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ATA DE REUNIÃO 

RLA GERAL  
 

1. Dados da Reunião 
 

Data Hora início Hora término Local 
21/03/2019 14:47 16:35 Sala de Sessões 1 

  
2. Pauta 

Item Descrição 
1. Abertura  
2. Status do Portfólio dos Projetos Estratégicos 
3. Selo Justiça em Números – JEN 2019 (Previsão de Pontuação) 
4. Transparência (Ranking) 
5. Metas Nacionais (Meta 2) 
6. Encerramento 

 

1. Participantes (vide Lista de Presença) 
 

2. Pauta  
 

2.1. Abertura 
 

O Secretário de Planejamento Pablo Moreira iniciou a RLA passando a palavra à Secretária Geral da 
Presidência, Dra. Iramar Martinez, que fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e 
resumidamente informou os pontos que seriam discutidos na ocasião. 
 

O Secretário Pablo Moreira acrescentou que seriam tratados os assuntos relacionados ao novo glossário do 
CNJ, andamento dos projetos estratégicos, posição atual do Tribunal no Justiça em Números, Metas 
Nacionais, elaboração do novo planejamento estratégico, dentre outros. Ressaltou que, a partir dessa 
reunião, os temas abordados nas RAE´s serão mais direcionados aos indicadores do TJBA, ficando o espaço 
de apresentação dos projetos apenas para as deliberações estratégicas. 
 

Dra. Iramar Martinez iniciou a apresentação dos projetos estratégicos com o resumo das quantidades de 
projetos executados e a executar, iniciados nos anos de 2017 e 2018 e suas previsões de término. 
 

Acerca dos projetos de 2017 ficou acordado que: 
 

Projeto: Melhoria da Gestão e Fiscalização da 
Arrecadação 

Unidade: NAF (Núcleo de Arrecadação e Fiscalização) 

Patrocinador: Adolfo Ferri Gerente do Projeto: Ricardo Franco 
Ação: O gerente do projeto, que não pôde estar presente por estar em outra unidade a serviço, deverá 
atualizar o projeto na ferramenta de Gestão e Projetos (SGP), até dia 22/03/19 (sexta-feira) para que o 
sistema atualize as informações no final de semana e o status do projeto esteja disponível de forma 
correta antes da realização da RAE  

 
Projeto: Estruturação do Quadro de Pessoal Unidade: SEGESP (Secretaria de Gestão de Pessoas) 
Patrocinador: Secretária Leila Lima Gerente do Projeto: Cristina Cunha 
Ação: O ato de remoção será elaborado pelas Corregedorias para assinatura da Presidência e publicação e 
andamento do projeto.  
Deliberar na RAE: Confirmar a assinatura/publicação do ato 
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Projeto: Modernização do Registro de 
Sessões 

Unidade: Demandante SEJUD (Secretaria 
Judiciária)/Executora SETIM (Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação) 

Patrocinador: Secretário Leandro Sady Gerente do Projeto: Nildete Gavazza 
Ação: O representante do Secretário verificará o andamento projeto e se necessita de algum ajuste. A 
gerente do projeto não compareceu à reunião por estar em gozo de férias. Não precisará de deliberação 
na RAE. 

 
Projeto: Implantação do Sistema de 
Videoconferência 

Unidade: SETIM (Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicação) 

Patrocinador: Secretário Leandro Sady Gerente do Projeto: Nildete Gavazza 
Ação: O representante do Secretário verificará o andamento projeto e se necessita de algum ajuste. A 
gerente do projeto não compareceu à reunião por estar em gozo de férias. Não precisará de deliberação 
na RAE. 

 
Projetos Concluídos: 
 
Dra. Iramar Martinez informou a conclusão dos Projetos: 
 

Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade no Plantão Judiciário do 2º Grau. A Secretária aproveitou a 
presença de Dr. Raimundo Braga para parabenizá-lo e a todos os envolvidos pela conclusão do projeto. 
 

Institucionalização da Instrutoria Interna no TJBA. A Secretária parabenizou a equipe da Unicorp, liderada 
pela Juíza Assessora Dra. Rita Ramos. 
 

Quanto aos projetos iniciados em 2018, foram discutidos primeiro aqueles que estão com execução dentro 
do prazo programado: 
 

Projeto: Implantação do Unijud Digital Unidade: Demandante AEP II (Assessoria Especial da 
Presidência II), Executoras Seplan( Secretaria de 
Planejamento, Programação e Orçamento) e SETIM 
(Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação) 

Patrocinador: Secretário Roque Nascimento Gerente do Projeto: Cristina Cunha 
Ação: O projeto segue com sua execução dentro do cronograma previsto. Não precisará de deliberação 
na RAE. 

 
Projeto: SEAD vai até você Unidade: SEAD (Secretaria de Administração) 
Patrocinador: Secretária Ana Paula Carmo Gerente do Projeto: Camila Loureiro 
Deliberar na RAE: Retirar o projeto do Portfólio Estratégico, pois agora está restrito ao 
acompanhamento das demandas feitas durante as visitas realizadas no início de sua execução. 

 
Projeto:  Implantação da Gestão de Processo 
priorizando os finalísticos 

Unidade: Seplan (Secretaria de Planejamento, 
Programação e Orçamento) 

Patrocinador: Secretário Pablo Moreira Gerente do Projeto: Hévila Santana 
Ação: O projeto segue com sua execução dentro do cronograma previsto. Não precisará de deliberação 
na RAE. 
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Projeto:  Coordenação de Cumprimento de 
Mandatos - CCM 

Unidade: CGJ (Corregedoria Geral da Justiça) 
 

Patrocinador: Desa. Lisbete  Cézar Santos Gerente do Projeto: Júlia Cunha 
Ação: O projeto segue com sua execução dentro do cronograma previsto. Não precisará de deliberação 
na RAE. 

 
Projeto:  Implantação da Queixa Cidadã Unidade: COJE (Coordenação dos Juizados Especiais) 
Patrocinador: Dr. Paulo Chenaud Gerente do Projeto: Cláudio Lemos 
Ação: O projeto está em fase de encerramento. Não precisará de deliberação na RAE. 

 
Projeto: Modernização do sistema de 
arrecadação 

Unidade: NAF (Núcleo de Arrecadação e Fiscalização) 

Patrocinador: Adolfo Ferri Gerente do Projeto: Cristiano Santos 
Ação: O projeto está em fase de encerramento. Não precisará de deliberação na RAE. 

 
Projeto: Reforma e ampliação do complexo 
do TJBA – Anexo II 

Unidade: SEAD/ DEA (Diretoria de Engenharia e 
Arquitetura) 

Patrocinador: Secretária Ana Paula Carmo Gerente do Projeto: José Maurício 
Ação: O projeto segue com sua execução dentro do cronograma previsto. Dra. Iramar Martinez enfatizou 
que é propósito do Presidente Des. Gesivaldo Britto inaugurar o novo Anexo em 11 de agosto de 2019. 
Não precisará de deliberação na RAE.  

 
Projeto: Implantação do e-social Unidade: SEGESP (Secretaria de Gestão de Pessoas) 
Patrocinador: Secretária Leila Lima Gerente do Projeto: Amilcar Magalhães 
Deliberar na RAE: Primeira entrega do projeto é em janeiro de 2020. A Secretária Leila Lima solicita 
maior apoio da COSIS, inclusive já conversou com o Secretário Leandro Sady.  Com relação à SEAD, a 
demanda é sobre diárias, peritos e prestadores de serviço.  
A Secretária Iramar Martinez ressaltou que o TJBA necessita, com brevidade, de um sistema de folha de 
pessoal mais eficiente. Dra. Leila Lima informou que o projeto para novo sistema já está em andamento 

 
Quanto aos projetos iniciados em 2018, foram discutidos em seguida aqueles que estão com percentual de 
execução menor do que o prazo programado: 
 

Projeto:  Consolidação e expansão do Núcleo 
Extrajudicial 

Unidade: CGJ (Corregedoria Geral da Justiça) 

Patrocinador: Desa. Lisbete  Cézar Santos Gerente do Projeto: Lina Souza 
Ação: O projeto segue com sua execução dentro do cronograma previsto. As limitações são relacionadas 
ao desenvolvimento de sistema, que, por razões estratégicas está aguardando o atendimento das 
prioridades da SETIM. A Corregedoria, por outro lado, está tomando providências internamente para 
acelerar a execução do projeto. Não precisará de deliberação na RAE. 

 
Projeto:  Plantão Virtual Integrado – PVI Unidade: CGJ (Corregedoria Geral da Justiça) 
Patrocinador: Desa. Lisbete  Cézar Santos Gerente do Projeto: Júlia Cunha 
Ação: O projeto segue com sua execução dentro do cronograma previsto. Algumas novas solicitações 
foram feitas em virtude da implantação do sistema Pje, mas não afetarão o desempenho no andamento 
do projeto. Não precisará de deliberação na RAE. 
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Projeto:  Todos juntos contra o Feminicídio  Unidade: CGJ (Corregedoria Geral da Justiça) 
Patrocinador: Desa. Lisbete  Cézar Santos Gerente do Projeto: Fernanda Martinez 
Ação: O projeto está com sua execução paralisada em virtude de documento que precisa de assinatura do 
TJBA e escritório da ONU. Dra. Iramar Martinez informou que pela Presidência o documento já está 
aprovado e assinado, necessita agora de agendamento com a ONU. Não precisará de deliberação na RAE. 

 
Projeto:  Implantação do Sistema de Cálculos 
Judiciais 

Unidade: CGJ (Corregedoria Geral da Justiça) 

Patrocinador: Desa. Lisbete  Cézar Santos Gerente do Projeto: Lina Souza 
Ação: O projeto está com sua execução lenta em virtude de necessidade de liberação de um servidor pela 
COSIS(SETIM)  para o desenvolvimento do sistema. A Gerente do Projeto já solicitou à SETIM, que se 
prontificou a disponibilizar o recurso. Não precisará de deliberação na RAE. 

 
Projeto: Implantação de unidade de 
Acompanhamento de Gestão 

Unidade: CTJUD (Controladoria do Judiciário) 

Patrocinador: Fernanda Dantas Gerente do Projeto: Mariana Oitaven 
Deliberar na RAE: A Secretária Fernanda Dantas solicitará ao CGOV o encerramento ou a readequação 
do projeto, visto que se encontra parado em virtude da ação de criação de cargo estar impossibilitada 
no Tribunal.  A Secretária Fernanda Dantas não pôde comparecer à RLA. A Gerente do Projeto, Mariana 
Oitaven  repassará as orientações acerca da deliberação para a RAE. 

 
Projeto:Implantação do Sistema de 
Segurança e Controle de Acesso 

Unidade: SGI (Gabinete de Segurança Institucional) 
 

Patrocinador: Coronel Lemos Gerente do Projeto: Tenente Tedesqui 
Ação: O Gerente do Projeto informou que diversas ações já foram implementadas, mas informou que o 
projeto não está atualizado na ferramenta. Comprometeu-se a atualizar até dia 22/03/19 (sexta-feira). Não 
precisará de deliberação na RAE. 

 
Projeto: Implantação do Programa de 
Governança Colaborativa em Execuções 
Fiscais 

Unidade: DPG (Diretoria de Primeiro Grau) 
 

Patrocinador: Desa. Maria de Lourdes 
Medauar 

Gerente do Projeto: Diogo Caliman 

Ação: A Diretora Mariana Larangeira informou que o projeto é executado conforme a disponibilidade de 
agenda da patrocinadora, pois são necessárias visitas às comarcas para iniciar as implantações dos 
pacotes. Isso já está previsto no projeto e seu andamento está controlado. Não precisará de deliberação 
na RAE. 
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Projeto: Implantação do Sistema de Gestão 
de Compliance no TJBA 

Unidade: SEPLAN(Secretaria de Planejamento, 
Programação e Orçamento) 

Patrocinador: Secretário Pablo Moreira Gerente do Projeto: Cristina Cunha  
Deliberar na RAE: O Secretário Pablo Moreira esclareceu que a implantação do Compliance é uma 
realidade no contexto dos Tribunais e estratégico para a instituição, vez que atende a um objetivo 
constante no Planejamento Estratégico do Poder Judiciário. Porém, o escopo do atual projeto foi feito 
para uma realidade diversa à do TJBA, além de demandar investimentos que são inviáveis no 
momento. O Secretário proporá na RAE o cancelamento do projeto e elaboração de novo escopo que 
contemple as reais necessidades do Tribunal. 
O Diretor de Planejamento Estratégico, Alexsandro Santos, lembrou que o Tribunal de Justiça, por ser 
uma instituição pública, já cumpre com diversas determinações do Compliance, necessitando apenas 
ajustar detalhes ao que pede a gestão de Compliance. Dr. Raimundo Braga enfatizou a importância da 
existência de uma Gestão de Compliance no Tribunal e pediu que fosse considerada a possibilidade de 
implantação do Certificado de Compliance, especialmente para o 2º Grau. 

 
Projeto: Transformação Digital com uso de 
Novas Tecnologias 

Unidade: SETIM (Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Modernização) 

Patrocinador: Secretário Leandro Sady Gerente do Projeto: Nildete Gavazza 
Deliberar na RAE: O representante do Secretário Leandro Sady, Sr. Carlos Pedreira, informou que o 
Secretário proporá o cancelamento do projeto, pois as etapas de modernização e novas instalações que 
puderam ser executadas, já foram, e não há mais viabilidade financeira para executar as demais ações 
do projeto. 

 
A Secretária Geral da Presidência, Dra. Iramar Martinez, passou a palavra ao Secretário Pablo Moreira para a 
apresentação dos indicadores e metas do Tribunal. 
 

Sobre o Justiça em Números (JEN), o Secretário informou que houve alteração, pelo CNJ na forma de 
apuração dos números para o Selo Justina EM Números. Na projeção feita pelo  NEGE (Núcleo de Estatística 
e Gestão Estratégica) o TJBA receberia o Selo Bronze, depois de dois Selos Ouro Consecutivos.  
 

Embora a perspectiva de decréscimo em relação ao Selo JEN se deva ao fato das alterações, o desempenho 
do TJBA poderia ter sido melhor. A discussão sobre novo modelo é um processo que já está sendo feito 
pelos demais Tribunais do Brasil, no intuito de solicitar ao CNJ um tempo de adequação para o atendimento 
dos novos requisitos e formas de medir. Outro aspecto que precisa ser discutido internamente é a qualidade 
das informações que prestamos ao CNJ e os prazos que deixamos de cumprir.  
 

Pablo Moreira citou que a construção dos 3 eixos de atendimento do Selo depende da atuação de diversas 
áreas do Tribunal e que cada responsável de cada Unidade deve conhecer as resoluções  que lhes cabem 
cumprir (conteúdo e prazo de atendimento). Lembrou que na apuração do IPC-Jus, o TJBA saiu do último 
lugar para primeiro, e que um possível Selo Bronze é discrepante com essa conquista. 
 

Em seguida, o Secretário apresentou os dados relacionados à Transparência, o TJBA encontra-se no 22º 
lugar, dentre 27 Tribunais. Deixamos de pontuar em diversos itens apenas por não enviar as informações ou 
por enviar fora do prazo. 
 

O Diretor Alexsandro Santos enfatizou a importância da Transparência para a sociedade. O CNJ pede que a 
Transparência atenda à população, sem termos técnicos ou siglas. Informou que a ASCOM (Assessoria de 
Comunicação) é a responsável por disponibilizar as informações, mas que as mesmas devem ser repassadas 
de forma correta. Inclusive a SEPLAN já solicitou à ASCOM (Assessoria de Comunicação) que seja feita a 
reformulação do site, o que já está sendo feito, mas a ASCOM prepara apenas o repositório, os dados 
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precisam ser enviados em tempo hábil. 
 

A Diretora Mariana Larangeira sugeriu que fosse realizado um workshop para esclarecer as áreas acerca das 
resoluções que devem ser atendidas. O Diretor Alexandro Santos informou que a relação das resoluções 
será encaminhada para cada área a fim de que os responsáveis atendam as determinações nelas contidas. 
Dra. Iramar Martinez complementou informando que nas reuniões mensais de Secretários é solicitado das 
áreas que conheçam suas Resoluções e atendam as determinações nelas contidas. 
 

O Secretário Pablo Moreira acrescentou a importância de conhecer a resolução, mas ir além, conhecendo os 
impactos do não atendimento das mesmas. Informou que para começar a medir a Transparência o TJBA 
precisa ter 80% de atendimento aos requisitos, e estamos com 40%. 
 

A Secretária Leila Lima pediu que fosse dado retorno às áreas sobre as pendências com relação ao 
atendimento das resoluções. 
 

Sobre Metas Nacionais, o Secretário Pablo Moreira pediu que o Coordenador de Projetos e Processos, Pedro 
Vivas, fizesse a explanação. 
 

Na apresentação foi exibida a evolução da Meta 2 entre 2014 a 2017 e nota-se que o baixo atendimento 
deve-se a atuação no Primeiro Grau. Dessa maneira a priorização no atendimento dessa meta deverá ser 
tomada por  todos da instituição.  
 

Registre-se que Dr. Paulo Chenaud e a Diretora Mariana Larangeira opinaram que a Unificação do Pje 
poderá ocasionar queda na produtividade, em razão da resistência natural de alguns servidores, além de 
toda fase de implantação de sistema requer tempo para ganhar agilidade. 
 

Dra. Iramar Martinez lembrou que trata-se de um processo natural e que já ocorreu outras vezes no TJBA, 
não por isso devemos deixar de tomar ações para evitar a queda de produtividade. 
 

A Diretora Mariana Larangeira informou que para melhorar o foco no Primeiro Grau é necessário agilizar a 
digitalização dos processos e fazer força-tarefa para fazer as baixas. 
 

Cristina Cunha informou que os processos estão sendo digitalizados dentro do cronograma do projeto.  
 

Dra. Iramar Martinez pediu que fossem tomadas as ações para criar grupos de saneamento com o pessoal 
existente, pois não há possibilidade de termos novos servidores. Por fim, pediu que os assuntos que possam 
estar impactando no atingimento das Metas sejam levados para a reunião de Secretários para que as ações 
sejam tomadas. 
 

A Secretária Dra. Iramar Martinez e o Secretário Pablo Moreira encerraram a reunião. A  Secretária 
agradeceu a todos e ressaltou a presença da Secretária Leila Lima (SEGESP) como a única Secretária a 
participar da RLA. 
 

Dra. Leila Lima agradeceu e solicitou que fosse concedido tempo na RAE para que a SEGESP apresente 
proposta para inclusão de novo Projeto Estratégico no Portfólio. 
 

Dr. Paulo Chenaud também pediu oportunidade de apresentar proposta de novo projeto. 
 
A reunião foi encerrada às 16:35. 
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RESUMO 

Proposta de Inclusão no Portfólio Estratégico (Apresentação) 
Área Projeto 
SEGESP  Novo Sistema de Gestão de Pessoas 
COJE Queixa Cidadã Pré-Processual 
 

Deliberações 
Área Projeto 
SEGESP Estruturação do Quadro de Pessoal 
SEAD SEAD vai até você 
SEGESP Implantação do e-social 
CTJUD Implantação de Unidade de Acompanhamento de Gestão 
SEPLAN Implantação do Sistema de Gestão de Compliance no TJBA 
SETIM Transformação digital com uso de novas tecnologias. 
 


