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ATA DE REUNIÃO 

Reunião de Líderes Avançados (RLA) 
 

1. Dados da Reunião 
 

Data Hora início Hora término Local 

10/09/2019 09:21 10:14 Sala de Sessões 1 

  
2. Pauta 

Item Descrição 

1. 2 Patrocínio Institucional aos Gerentes de Projetos e Processos  

2.  Processos em andamento 

3.  Rede Regional de Governança Colaborativa 

4.  Regimento Interno 

5.  Transparência 

6.  Portfólio de Projetos Estratégicos 

7.  Metas Nacionais 

8.  Justiça em Números e Prêmio CNJ de Qualidade 
 

1. Participantes (vide Lista de Presença) 
 

2. Pauta  
 
 
 

2.1. Patrocínio Institucional aos Gerentes de Projetos e Processos 

O Coordenador de Projetos e Processos, Pedro Vivas, iniciou a reunião agradecendo a presença de 

todos e, novamente, ressaltando a necessidade do comparecimento dos Líderes das Unidades. O 

objetivo da Reunião de Líderes Avançados é conseguir dirimir possíveis conflitos antes da R.A.E. e fazer 

os acordos necessários à melhor execução da Estratégia do PJBA. 

 

2.2. Processos em Andamento 

O Coordenador de Projetos e Processos deu continuidade à reunião explanando sobre a execução do 

Mapeamento de Processos do TJBA.  

A Universidade Corporativa já finalizou sua Cadeia de Valor. A Secretaria de Planejamento e Orçamento, 

a Corregedoria Geral de Justiça e a Diretoria de Primeiro Grau estão com 90%, 75% e 70% de 

elaboração de suas Cadeias de Valor respectivamente. 

A Secretaria de Gestão de Pessoas está mapeando seus processos através do Projeto “Processus”, e 

está com 70% realizado.   

Pedro Vivas lembrou que os mapeamentos de processos ainda estão caminhando de forma lenta. A 

Cadeia de Valor do PJBA é grande e há a necessidade de ampliação de pessoas capacitadas para 

mapear processos. As áreas que precisarem de treinamento para mapear seus processos podem 
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solicitar o treinamento à Seplan. Serão formadas turmas para capacitar as unidades. 

 

2.3. Rede Regional de Governança Colaborativa  

Foi feita a explanação sobre a criação da Rede Regional de Governança Colaborativa que funcionará 

nos mesmos moldes da Rede de Governança Nordeste.  

Os juízes coordenadores regionais serão convidados a participarem da próxima R.A.E. 

 

2.4. Regimento Interno 

Todas as unidades já encaminharam suas revisões. O Regimento foi compilado e está na Consultoria 

Jurídica para análise.  

 

2.5. Transparência 

A Analista Judiciária, Priscila Ávila, mostrou um comparativo da situação em 2018 e em 2019 dos 

números da Transparência do TJBA. O percentual que era de 48,34% subiu para 86,76% em razão das 

diversas ações tomadas pelas unidades. Aproveitou para parabenizar a todos pelo esforço e 

colaboração, porém chamou atenção para as próximas ações que devem ser tomadas para que o nosso 

índice melhore ainda mais. As informações do Portal da Transparência são verificadas ano a ano e a 

constante atualização das informações deve ser mantida. Ainda há necessidade de melhorias no Portal 

da Transparência e já foram requisitadas à Assessoria de Comunicação. 

 

2.6. Portfólio de Projetos Estratégicos 

A Administradora, Hévila Santana, apresentou o resumo do Portfólio de Projetos Estratégicos.  

 

 

 

Algumas colocações foram feitas com relação aos projetos: 

Projeto Implantação de Sistema de Segurança e Controle de Acesso – tornou-se um processo e 

necessita de responsável da GSI para fazer o mapeamento. A Seplan poderá treinar pessoa indicada 

pelo Gabinete. O projeto deve ser encerrado no Sistema de Gestão e Projetos. 

Projeto Populus – foi informado que o sistema seria adquirido em 16/10/2019, mas ainda faltam 

requisitos para tal aquisição. 

Projeto Todos contra o Feminicídio – solicitou ressaltar na R.A.E. a pendência quanto ao tradutor. 
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O Coordenador de Projetos e Processos, Pedro Vivas, mencionou a participação do TJBA no evento 

SGPL – Seminário de Gestão, Projetos e Liderança, organizado pelo PMI (Project Management Institute) 

- Capítulo Bahia. O Tribunal indicou Servidores dos Escritórios de Projetos Departamentais para 

participarem de palestras e oficinas e, além disso, o TJBA participou da 1ª edição do Prêmio PMI Bahia 

Chapter Melhores do Ano, PMO e Projetos nas categorias Melhor Projeto e Melhor Escritório de 

Projetos, alcançando 1o e 2o lugares respectivamente. 

O Coordenador prosseguiu lembrando que 2020 teremos o 3º Ciclo do Planejamento Estratégico 

Nacional e um novo ciclo orçamentário. Dentro desse cenário, os novos projetos do Tribunal deverão 

conter a estimativa de custo, e a ação orçamentária relacionada ao programa estratégico. Nesse 

sentido a Rede Regional de Governança Colaborativa poderá contribuir de forma significativa, pois 

trará a realidade do jurisdicionado. 

 

2.7. Metas Nacionais 

O Diretor de Planejamento Estratégico, Alexsandro Santos, destacou o grande passivo de processos do 

PJBA e que há bastante dedicação e esforço por parte dos juízes nos processos novos, pois os processos 

mais antigos são complicados, mas os magistrados também são cobrados por volume de processos 

julgados. Restando concluir que independente de casos novos ou antigos, o mais importante é julgar 

processos. As demais metas tiveram seus índices apresentados. 

 

2.8. Justiça em Números e Prêmio CNJ de Qualidade 

O TJBA figura na melhor colocação dentre os Tribunais de Médio Porte, no Justiça em Números. 

Quanto ao Prêmio CNJ de Qualidade, as informações estariam sendo compiladas naquela data para 

serem encaminhadas ao CNJ. 

O Diretor de Planejamento Estratégico, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 

10:14. 

 


