila Lima e o gerente do projeto, Amílcar Magalhães 
afirmaram que as questões levadas à última RAE foram realizadas e o projeto seguirá de acordo com 
o cronograma. 
 

 Projeto Implantação do Programa de Governança Colaborativa em Execuções Fiscais: a diferença, 
entre os percentuais de tempo decorrido e execução, é prevista em razão da agenda das viagens às 
comarcas que são necessárias e dependem da disponibilidade da patrocinadora. 
 

Antes de passar para a discussão do projeto Transformação Digital com uso de novas Tecnologias, foi 
abordado o projeto Populus. De acordo com o gerente do projeto, Fábio D´Almeida, o cronograma precisou 
de atualização em razão do prazo para a aquisição do sistema, que precisou ser postergado, as atualizações 
foram feitas no Sistema de Gestão e Projetos. 

 
 Projeto Transformação Digital com uso de novas Tecnologias: uma discussão mais aprofundada foi 

necessária a fim de levar uma proposta para a IX RAE. 
 
As ponderações do Secretário da Seplan  foram no sentido de manter o projeto no Portfólio, vez que 
além de ser um tema estratégico importante, o alinhamento do PPA com o Planejamento 
Estratégico está sendo feito e as dotações orçamentárias poderão ser feitas com maiores garantias e 
direcionamento. Lembrou que o tema Inovação Tecnológica está sendo recorrente em todas as 
reuniões nacionais de planejamento estratégico como uma necessidade para o Poder Judiciário.  
 
O Secretário de Tecnologia da Informação e Modernização (SETIM), Leandro Sady, reafirmou sua 
posição anterior de retirar o projeto do portfólio estratégico, vez que as ações de modernização 
estão localizadas nos diversos setores do Tribunal e que têm orçamento direcionado a elas. 
Lembrou que, em sua visão, o projeto tem mais características de um Programa e que as ações que 
lá existem só poderiam ser efetivadas com garantia de orçamento. 
 
A gerente do projeto, Nildete Gavazza, fez as ponderações com relação a salvar nova linha de base e 
alterações de escopo que podem tornar-se frequentes, vez que as demandas em Tecnologia da 
Informação são diversas. Pedro Vivas e Pablo Moreira comentaram que o projeto pode ter escopos 
e linha de base revistos, mas a importância da manutenção do Tema Inovação Tecnológica é 
importante no caminho da Instituição em  direção ao Planejamento Estratégico Nacional. 
 
Dra. Iramar Viana concordou com a manutenção do Projeto de Transformação Digital e Novas 
Tecnologias no portfólio estratégico a fim de reforçar a manifestação da vontade do TJBA em investir 
em inovação como um objetivo estratégico. 
 
Leandro Sady ponderou que o projeto pode ser analisado por dois aspectos: técnico e 
político/estratégico. Pelo aspecto técnico o projeto não tem viabilidade, pois os prazos que nele 
constam não têm como ser cumpridos em razão de falta de recursos. Já pelo aspecto político e 
estratégico o projeto tem como figurar no portfólio, porém com as ressalvas de alterações de 
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escopo e cronograma. 
 
Dra. Iramar Martinez concordou com a análise feita pelo Secretário da SETIM e afirmou que o 
projeto deve ser analisado pelo aspecto político e estratégico, e, assim, permanecer no portfólio. 
 
O Secretário da SEPLAN confirmou a manutenção do projeto no portfólio estratégico com os 
participantes. Não houve objeção e decidiu-se que a permanência do projeto será levada para a 
Reunião de Análise da Estratégia (RAE). 
 
Sobre o Plano Plurianual (PPA), o Coordenador de Projetos e Processos, Pedro Vivas, explanou o 
processo de adequação do planejamento estratégico com o PPA que está sendo feito com as 
Secretarias e Unidades Gestoras do TJBA. Informou que foram criados três compromissos no PPA 
compatíveis com os macrodesafios do plano estratégico. A atividade de adequação passa pela 
análise do orçamento do Poder Executivo, orçamento do TJBA e planejamento estratégico do 
Tribunal, para que seja feita uma correlação das ações orçamentárias e os objetivos estratégicos.  
 
Essa atividade permitirá identificar o que foi investido de recursos financeiros em cada objetivo, 
além de direcionar melhor os investimentos futuros.  Outro aspecto positivo será diminuir a 
incongruência que existe na execução orçamentária de Manutenção e de Investimentos. 
 
O secretário da Seplan deu prosseguimento à discussão da pauta com a apresentação do Prêmio 
CNJ de Qualidade. Informou que o CNJ publicou a Portaria 88, em 28 de maio de 2019, com as 
alterações da premiação, antes denominada Selo Justiça em Números.  Dentre as modificações 
estão:  avaliação em três eixos: governança, produtividade e transparência e informação; alteração 
da pontuação de transparência para 1200 pontos; extinção do selo bronze; o secretário enfatizou as 
Metas Nacionais, que agora fazem parte do Prêmio. Nesse aspecto, a Meta 2, vem sendo abordada 
com mais frequência no TJBA e os dados precisam ser monitorados. 
 
O papel da Seplan, além de informar os dados ao CNJ, é acompanhar a evolução dos números e dar 
suporte às áreas para elaborar ações de enfrentamento das Metas. Porém, os dados precisam ser 
encaminhados à Secretaria e até esta data não há como efetivar análises ou gerar relatórios  pela 
indisponibilidade dos números. 
 
O secretário ainda reforçou a necessidade de definir meios de agilizar o envio dos números ainda na 
RLA, pois é a oportunidade que os líderes têm para decidir as ações mais eficazes para resolver as 
demandas, sem que se seja necessária uma discussão mais prolongada para a RAE. 
 
A Secretária Geral da Presidência, Dra. Irmaar Martinez, ressaltou que não estamos conseguindo 
identificar, analisar e enviar os dados em tempo hábil e pediu que fosse dada uma solução à essa 
questão. Pediu que a Seplan sugerisse possíveis meios para sanar esse problema. 
 
O secretário da Seplan pediu que o Diretor de Planejamento Estratégico, Alex Santos, auxiliasse no 
esclarecimento da situação. O Diretor explicou que temos um sistema de B. I. (Business Inteligence) 
que pode nos fornecer análises segmentadas de maneira rápida e objetiva, mas que para que 
consigamos obter desse sistema o maior e melhor número de análises é preciso que tenhamos os 
dados que são fornecidos pela Coordenação de Sistemas (Cosis). Inclusive, a utilização do B.I. em 
sua completude evitará as constantes consultas  à Cosis. Enfatizou que a Seplan, assim como as 
demais Secretarias, fazem parte da área meio que é responsável por dar o suporte de forma segura 
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à área fim, e, a qualidade dos dados, bem como a sua disponibilidade são de extrema importância 
para esse suporte. 
 
O Diretor de Planejamento Estratégico opinou que a disponibilização de apoio para a equipe de 
banco de dados seria uma maneira de agilizar o envio dos dados.  
 
Dra. Iramar Martinez lembrou que as áreas devem enviar as informações sobre a revisão do 
Regimento Interno até o dia 10/06/19. 
 
O secretário da Seplan agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 11:46. 


