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2.1 Abertura 

Aos quinze dias do mês de setembro de 2020, por meio da ferramenta lifesize, foi realizada a 4ª 

Reunião de Líderes Avançados de 2020. A reunião começou às 09h15min. 

2.2. Ações de Retomada 

 

 

A Secretária Janaína Castro informou que o documento que regerá o Teletrabalho foi elaborado e 

enviado à Chefia de Gabinete, posteriormente seguirá o fluxo de aprovação no Tribunal Pleno. 

O Secretário Pedro Vivas informou que a Proposta do Novo Regimento está finalizada e será 

encaminhada ao Presidente e posteriormente à Comissão de Reforma. 

Quanto à Racionalização dos Recursos de Tecnologia da Informação, o Secretário Luis Bahiense 

esclareceu que essa ação envolve dois temas distintos: um que envolve computadores, notebooks e 

o outro uso de celulares e modens. Um documento será formalizado e será apresentado na 

próxima RAE. 

2.3. Situação dos Projetos Estratégicos 

Com referência à situação do portfólio de projetos estratégicos a ser tratada por unidade gestora, a 

primeira apresentação foi pela unidade da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ), então responsável 

pelos seguintes projetos: (1.1)Todos juntos contra o feminicídio, (1.2) Coordenação de 

cumprimento de mandados – CCM e (1.3) Implantação do sistema PJECOR. Dada a palavra ao Dr. 

Marcos Ledo, representante da CGJ, aponta que o item 3 comportava ao menos 2 etapas: a 

primeira, da Corregedoria e, a segunda, da Presidência que, por sua vez, englobaria o Conselho da 

Magistratura e o Tribunal Pleno. Em relação à etapa da Corregedoria, o projeto foi integralmente 

implantado já estando em uso e sem maiores problemas. Recebem-se os protocolos dos advogados 

em forma direta no sistema. Não é possível salvar-se a linha de base pela pendência nos pacotes de 

implantação do Conselho da Magistratura, na Secretaria do Pleno, no Gabinete dos 

Desembargadores. Reuniões com Franco Bahia e Luis Bahiense foram mantidas, estando estes 

cientes do prazo de 31/12/2020 para a total implantação. Como há uma dependência destas 

informações não é possível salvar a linha de base, sendo esta a razão da paralisação do projeto. O 

trabalho de divulgação interna e externa já foi realizado, de forma parcial, através dos canais de 

notícias, os tutoriais já estão prontos já tendo sido transmitido por e-mail para alguns setores. 

Aguarda-se uma posição da Presidência para fins de conclusão deste projeto. 

Em complementação, pronunciou-se Franco Bahia, destacando que o projeto não se encontra 

paralisado e que a secretaria da Presidência já entrou em contato com os Tribunais de Justiça do 

Pará e do Rio Grande do Norte e, segundo as informações então passadas, são estes os Tribunais 

que estariam no estágio mais avançado de utilização do PJECor. No Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Norte haveria um projeto piloto também apenas no âmbito das Corregedorias, não 



 

 

havendo a sua utilização pelo colegiado, sendo esta inclusive a demanda do Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia. O mesmo cenário foi observado no Estado do Pará. Todos os atos normativos 

editados por estes Tribunais já foram coletados pela equipe do SGP e o decreto com o grupo de 

trabalho provavelmente será publicado dia 16/09/2020. Reforça-se que o projeto não está 

paralisado, já tendo ocorrido reuniões internas no âmbito da Presidência para deliberar sobre o 

assunto. Ademais, as pesquisas comparadas realizadas junto a outros Tribunais de Justiça não 

retornaram de forma satisfatória, porquanto nenhum deles se encontra atendendo as exigências 

do CNJ de forma satisfatória. Existe uma equipe em formação com vistas a atender o prazo de 

31/12/2020 estabelecido pelo CNJ. Além da Presidência, apoios serão prestados por parte da 

SETIM, da SEJUD e da UNICORP. 

Em seguida, o Dr. Marcos Ledo reforça a necessidade de alinhamento e alimentação do sistema. 

Também registra que as realidades do Tribunal de Justiça do Rio de Grande do Norte e do Pará são 

distintas, em comparação com a Bahia, na medida em que contavam com 100% de processos físicos 

e com um quantitativo menor de Desembargadores. Ao final, realiza uma previsão que no final do 

ano a Bahia se torne a maior usuária do PJECOR do Brasil. No âmbito da Corregedoria se tem feito a 

inserção das audiências via PJE Mídias. Informa que foi superado o número de 500 processos, com 

previsão para o final do ano de 2020 avance de forma considerável. Almeja-se que o TJBA se torne 

um modelo de utilização de PJECOR no Brasil. 

Sobre o projeto de Coordenação de Cumprimento de mandados – CCM foi dito pelo Dr. Marcos 

Ledo que foi desenhado enquanto projeto de uma forma um tanto quanto confusa, isto porque o 

próprio nome já remete a criação de uma coordenação de cumprimento de mandados. Todavia, 

com o desenrolar do projeto, que nos parece de forma autônoma, não somente foi criada uma 

coordenação de cumprimento de mandados, foi-se além, já numa etapa de expansão das centrais 

de cumprimento de mandados. A CGJ chegou a uma conclusão no sentido de que o escopo do 

projeto não contempla a expansão, sendo que esta poderia sim ser criada através de um projeto 

departamental. Do contrário, este projeto 1.2 se estenderia por um período extremamente longo, 

desnaturando a própria ideia de um projeto. Disto isto, a CGJ irá propor essa delimitação 

terminológica do projeto, adequando e restringindo o seu escopo. De outro lado, será criado um 

projeto departamental com o objetivo de expansão das centrais de cumprimento de mandados 

para 24 comarcas (sendo que em 9 já teriam sido implantadas). A parte tecnológica deste projeto 

também enfrenta problemas. A previsão de utilização de smartphones e tablets por oficiais de 

justiça, para fins de cumprimento dos mandados, demandaria um desenho de software além da 

aquisição de hardwares. Todos esses elementos demonstram a abrangência demasiada do projeto. 

Propõe-se a realização de ajustes de escopo neste projeto, de modo que seja finalizá-lo ainda no 

exercício de 2020. 

A respeito do projeto Todos juntos contra o Feminicídio, destaca a CGJ que o grande avanço a partir 

do contato com escritório da ONU, dedicado ao combate da violência contra a mulher, sendo feita 

uma minuta de cooperação. Essa iniciativa já é datada de 2 anos, estando paralisado o processo em 

razão da necessidade de realização de uma tradução do documento. Exige-se um tradutor 

juramentado não disponível nos quadros do TJBA, sendo o custo elevado para contratação deste 

profissional. Projeto paralisado em função de questões orçamentárias. Procurou-se a ONU para fins 

de flexibilização da exigência de tradutor juramentado, utilizando servidores da casa para realizar 



 

 

este processo de tradução, com a chancela fidedignidade emitida pela Corregedoria ou pela própria 

Presidência. Destaca-se, a priori, como viável esta substituição do tradutor juramentado, 

aguardando a retomada plena das atividades da ONU para fins de conclusão dessa etapa. 

A COJE figura como unidade responsável pelos seguintes projetos estratégicos: (2.1) Implantação 

da Queixa Cidadã, (2.2) Campanha Recolher Legal e (2.3) Inovações Tecnológicas da COJE. Pedro 

Vivas, incialmente destacou a ausência de dados do projeto 2.2 no sistema de acompanhamento, 

reforçando a necessidade de sua alimentação. Dada a palavra a COJE, através da Sra. Jeane, 

integrante do escritório de projetos da COJE, que se dignou a tratar do item 2.2 destacando que 

este projeto está em fase de replanejamento para inserção das mudanças que foram aprovadas na 

última RAE, alterações estas que autorizaram a fusão dos projetos que estavam em andamento no 

NAF e DPG referente ao recolhimento de custas, isso em razão da similaridade no escopo dos 

projetos. Após deliberação pela dita junção dos projetos, estar-se em fase de inserção dos dados do 

replanejamento no sistema, com data de previsão de início em 15.09.2020, após isso será realizada 

a aprovação da linha de base para fins de atualização do sistema e, por isso, dar-se-á início a fase de 

execução. A representante da COJE avalia que na RAE do dia 22.09.2020, o item 2.2 estará 

atualizado no sistema e já em fase de execução. Claudio Lemos, também representante da COJE, 

pontua que o projeto do item 2.1 houve um pequeno atraso em virtude do contingenciamento, 

com limitações da equipe de desenvolvimento. Descrevem-se pendências no módulo de acordo 

pré-processual, estando em fase de realização das correções, então sugeridas na etapa de 

homologação. Previsão de final do mês de setembro de 2020 já se tenha a conclusão deste projeto. 

Sobre o projeto do item 2.3 destaca-se uma evolução na automação rotineiras dos cartórios, como 

diminuição das tarefas repetitivas. Em fase de entrega, dependendo do fechamento da 

regulamentação, a funcionalidade de negociação virtual nos juizados, facilitando o procedimento 

de conciliação prévia às audiências. Espera-se a redução do número de audiências de conciliação 

bem como a redução de ações distribuídas, isso a partir da viabilização do contato entre as partes. 

Cristina Cunha questionou sobre a necessidade de mudança da data do término do projeto 2.1, 

então prevista para 10/08/2020, sendo respondida pelo Claudio Lemos de que tal medida já teria 

sido tomada, todavia por questões de atualização de sistema (atualizações semanais) essa nova 

data não estaria espelhada no relatório extraído no sistema. Pedro Vivas destaca a necessidade de 

atenção à data de atualização do sistema e da importância deste estar atualizado para a reunião do 

RAE. O Dr. Raimundo Braga solicitou a avaliação da possibilidade de conciliação não somente pré- 

processual como também pós-processual. 

A COJE e a CGJ figuram como unidades responsáveis pelo projeto estratégico de (3.1) Implantação 

dos sistemas de cálculos judiciais. Com a palavra Dr. Marcos Ledo reprisou o problema de ausência 

de bases metodológicas para elaboração de projetos. Haveria um sistema destinado a todo o Poder 

Judiciário na dependência de um único servidor que era lotado na CGJ ou da COJE, sendo ele um 

escrevente do cartório judicial, sem função e sem designação. Em razão de mudanças na 

Presidência onde esse servidor tinha mais acesso, o processo foi paralisado. Basicamente, não 

existem recursos humanos e nem setores destinados à alimentação e desenvolvimento dessa 

ferramenta. Ademais, não há previsão no projeto de equipe e/ou setor responsável pela 

manutenção do sistema. O CNJ está realizando estudos para realizar um projeto nacional, razão 

pela qual deve se discutir sobre a viabilidade do projeto do TJ/BA. Em razão dos pontos trazidos, 



 

 

Pedro Vivas sugere o encaminhamento das conclusões externadas sobre este projeto ao Comitê de 

Governança. 

A COJE esclareceu que o servidor lotado na Comarca de Gandu construiu um software destinado a 

realização de cálculos próprio e, a pedido do TJBA, concedeu o código fonte desse sistema para fins 

de realização de adequações e melhorias para utilização do Tribunal. Sugere-se a retomada do 

contato com este servidor. 

Em que pese as ponderações da COJE, mantem-se a ideia de acionamento do Comitê de 

Governança para fins de deliberação sobre o prosseguimento do projeto, haja vista a possível 

iniciativa do CNJ. Dr. Raimundo Braga manifestou preocupação quanto à posição do TJBA no 

sentido de aguardar uma posição do CNJ ao tempo em que relatou a boa performance do sistema 

de cálculo utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. 

A SEJUD-DPG figura como unidade responsável pelos seguintes projetos estratégicos: (4.1) 

Consolidação da Rede de Governança Colaborativa Regional, (4.2) Cumprimento das metas 

nacionais de desempenho no 1º grau e (4.3) Migração do SAJ para PJE. Pedro Vivas destaca a 

ausência de dados sistêmicos que compõem o planejamento de todos os projetos da SEJUD-DPG. 

Passada a palavra para Thais Felippi que informou que o projeto do item 4.1. está em fase de 

consolidação, tendo sido agendado para o dia 18/09/2020 uma reunião com os magistrados, onde 

será realizado um trabalho de orientação destes magistrados em relação às estratégias de 

cumprimento das metas bem como apresentação de esclarecimentos da estratégia para construção 

de um plano de ação para as unidades judiciais. Feito isso, será realizada a atualizada do SGP. O Dr. 

Raimundo Braga solicitou a inserção da Desembargadora Fátima na reunião referenciada. 

Destacou, ainda, que o cumprimento das metas nacionais de nivelamento está realizando 

estratégias, conjuntamente com a SETIM e ASCOM para poder fomentar os magistrados na 

estratégia para cumprir as metas de nivelamento do CNJ. Estamos com foco na meta 2 e na meta 9, 

sendo que esta consiste no julgamento de processos de educação escolhido entre os objetivos 

movimentos sustentáveis da ONU, também está sendo elaborado uma triagem de todos os 

processos para fins de identificação dos processos que estão no estágio de conclusos para decisão. 

Ao longo da semana desta reunião, será enviado ofício destinado aos magistrados contendo a 

relação dos processos que se encontram no estágio de concluso, solicitando que haja uma 

priorização quanto ao julgamento. Caso isso não ocorra será sugerida a criação de um grupo de 

saneamento para atuação nestes processos com vistas a melhorar o desempenho a partir do 

aumento do quantitativo de processos julgados na Meta 9. Em relação a Meta 2 a estratégia 

montada é de criação de um manual destinado às unidades que apresente esclarecimentos sobre o 

cadastro dos processos. Observou-se que processos estão cadastrados no sistema judicial de forma 

equivocada, situação que tem gerado o aumento do número de processos de Meta 2 que não 

deveriam se encontrar assim classificados. Cita-se exemplos de processos de execução e cartas 

precatórias, sendo cadastrados como procedimentos comuns. Montar-se-á uma estratégia para 

que as Varas realizem a correção destes cadastros. Caso as unidades não tenham capacidade para 

realização deste saneamento de cadastro, será sugerida a criação de um grupo de trabalho 

formado por servidores da diretoria para adentrar nas unidades com o propósito de realizar as 

devidas correções dos cadastros. Com isso, avalia-se que será possível melhorar o número das 

unidades judiciais. O item 4.3 tem se desenvolvido com sucesso na 4ª Vara de Família, inclusive 



 

 

sendo muito aplaudido pela magistrada porquanto passaria a trabalhar com um único sistema de 

processos dentro do Tribunal de Justiça. Com isso, a magistrada deixaria de acessar dois sistemas 

distintos para entender as demandas da unidade judiciária, melhorando a otimização da rotina de 

trabalho. Outros magistrados se interessaram pela iniciativa, todavia está sendo pausado este 

projeto em razão da totalidade dos processos do SAJ migrados para o PJE são processos digitais e 

no caso estamos cientes que o foco da gestão reside na transformação dos processos físicos em 

digitais. Bianca Henkes acrescentou que esta pausa do projeto também é motivada pelo migrador 

2G. Embora o migrador do 1º grau tenha ficado pronto e com grande sucesso, faz-se necessário o 

foco no migrador do 2º grau para, se possível, a viabilização da digitalização. 

Pedro Vivas registrou, a título informativo, que qualquer alteração no projeto estratégico deve ser 

submetida ao comitê de governança, isso em razão de sua aprovação ter sido realizada por este 

comitê. Razão pela qual avalia que a pausa no projeto de migração dos processos do SAJ para o PJE 

deve ser necessariamente submetida ao comitê de governança. Também registra que os projetos 

devem ser devidamente alimentados no SGP até a sexta-feira que antecederá o RAE. Também foi 

pontuado sobre a obrigatoriedade de apresentação dos status dos projetos e de sua inserção no 

portal da transparência. Não estando os sistemas devidamente alimentados (SGP) com o estágio 

dos projetos, haveria distorções a serem publicadas no portal da transparência. 

O NAF como unidade responsável pelo projeto estratégico de (5.1) Aprimoramento da Gestão e 

Fiscalização da Arrecadação destacou, através de Adolfo Ferri, que este projeto teria se iniciado 

conjuntamente com o sistema de arrecadação de custas remanescentes, todavia teria sido 

desmembrado em dois sistemas. O sistema de custas já teria sido entregue, estando em operação, 

já o sistema Fisco fixou para um segundo plano. Aqui, houve a necessidade de se realizar um 

redesenho de todo o sistema para atendimento a COFIS e, por três ocasiões seguidas, este sistema 

foi deixado em segundo plano, em razão da predileção a outros projetos. Estamos diante da quarta 

oportunidade em que um novo prazo para entrega deste projeto será designado. Passada a palavra 

para Ricardo Franco, gerente do projeto, destacou a dependência da área de informática para 

conclusão do projeto sistema, reitera que as interrupções no projeto se deram em razão de 

alterações de prioridades apresentadas pelo TJBA. Destaca a importância do projeto na medida em 

que controla o recebimento de custas judiciais e extrajudiciais, permitindo um maior controle e 

fiscalização destes recursos. Não houve avanços na execução do projeto desde a última RAE, isto 

novamente em razão do destaque de novas prioridades por parte da informática. Considerações de 

Cristina Cunha e Pedro Vivas foram registradas sobre metodologia dos projetos estratégicos e 

departamentais, da importância de atualização continua da SGP e de priorização dos projetos 

estratégicos pelos setores. 

Passada a palavra para Luiz Augusto Bahiense, da SETIM, que destacou a limitação de recursos para 

atendimento de todos os projetos de forma imediata. A partir da exposição dos projetos, promove-

se uma avaliação de prioridade de entrega. Comprometeu-se em apresentar uma nova data para 

inserção no cronograma para este projeto.  

A CTJUD como unidade responsável pelo projeto estratégico de (6.1) Implantação de Unidade de 

Acompanhamento de Gestão, sendo dito pela Controladora Chefe Fernanda Dantas que o projeto 

se encontra muito próximo ao seu desfecho, dependendo da identificação e alocação de servidor 



 

 

com perfil adequado para assumir a coordenação. Por problemas de nomeação para outros cargos, 

este cargo de coordenação ainda não foi devidamente preenchido. Este ponto está sendo 

deliberado pela Chefia de Gabinete. A Sra. Clio, da Chefia de Gabinete, destacou a impossibilidade 

de nomeação de servidores de 1ª instância para ocupação do cargo de coordenação. 

A SETIM como unidade responsável pelo projeto estratégico de (7.1) Implantação do Sistema de 

Videoconferência, apontado, através do Secretário, Luis Bahiense, que o processo está em sua 

grande maioria atendido, restando pendente a contratação de novas licenças para equipamentos 

que já estão disponíveis ao Tribunal. Em razão da pandemia, houve a necessidade de revisitação do 

projeto como um todo para fins de ampliação da quantidade de licenças. Avalie-se que em 30 

(trinta) dias este projeto será finalizado. 

A SGP como unidade responsável pelo projeto estratégico de (8.1) Gerenciamento matricial de 

despesas – GMD destaca Franco Bahia, Secretário Geral, que este projeto já está em fase final de 

customização do sistema, sendo que o percentual de conclusão de 56% será brevemente 

atualizado. Avalia que até o final do mês de setembro será possível a apresentação de versão viável 

para os usuários (conforme previsão constante no Decreto), destacando que evoluções serão 

necessárias até pela própria característica deste tipo de sistema, ampliando a quantidade de 

despesas que serão monitoradas pela ferramenta. Esta versão será apresentada ao Núcleo Sócio 

Ambiental, ao Presidente do TJ/BA e todos os secretários que serão destinatários do sistema. 

A SEGESP como unidade responsável pelo projeto estratégico de (9.1) POPULUS informa Janaina 

Castro, está em fase de tratativas com as empresas para fins de apresentação do projeto para em 

seguida realizar a cotação. Destacando que a parte de cotação possui um envolvimento da SETIM. 

Foi franqueada a palavra para ao Secretário Luis Bahiense que, inicialmente, apresentou um 

histórico do projeto, tendo ele se iniciado na gestão anterior, todavia tendo um termo de 

referência incipiente. A atual gestão debruçou-se sobre o problema realizando vários ajustes, 

inclusive de rumo do projeto. Tendo em vista a questão da pandemia teve-se que repensar a forma 

de fornecimento dos serviços a serem entregues para a SEGESP. Reavaliou-se, então, a aquisição de 

soluções de infraestrutura para o Tribunal ao tempo que se decidiu pela contratação de serviços 

para rodar em nuvem. Realizou-se uma audiência pública com a participação de várias empresas 

que prestaram esclarecimentos e sugestões que foram avaliados pela equipe de negócio e técnica, 

sendo algumas destas contribuições absorvidas para montagem do termo de referência. A partir daí 

foi possível retornar o projeto para a fase de cotação, tendo o custo estimado do projeto em 44 

milhões de reais, com desembolso previsto ao longo dos 05 (cinco) anos. Entende-se que, por 

questões estratégicas, faz-se necessário a montagem de uma equipe de trabalho para que se possa 

avançar no projeto. A partir disso deve-se avaliar como prosseguir sua execução.  

Algumas considerações adicionais foram apresentadas pela Coordenadora de Projetos e Processos, 

Cristina Cunha, no sentido de alimentação do sistema, sugerindo incluir a atividade conclusão da 

contratação do sistema no projeto atribuindo a Setim como recurso acompanhada. Com isso, 

reduzem-se os impactos no planejamento e execução do projeto Populus. 

A 2ª Vice-Presidência como unidade responsável pelo um possível projeto estratégico a ser inserido 

na pauta no RAE de (11.1) Mapeamento das Demandas Repetitivas e de Grande Potencial de 

Repetitividade. Esclarece Dr. Raimundo Braga que algumas reuniões foram realizadas com a SETIM 



 

 

com a montagem de um pequeno grupo de trabalho, com envolvimento da área de negócio e da 

área de TI, sendo feito uma ampla pesquisa em outros tribunais estaduais, no âmbito do STJ 

(ferramenta ATOS) e STF (ferramenta VITOR), resultando numa reunião com o TJMG (RADAR, 

ferramenta de busca, mas não usa inteligência artificial). Dada a palavra a Libia Andrade que passou 

a relatar os resultados das reuniões ocorridas com o TJMG, então avaliado como um modelo, e 

demais reuniões sobre o tema das demandas repetitivas. Como resultados destas reuniões, pode se 

concluir que apesar do CNJ mencionar a existência do Sistema SINAPSE, ferramenta que estaria 

acessível aos diferentes Tribunais para fins de acessarem tecnologias de outros Tribunais, os 

Tribunais permanecem gerando ferramentais próprios como forma de melhor gerir os seus 

respectivos acervos, além de melhor aplicação das decisões do STJ e STF. 

A análise de todos os sistemas acima listados aponta a necessidade do TJBA na evolução desse tipo 

de funcionalidade, inclusive em alinhamento com as exigências do CNJ. Quer seja pela utilização de 

simples ferramentas de busca ou já da aplicação da inteligência artificial, haveria o auxílio tanto dos 

juízes de 1º grau quanto para os Desembargadores no fluxo de pesquisa e alinhamento com as 

decisões dos tribunais superiores. 

A SETIM, através do Secretário Luis Bahiense, destacou que o trabalho de pesquisa e mensuração 

dos esforços para desenvolvimento e implantação de uma solução pelo TJBA foi realizado. Como 

conclusão, entendeu como de difícil implantação no momento, sobretudo levando em 

consideração as iniciativas do CNJ já em curso. Na visão da SETIM deverá se fazer um projeto em 

alinhamento com o CNJ através do Sistema SINAPSE. Acrescentou que inexiste avaliação de custos 

envolvidos para uma eventual decisão de se avançar neste projeto. Esclarecidos os pontos, sugeriu 

Pedro Vivas, por não buscar inserção deste projeto na pauta de reunião da RAE, havendo a 

necessidade de amadurecimento do tema. Dr. Marcos Ledo destacou um projeto da antiga gestão 

com o RADAR, sugerindo uma busca na SETIM para avaliação do estágio deste projeto. 

Por fim, o Dr. Raimundo Braga mencionou a existência de um segundo projeto, estando este em 

fase adiantada de escolha dos processos para cadastramento e digitalização no sistema da PA. O 

devido acondicionamento dos processos já teria sido realizado ao passo que os servidores estão 

sendo treinados para realização das atividades. Na próxima sexta-feira haverá o primeiro lote de 

processos destinados à digitalização. 

2.4. Importância dos EDEP´s – utilização da Metodologia e do SGP 

Discutidos os pontos dos projetos estratégicos, avança-se na discussão sobre a importância dos 

EDEP’s – utilização da metodologia e do SGP. Observa-se a necessidade de reforço da cultura 

organizacional no sentido de planejamento das atividades e da devida alimentação do SGP. 

Apresenta-se um fluxo de atividades e reponsabilidades desde o Comitê de Governança até os 

escritórios departamentais. Destacou-se o quantitativo de projetos e seus respectivos estágios. 

2.5.  Situação do Planejamento Estratégico 2021-2026 

Avançou-se na exposição da Estratégia Nacional 2021 a 2026, segregando-a na FASE 1 que 

contempla as atividades já executadas, atividades em execução e próximas atividades. Na Fase 2, 

trabalhar-se a questão dos indicadores e elaboração do plano estratégicos das unidades. Na Fase 3, 



 

 

haverá a definição dos fatores críticos de sucesso, irá se priorizar as iniciativas, finalizar o plano 

estratégico e, por fim, encaminhar o plano para a Comissão de Reforma. 

2.6. Sugestões de itens de Pauta para próxima RAE 

O Secretário Pedro Vivas apresentou proposta de pauta para a XIII Reunião de Análise da Estratégia 

e questionou se alguém gostaria de acrescentar algo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Raimundo Braga agradeceu a colaboração da servidora Larissa Torquato no projeto de 

digitalização do acervo da 2ª Vice-Presidência, bem como à Bianca Henkes e Thais Felippi. Com 

relação ao projeto de demandas repetitivas, agradeceu ao Secretário Luis Bahiense. 

Thais Fellipi solicitou a inclusão do projeto de implantação do PJe Criminal para deliberação na RAE 

como projeto estratégico. Pedro Vivas informou que incluirá na pauta para deliberação e a DPG 

deverá preencher as formalidades e enviar para a SEPLAN antes da realização da XIII RAE. 

2.7 Encerramento 

O Secretário Pedro Vivas agradeceu o empenho e participação de todos e encerrou a reunião às 

11:31. 


