
 

 

 

ATA DE REUNIÃO 
Reunião de Líderes Avançados (RLA)  

 
1. Dados da Reunião 
 

Data Hora início Hora término Local 

07/07/2020 9:10 10:38 
Sala de Reunião de Videoconferência Seplan - 
https://guest.lifesize.com/224737 
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Fernanda Dantas CTJUD 
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Janaína Castro  SEGESP 
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2.1 Abertura 

O Secretário de Planejamento, Programação e Orçamento, Pedro Vivas, fez a abertura da Reunião de Líderes 

Avançados, citando a sua importância na harmonização da matriz funcional das secretarias e unidades 

organizacionais com a matriz de projetos, que é o que se tenta alavancar: as iniciativas, com patrocínio, 

respaldo e organização em termos de agenda para a próxima Reunião de Análise Estratégica (RAE). Ele 

também afirmou que se tentará esgotar nesta reunião tudo em termos de discussão, já que a RAE é uma 

reunião com caráter primordialmente deliberativo.  

 

2.2. Situação das Ações de Retomada 

Sobre as ações de retomada, Pedro Vivas esclareceu que na RAE, para as ações que necessitarem de 

explanação, as áreas terão o tempo máximo de 3 (três) minutos de apresentação por ação. 

Informou que as iniciativas que serão convertidas em Projetos Estratégicos serão apresentadas dentro do 

Sistema de Gestão de Projetos (SGP), que é a ferramenta de Gestão de Projetos do TJBA. Essa ferramenta 

ajuda o gestor a fazer a gestão em relação aos seus projetos. Caso seja necessário apresentar algo além do 

que está no SGP, dentro dos seus 3 minutos, ficará facultada à área a apresentação da forma que convier. 

Foram, então, listadas as ações de retomada aprovadas na última RAE e se solicitou que os representantes 

confirmassem se suas respectivas iniciativas seriam projetos ou não.  

 

 

Pedro passou a palavra para Bianca Henkes, Secretária Judiciária, para discorrer sobre a estratégia da SEJUD 

para as suas 3 ações elencadas. 

Bianca explicou, juntamente com Thaís, que as 3 ações da SEJUD serão feitas por projetos. Qualquer ato 

normativo que precise ser editado, será feito dentro do escopo do próprio projeto. 

A Seplan afirmou que o Processo de Atualização do Regimento Interno será feito por um plano de ação 5w2H. 

Sua iniciativa não será projeto. 



 

 

Sobre a Implantação do Gerenciamento Matricial de Despesas – Larissa Torquato, da SGP, informou que ela já 

está no SGP e que não estavam enfrentando dificuldades no cumprimento dos prazos. 

A COJE informou que o projeto Recolher Legal precisará ser atualizado: Tatiany Ramalho esclareceu que as 

iniciativas do Mutirão de Cobranças, do NAF, e o Recolher Legal estavam sendo alinhadas para que se 

tornassem um projeto só, estando em fase de finalização do planejamento. 

Pedro ressaltou nesse momento que será importante alinhar na RAE esta alteração,  pelo fato de ter sido 

previamente aprovado pelo CGOV uma iniciativa do NAF. Cristina Cunha, Coordenadora de Projetos e 

Processos da SEPLAN, ressaltou que deverá ser feita uma solicitação de mudança de escopo no projeto do 

Recolher Legal. 

O Secretário de Tecnologia e Modernização, Luís Bahiense, afirmou que a ação da SETIM é uma iniciativa, 

destacando que não se tornará projeto. Informou que a minuta do documento já se encontra praticamente 

concluída. Com esta iniciativa, a SETIM pretende organizar a entrega de equipamentos para racionalizar o seu 

uso no TJBA. Entretanto, ainda se encontrava em discussão as quantidades dos itens, para que se atenda ao TJ 

como um todo.  

A Secretária de Gestão de Pessoas, Janaina Castro, informou que a proposta de minuta de Resolução sobre o 

Regime de Teletrabalho, foi entregue pelo Comitê Gestor de Pessoas à Presidência, juntamente com o 

resultado da pesquisa de teletrabalho que foi muito positiva, contando com mais de 4000 respostas. Informou 

que no momento se aguarda o retorno da Presidência sobre o material encaminhado.  

Pedro Vivas questionou se será feito um projeto contemplando os diversos requisitos necessários ao Regime 

de Teletrabalho, como por exemplo o tecnológico, ou apenas um normativo que ampare a iniciativa. 

Janaina respondeu que há uma proposta de projeto que já vinha sendo maturado há muitos anos. Ela afirmou 

acreditar que deveria ser um projeto, pois existem muitas atividades a serem feitas além de alinhamentos 

com outras secretarias, como a Setim. Ressaltou, entretanto, que o normativo tem que ser aprovado para que 

se abra caminho aos outros requisitos, inclusive inserindo-o no SGP. Ela afirmou que o projeto já está escrito, 

entretanto informou que primeiro tem que passar pela apreciação do Presidente, para que possa ser, então, 

discutido no CGOV. Destacou ainda que esta foi uma iniciativa apresentada por diversos setores e contempla 

muitos interesses. Por enquanto, será apresentado como um plano de ação. 

Janaína destacou que é necessário a criação de uma comissão que envolva todos os atores envolvidos para a 

construção desse projeto em conjunto. 

Pedro concordou, acreditando que este será projeto estratégico para o Tribunal, mas que para a próxima RAE, 

este projeto será apresentado como plano de ação.  

Dr. Jonny Maikel informou que o projeto do PJECor está avançando juntamente à Setim e aos outros setores 

dentro das Corregedorias. Mas ressaltou que precisará de apoio da Presidência para a implantação junto ao 

Conselho da Magistratura e do Tribunal do Pleno. 



 

 

Dr. Marcos Ledo disse que esse projeto iniciou em ambas as Corregedorias e que nele também constam as 

obrigações perante o Tribunal Pleno e  outras unidades. 

Ele sugeriu ampliar o escopo para que seja implantado na Presidência, no Pleno, no Conselho da Magistratura 

e para que contemple a capacitação de todos os magistrados e servidores. Ele perguntou se a Corregedoria 

poderia permanecer gerindo o projeto tendo em vista que ele terá obrigações e atividades relacionadas a 

Presidência. 

Pedro explicou que, se aprovado no CGOV, ele seria projeto da instituição, não havendo, portanto, problema.  

Dr. Marcos afirmou ainda que, no âmbito da Corregedoria, o projeto está praticamente finalizado.  

Pedro crê que pode se levar à deliberação do CGOV da seguinte forma: ação praticamente finalizada e que se 

pretende ampliar para o Conselho de Magistratura e Tribunal Pleno. 

Dr. Marcos destacou que o uso do PJECor é obrigatório para o Pleno e para o Conselho da Magistratura. 

Larissa Torquato, representando a SGP, questionou se o PJECor seria uma substituição ao SIGA? 

Dr. Marcos informou que ele é um sistema voltado a todos os processos disciplinares: eles deverão tramitar 

no PJECor, que é um sistema autônomo. Não substituirá o SIGA nas tramitações administrativas. Apenas para 

o que for processo disciplinar. Citou, inclusive, que a numeração desses projetos será a do próprio CNJ. 

Afirmou também que um dos atores importantes do PJECor é a Ouvidoria.  

Dr. Raimundo Braga, representando a 2ª VP, concordou com Dr.  Marcos Ledo em envolver o Conselho da 

Magistratura. Afirmou que o PJE dá transparência, haja vista que o SIGA não é um sistema que os advogados 

têm acesso externo. 

Destacou que a ouvidoria se vale de um sistema elaborado pela Setim. Mas concordou que pode haver essa 

integração e que está à disposição. 

Sobre o Projeto de Migração dos Processos SAJ para o PJE, no âmbito da Sessão de Recursos da 2ª Vice 

Presidência, ele informou que o projeto vem caminhando, que o migrador está pronto e irá iniciar o piloto 

para homologação do migrador. Agradeceu, ainda, a Diretoria de Distribuição do 2º Grau por ter cedido 

mão de obra para realização do cadastramento dos processos no ambiente da empresa que irá fazer a 

migração.  

Dr. Jonny disse que o PJECor foi uma iniciativa aprovada como estratégica na última reunião, inclusive com a 

necessidade do apoio da presidência por conta da exigência legal expressa. 

Sobre a Inspeção pela Corregedoria por Videoconferência, Dr. Marcos disse acreditar que será uma ação bem 

setorizada e que deveria ficar no âmbito de uma regulamentação interna.  

Dr. Jonny sugeriu que fosse submetido à RAE, para que lá fosse mais bem explicado os motivos dela ser 

convertida em uma iniciativa departamental, tendo em vista que foi uma iniciativa sugerida pelo próprio 

Desembargador Oswaldo. 



 

 

Pedro Vivas diz que por esta iniciativa já ter sido aprovada como estratégica, restaria tão somente a 

necessidade de ser feita uma mudança de escopo.  

Em relação ao Recolher Legal, Adolfo Ferri, do NAF, relatou que após a última RAE, em reuniões com a COJE, 

percebeu-se a similaridade dessa iniciativa com o Mutirão de Cobrança. E citou como vantagem, o respaldo de 

se ter uma magistrada acompanhando o projeto. Pretende-se, portanto, que o Mutirão de Cobranças seja 

uma entrega do projeto Recolher Legal.  

 

2.3 Situação do Portfólio Estratégico (Adequações) 

Cristina Cunha explicou que no portfólio estratégicos existem projetos que vem sendo acompanhados desde 

outras gestões. Esclareceu que o acompanhamento é feito quanto a atualização, quanto a correta utilização 

da metodologia, a data de planejamento, o percentual de conclusão. 

Observou também que ainda existem os projetos que serão inseridos, por força da última RAE.  

Ela ressaltou que a orientação é que os projetos sejam atualizados toda Sexta–Feira, para que se use 

efetivamente a ferramenta como um instrumento de gestão. Observou que alguns projetos estão muito 

defasados quanto à data de atualização na ferramenta. Informou ainda que mesmo que não haja nenhuma 

ação nova no projeto, o mesmo deve ser atualizado no SGP. 

Cristina, então, falou sobre a obrigatoriedade de publicação dos projetos eletrônicos no sítio eletrônico, 

devido à exigência prevista na Resolução CNJ 215/2015, que trata sobre a transparência.  

Destacou, ainda, dois projetos que estão em situação indefinida: IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL e o POPULUS. 

Em consulta com a SEGESP, foi informado que por motivos externos a instituição, não está sendo possível 

atualizar esses dois projetos. Cristina, então, questionou como esses projetos serão colocados na RAE, se  eles 

serão encerrados ou se voltarão a ser acompanhados. 

Janaína informou que irá pedir a retirada do Esocial, porque se aguarda as novas orientações e cronograma do 

Governo Federal, que com a pandemia, suspendeu várias ações. 

Em relação ao Populus, ela pediu um maior prazo para redefinir o cronograma das atividades, com a nova data 

de contratação da empresa. Informou que foi feita a audiência pública que contou com a participação das 

empresas, publicou-se os questionamentos das empresas, e é necessário revisar o termo de referência, 

tomando como base inclusive o novo cenário vivido, para então se ter a data de contratação da empresa. 

Cristina então, solicitou que essas atividades que foram feitas sejam atualizadas, para que se tenha marcos, e 

que o projeto seja acompanhado.  

Pedro Vivas destacou então que, entendido o posicionamento da SEGESP, o EDEP da SEGESP juntamente com 

o EPPE poderiam fazer o alinhamento das duas ações tratadas.  

Pedro fez uma ressalva sobre a importância dos Líderes Institucionais apoiarem seus escritórios 



 

 

departamentais de modo a fortalecer a estrutura dos EDEP e perenizar essa cultura de projetos na gestão do 

TJBA. 

Cristina então apresentou a situação de cada projeto.  

 

 

Fernanda Dantas, da Controladoria, pediu ajuda para o Escritório de Projetos Estratégicos para alimentação da 

Ferramenta, haja vista que a servidora que alimenta o sistema está de licença, e, portanto, ela mesma irá 

atualizar o sistema. Ela informou ainda que o projeto está em andamento, que atualmente já foi identificado 

novo servidor e que tais informações serão devidamente alimentadas. Cristina se colocou à disposição para 

ajudá-la. 

Larissa Torquato questionou se é possível a inclusão de algum novo projeto na RAE, se tem algum prazo. Ela 

informou que o SGP tem interesse de apresentar um novo projeto.  

Pedro afirmou que  é possível submeter em qualquer RAE um projeto para ser deliberado. Ele afirmou que 

existe períodos onde o portfólio é construído. Entretanto este cronograma não impede de forma alguma que 

um projeto possa a vir submetido como estratégico ao CGOV em qualquer RAE. 

Pedro Vivas destacou que não será retirado de nenhum outro lugar as informações sobre o acompanhamento 

dos projetos estratégicos, sendo, por isso, tão importante que as áreas atualizem seus projetos para que o 

SGP seja usado efetivamente para a gestão. Dr. Cláudio Césare, afirmou ter dúvidas sobre a retirada do Esocial 

do portfólio estratégico. Ele compreende que quem define o cronograma é o Governo Federal e que, por isso 

deve-se ter a possibilidade de tão logo o governo fixe os novos prazos, que seja possível recolocá-lo de volta 

no portfólio. Destacou ainda que a implantação do Esocial não é faculdade, é obrigação, com consequências 

graves, tanto para a administração quanto para gestor. Ele sugere, portanto, a suspensão do projeto, mas com 



 

 

a possibilidade de reinseri-lo tão logo volte.  

Pedro afirmou que tão logo o Governo Federal retome o Esocial, com requisitos diferentes, deverá ser 

estabelecido um novo projeto que se adeque a esse novo cenário. 

Cristina ressaltou que as entregas que virão serão novas, portanto, trarão um escopo diferente. Não seria 

apenas atualizar o cronograma. Será criar um projeto e acredita que será mais proveitoso, utilizando-se as 

lições aprendidas, que se faça esse novo planejamento. 

Dr. Claudio quer apenas deixar claro, que a gravidade e a repercussão das sansões são grandes, com sanções 

por servidor que se deixa de informar. 

 

2.4 Estratégia Nacional - Situação do Desdobramento da Estratégia 

 

Pedro Vivas apresentou as ações já executadas. Destacou que serão feitas outras reuniões com mais unidades, 

inclusive aquelas periféricas à estrutura organizacional, principalmente os Núcleos e Comissões existentes no 

PJBA, no intuito de apresentar o desdobramento e da importância da sua participação de forma ativa, 

encaminhando sugestões de iniciativas para os próximos 6 anos para a estrutura organizacional. Isso não 

isenta as secretarias e unidades organizacionais de realizar suas próprias reuniões, dentro da estratégia que 

desejarem, para obterem seus resultados. 

Foi informado que o formulário eletrônico já foi enviado para as unidades, conforme prazo estabelecido. 

Lembrou que podem haver macrodesafios em que a unidade não tenha objetivos estratégicos para contribuir, 

bem como podem haver macrodesafios cujo número de objetivos estratégicos ultrapasse o número existente 

no formulário - 3 objetivos por Macrodesafio. Caso essa situação ocorra, Pedro pediu que entrem em contato 

com a SEPLAN para que possa ser tratado o assunto. 

Cristina Cunha solicitou que os setores que ainda não indicaram o responsável pela elaboração do 

desdobramento, encaminhe por email à Seplan o nome do preposto.  



 

 

Pedro Vivas  abriu a palavra para que as áreas se manifestassem, caso desejassem. 

Dr. Claudio Césare, informa que a partir de 9/07 iniciaram os processos de precatórios por via eletrônica, e que 

essa era uma meta do TJBA, por determinação do CNJ e aproveita o momento para agradecer a SETIM pelo 

resultado. 

 

2.5 Deliberações CGOV (Acordo de Datas): 

 

2.5.1 Segunda Semana de Sentenças e Baixas – Outubro de 2020 

 

Pedro Vivas informou que esta é uma deliberação do CGOV, mas que após a publicação do ato deliberativo da 

Primeira Semana de Sentenças e Baixas de 2020, Dra. Eduarda da AEPI observou  não ter sido analisada a 

questão das férias dos juízes, Tomando como lições aprendidas, ele questionou aos presentes se haveria 

alguma sugestão de data, a ser levada ao CGOV, apontando que se trás o mês de outubro como período 

indicado.  

Não houve manifestação. A SEPLAN irá pensar alternativa de data como proposta para o CGOV. 

 

2.5.2 Data da Próxima RAE – Setembro de 2020 

Pedro perguntou se há alguma sugestão de data da próxima RAE, que tem o período previsto para o mês de 

setembro. Não houve manifestação. 

 

2.6 Encerramento 

Pedro Vivas agradeceu a presença de todos, informou que tudo que foi discutido e deliberado nesta reunião 

de líderes avançados será levado à próxima RAE e colocou a Seplan à disposição para ajudar a todos os setores 

que necessitem de algum auxílio para preparar seus dados que serão utilizados na próxima RAE. 

 A reunião foi encerrada às 10:38. 

 


