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2.1 Abertura 

Aos dez dias do mês de novembro de 2020, por meio da ferramenta lifesize, foi realizada a 5ª Reunião de 

Líderes Avançados de 2020. O Secretário de Planejamento e Orçamento, Pedro Vivas, agradeceu a presença 

de todos e iniciou a reunião às 09:15. 

 

2.2. Situação do Planejamento Estratégico 2020-2021 

Pedro Vivas apresentou a situação do Plano de Ação que versa sobre a elaboração do Plano Estratégico 2021-



 

 

2026, salientou ser normal um Plano de ação sofrer atrasos, mas, nesse caso, o prazo de 16 dias é 

considerável, dessa maneira algumas atividades devem ser aceleradas para que consigamos entregar a minuta 

do Plano Estratégico à Comissão de Reforma ainda em 2020. Ressaltou que, de acordo com o que foi 

planejado, deveríamos estar com 91% e estamos com 69% do executado. 

O Secretário de Planejamento lembrou que o CNJ estabeleceu como prazo final de entrega do plano 

estratégico até junho de 2021, nós optamos em fazer até o final do ano, para não perdermos este tempo de 

execução. Os demais Tribunais Estaduais estão iniciando a elaboração de seus planos este mês de novembro, 

enquanto o TJBA iniciou em julho deste ano. Dentro dessa realidade já foram realizadas 16 atividades, quatro 

estão em andamento e 17 estão por realizar. Dentre as atividades realizadas estão: Homologar os objetivos, 

elaboração do Mapa Estratégico, a data prevista para entrega é até dia 20/11/2020. Os Indicadores 

Estratégicos estão sendo elaborados pela Seplan e serão homologados por todas as unidades. No grupo de 

atividades que ainda serão executadas estão o alinhamento do Plano Estratégico com o Orçamento e o 

encaminhamento do Plano à Comissão de Reforma para que os Desembargadores façam as emendas que 

sejam necessárias.  

Pedro Vivas reforçou que os objetivos Estratégicos são obrigações do Tribunal de Justiça, porém precisam de 

patrocinadores institucionais, que são as Unidades Administrativas.  Dentre os objetivos estratégicos 

elencados e discutidos com as unidades restou um que ainda não possui patrocinador. Trata-se do objetivo 

M3.5 – “Agregar, anualmente, às unidades da Fazenda Pública, com base na demanda de casos novos, 

presencial ou em teletrabalho, em até duas vezes a força de trabalho equalizada na Tabela de Lotação de 

Pessoal, até 2026.” O Secretário ressaltou para os participantes a importância do patrocinador institucional e 

colocou a Seplan como candidato a patrocinador e, se até a próxima Reunião de Análise da Estratégia 

nenhuma outra unidade se candidatar, será levado para deliberação na RAE. 

2.3. Priorização das Iniciativas – Resultado do Workshop de 2020 

O Secretário de Planejamento e Orçamento explanou acerca do workshop que foi realizado em março de 

2020, pouco antes das medidas restritivas implantadas em razão da pandemia. O evento contou com a 

participação de representantes das Unidades e foi realizado no sentido de levantar iniciativas e alavancar 

estratégia vigente até 2020. Na oportunidade, foram priorizadas 35 iniciativas dentre mais de 300 levantadas. 

Foram utilizados critérios científicos, pesos combinados com as áreas, fechando esses critérios em dois 

padrões: complexidade e alinhamento estratégico. Muitas dessas iniciativas ficaram suspensas em razão da 

pandemia, mas já podem ser repensadas e levadas à RAE, e de acordo com a melhora da economia e da 

arrecadação, bem como do cenário, podem ser implementadas na forma de projetos.   

O material fruto do workshop e apresentado nesta RLA será encaminhado às Unidades para análise mais 

detalhada. Podem ser propostos projetos na próxima RAE, ou para a primeira RAE de 2021.  Pedro Vivas 

exemplificou a iniciativa P32 – Implantar Plano de Continuidade do Negócio, que já teve a proposta de 

inclusão de projeto no portfólio estratégico encaminhada para a Seplan, pelo Secretário da Setim, Luís 



 

 

Bahiense. Além dessa, citou também a Iniciativa da 2ª Vice-Presidência que será trabalhada na próxima RAE. 

O Secretário de Planejamento passou a palavra para a Assessora da 2ª Vice-Presidência, Líbia Andrade, para 

tratar do tema.   

Líbia Andrade esclareceu alguns pontos acerca do projeto, tais como o investimento, que foi já informado pela 

Setim, bem como a maneira como será desenvolvido: em parceria com o CNJ. Assim, o escopo terá de ser 

restringido, pois inicialmente falava em Sistemas Judiciais, e apenas ao Pje. Líbia Andrade explicou que foi 

feito um indicativo de prazo para a implantação da iniciativa, mas diante da parceria com o CNJ, seria 

necessário avaliar a viabilidade desse prazo. A Assessora da 2ª Vice-Presidência acrescentou a informação do 

envio de Ofício ao STJ solicitando o compartilhamento da ferramenta utilizada por eles com o TJBA. Embora 

possa não ser completamente utilizada pelo Tribunal servirá de subsídio para que possamos estruturar nossos 

dados, pois se trata de uma ferramenta de busca de dados por tema. 

O Secretário de Planejamento agradeceu os esclarecimentos e informou que aguardaremos que o escopo seja 

trabalhado e estruturado para que na próxima RAE seja colocado como item de deliberação.  

Pedro Vivas solicitou mais uma vez, que as unidades revejam as iniciativas do workshop e aquelas que se 

sentirem à vontade para fazer a defesa, a Seplan auxiliará. 

O Secretário de Tecnologia da Informação e Modernização, Luís Bahiense, apresentou dúvida com relação à 

defesa. Entende que faria uma explanação na RLA para esclarecimentos dos líderes avançados, sanar as 

questões e depois, fazer a defesa na próxima RAE. 

O Secretário de Planejamento concordou com a sugestão de Luís Bahiense, e informou que ao final das 

apresentações abriria espaço para a Setim fazer a defesa.  

Luís Bahiense ponderou inclusive que ao submeter a iniciativa aos participantes da RLA socializa a sua 

necessidade, pois ainda não é um projeto, e sim um pré-projeto. Após a aprovação na RAE, teremos de fato o 

desenho do projeto para pensar, o escopo a definir e como o investimento vai ser conduzido dentro do 

cronograma financeiro. 

2.4. Situação das Ações de retomada – COVID 19 

O Secretário de Planejamento informou as ações: Regime de Teletrabalho, Racionalização dos Recursos de 

Tecnologia da Informação. Quanto à Ação da Seplan de Finalizar o Processo de Atualização do Regimento 

Interno dos Órgãos Auxiliares do Poder Judiciário, o Secretário informou que espera concluir no início de 

dezembro, e encaminhar junto com o material do Planejamento Estratégico para a Comissão de Reforma. 

Informou estar bastante avançado em relação ao Regimento Interno, ainda consolidando muitas sugestões 

das unidades. Algumas ainda não fizeram a devolutiva da documentação. Lembrou do prazo curto para a 

conclusão. 

Líbia Andrade acrescentou com relação a essa questão do Regimento dos Órgãos Auxiliares que a 2ª Vice-

Presidência, em razão de uma Resolução do CNJ, encaminhou para a Comissão de Reforma uma proposta de 



 

 

emenda ao Regimento, para a criação do Núcleo de Ações Coletivas na estrutura do Núcleo de 

Gerenciamento de Precedentes. Informou que encaminharão à Seplan para acompanhamento. Pedro Vivas 

agradeceu, informando esse material será utilizado.  

Com relação ao Regime de Trabalho, Pedro Vivas passou a palavra para Janaina Castro, Secretária da SEGESP, 

solicitando informar se já vai ser entregue na RAE. A Secretária da Segesp informou que com relação ao 

Teletrabalho a proposta já foi encaminhada para a Comissão de Reforma. Restando agora o encaminhamento 

dos Desembargadores que compõem a referida Comissão para o Pleno. A previsão é que seja ainda esse ano. 

Pedro Vivas agradeceu à Secretária e passou a palavra ao Secretário Luís Bahiense. 

O Secretário da Setim informou que, conforme abordado na última RAE, já foi finalizado do ponto de vista da 

formalização. O Presidente já oficiou com relação ao quantitativo de equipamentos. A medida que os itens de 

informática cheguem, serão alocados de forma racionalizada de acordo com o que foi planejado. 

Pedro Vivas agradeceu à Setim e passou a palavra para a Coordenadora de Projetos e Processos, Cristina 

Cunha para apresentação do Portfólio de Projetos Estratégicos. 

2.5. Situação do Portfólio de Projetos Estratégicos 

A Coordenadora de Projetos e Processos Estratégicos apresentou os projetos que estão em andamento, como 

visto na última RAE. Com relação ao projeto do Núcleo de Arrecadação e Fiscalização, a data de atualização 

está em 24/09/2020, o projeto de Implantação do Sistema de Cálculos em 29/10/2020 e o de Implantação de 

Unidade de Acompanhamento de Gestão, também 24/09/2020. Relacionado ao percentual de execução dos 

projetos Cristina Cunha apresentou o projeto de Implantação do Sistema de Videoconferência que está 100% 

concluído, e já está na fase de encerramento. Quanto ao projeto de Implantação do Sistema de Cálculos 

Judiciais, apesar de estar com a data de 29/10/2020, houve um pequeno crescimento e está em 64% de 

execução. O projeto Queixa Cidadã está com 98% de execução e o de Implantação da Unidade de 

Acompanhamento de Gestão, em 64%, parado sem atualização. Cristina Cunha repetiu que há necessidade de 

atualização dos projetos na ferramenta de Gestão de Projetos. A Coordenadora explicou que estamos 

impossibilitados de atualizar o Portal dos com os Projetos Estratégicos do Poder Judiciário, porque quando 

não temos atualização das datas, o CNJ, na avaliação da Transparência, pune o Tribunal tirando pontuação. Os 

cronogramas não podem ser publicados no Portal com datas vencidas.  

Pedro Vivas ressaltou a importância do que Cristina Cunha falou, pois esses projetos já iniciaram há algum 

tempo e temos que finalizar até para criar espaço e condições de avançar em novas Iniciativas. O Secretário 

reforçou que a ferramenta SGP (Sistema de Gestão e Projetos) é para gestão e não para fazer relatório. 

Cristina Cunha prosseguiu apresentando outros projetos do portfólio: Cumprimento das Metas Nacionais de 

Desempenho do 1º Grau e Consolidação da Rede de Governança Colaborativa Regional, última atualização 

para a ERA de 28/09/2020, as datas estão vencidas e precisamos atualizar. Com relação ao Populus, apesar de 

constar a data de 25/09/2020, ele já foi replanejado, não tem atividades com data vencida. A Coordenadora 



 

 

esclareceu que o importante não é a data da atualização, pois se a programação de todas as atividades estiver 

lançada para adiante, o projeto está atualizado. No caso do Populus, está aguardando a conclusão da licitação 

com a finalidade de prosseguir com o projeto. A Coordenadora informou o percentual de outros projetos 

discriminados na tela. 

Cristina Cunha apresentou as questões a deliberar: 

Projeto Central de Cumprimento de Mandados: deverá ser tomada nova decisão, pois na RAE anterior o 

encerramento do projeto foi solicitado, porém verificamos com o Gerente do Projeto, Marcelo Freitas, que 

ainda existem atividades em execução. A proposta será de excluir um pacote que será tratado em outro 

projeto, mas existem duas atividades de um pacote que está em andamento com 40%, e este faz parte do 

Projeto Estratégico. Precisará ser deliberado na RAE, que o projeto será mantido, excluindo apenas um pacote 

do escopo. 

Dr. Marcos Lêdo esclareceu que na questão da Central de Cumprimento de Mandados, houve um equívoco na 

explicação ou na anotação da Ata. Foi debatida a questão da ferramenta, do software, por via celular, app. Foi 

dito, tendo como exemplo o projeto de Roraima, como paradigma, que isso seria excluído, mas não seria todo 

o projeto, seria essa etapa que sairia do escopo, as outras etapas estão sendo acabadas agora, houve um mal-

entendido. Ainda falta a conclusão de um pacote do projeto e está previsto para finalizar até março. O 

magistrado questiona à Cristina Cunha como deverá proceder ao ajuste: neste momento ou será na RAE. 

Cristina Cunha informou que será registrado na RAE. 

Em relação ao projeto Todos Juntos contra o Feminicídio, Dr. Marcos Ledo retornou ao debate do 

financiamento da tradução juramentada. O ato que seria praticado pelo Tribunal de justiça com a ONU é Ato 

que representa o Poder Judiciário, que por questão legal e constitucional, é do próprio Presidente do Tribunal, 

dessa maneira, a Corregedoria continua entendendo que não seria dela a responsabilidade de fazer essa 

tradução. Entretanto, a ONU repensou a matéria e aceitou uma tradução não juramentada. Assim reduziria o 

custo, e talvez comporte no orçamento da Corregedoria. A Corregedoria verificará com a Seplan como fazer, 

se na atual ou na próxima dotação orçamentária. O magistrado acrescentou que desde o início defendeu fazer 

a tradução com os servidores, pois não é um Tratado Internacional, é um documento com poucas páginas, 

uma relação compromisso em relação à publicidade. A ONU compreendeu o nosso argumento e concordou. 

Dr. Marcos Ledo informou que o orçamento cai para menos de 10% do valor. 

Quanto às propostas de Iniciativas da Setim e da 2ª Vice-Presidência Cristina Cunha informou que seriam 

apresentadas ao final. 

Pedro Vivas abriu a palavra para que os participantes se manifestassem quanto a situação do Portfólio. 

A Diretora de Primeiro Grau, Thais Fellipe falou sobre os projetos de sua Unidade. Quanto à Rede de 

Governança Colaborativa, quatro Unidades já apresentaram o Plano Diretor das suas Comarcas, e o projeto 

seria atualizado naquela data. Quanto ao projeto de Cumprimento das Metas de Nacionais de Desempenho 



 

 

no 1º grau, também será feita a atualização para constar no SGP. 

A Controladora Chefe, Fernanda Dantas, informou que entrou em contato com a gerente do Projeto Mariana 

Oitaven foi alertada que havia atualizada a data para o final de novembro, e continua buscando uma pessoa 

para assumir a Coordenação de Gestão. 

Dr. Raimundo Braga solicitou a palavra, desculpou-se pelo atraso e, conforme já esclarecido por Líbia 

Andrade, reiterou o interesse da 2ª Vice-Presidência em apresentar o projeto de Monitoramento de Causas, 

com potencial de repetitividade na RAE. O Magistrado informou que o quantitativo financeiro do projeto foi 

obtido e gira em torno de 120 mil reais.  O custo é considerado relativamente pequeno, porque já compõe um 

custo maior de desenvolvimento de uma ferramenta onde o Tribunal de Justiça da Bahia será uma “oficina” 

do CNJ. O projeto será inscrito para apresentação na RAE e será lançado na ferramenta de acompanhamento. 

Dr. Raimundo Braga pediu o apoio de todos, pois o considera importante na medida em que deixará o TJBA 

numa situação de vanguarda em relação aos Tribunais do país. 

O Secretário de Tecnologia da Informação, Luís Bahiense, informou que, conforme dito na XIII RAE, a iniciativa 

é uma solução para que o tribunal continue a funcionar a prestar os serviços aos sistemas críticos para 

jurisdicionados e também para os Magistrados e servidores, mesmo em caso de catástrofe. Citou como 

exemplo o fato ocorrido em setembro desse ano, em que ficamos um dia todo sem funcionar por conta de um 

incidente no data center. A ideia inicial é colocar os sistemas críticos na nuvem para que funcionem de forma 

ativa/ativa, ou seja, funcionando no Tribunal e em estrutura externa ao Tribunal. Caso aconteça algum 

incidente no Tribunal, no datacenter, falta de energia, não tiver suprimento de bateria etc, a Setim conseguirá 

prestar serviço fora do ambiente do Tribunal. A estimativa do custo do projeto em torno de 9 milhões/ano, 

levando boa parte do ambiente para a nuvem. Será preciso fazer um trabalho mais minucioso para verificar 

exatamente o que vai ser levado para o ambiente externo. 

O Secretário de Planejamento e Orçamento questionou se o valor estimado seria para o ano de 2021 e 

destacou que se trata de um projeto essencial e de grande potencial. 

Dr. Raimundo Braga concordou quanto a essencialidade do projeto, tendo em vista que estamos vivendo 

atualmente um ataque ao STJ, que ainda não foi resolvido. Considerou que o projeto deva contemplar tanto a 

questão de segurança quanto a guarda de dados. 

Pedro Vivas questionou aos participantes se haveria algum ponto relacionado à iniciativa. 

Dr. Marcos Ledo questionou se seriam todos os Sistemas do Tribunal. 

O Secretário da Setim respondeu que a ideia não é prover todos os Sistemas, apenas os críticos. 

Dr. Marcos Ledo confirmou se seriam os processuais também. O magistrado recorda que a manutenção do 

Sistema SAJ, à época, salvo engano era uma questão de 12milhões, e voltou a questionar se o TJBA pagará 

9milhões só para guardar os dados na nuvem. 

O Secretário Luis Bahiense elucidou que o valor de 9 milhões é para ter o ambiente do Tribunal funcionando, 



 

 

mesmo que o espaço físico aqui deixe de funcionar. Não se trata de espaço para guardar dados apenas e 

serão alguns Sistemas. 

Dr. Marcos Ledo acrescentou a informação de que o CNJ suspendeu o contrato com a Microsoft com o 

Tribunal de Justiça de São Paulo, porque os dados ficariam em nuvens e nuvens seriam localizadas nos 

Estados Unidos, isso seria uma questão de segurança de dados. O magistrado indagou, nosso caso, onde esses 

dados ficariam alocados. 

Luís Bahiense informou que podemos colocar na contratação que os dados devem ficar no Brasil. A Microsoft 

tem duas estruturas de nuvem. O Secretário acrescentou que existem diversas empresas de grande porte que 

podem suprir esta nossa necessidade de contingenciamento. 

O Secretário Geral da Presidência, Franco Bahia, solicitou a palavra e comentou que analisou o fato e lhe 

pareceu que a suspensão se deveu a uma necessidade de consulta prévia ao CNJ. O Secretário afirmou não 

ter encontrado algo que falasse sobre segurança. No entanto, considera importante que a Setim observe isso, 

mas acredita que a suspensão teve outras motivações. Ponderou que haverá necessidade de implementação 

de Comitê Gestor, de autorização prévia do CNJ. O Secretário está certo de que a Setim estará atenta a todas 

as peculiaridades, mesmo porque todas as contratações da Setim devem atender todas as normativas do CNJ. 

Dr. Marcos Ledo iniciou a leitura da liminar proferida pelo Conselheiro Marcos Shiefler  

“Potencialmente falando, empresa estrangeira, em solo estrangeiro, manterá guarda e 

acesso a dados judiciais do Brasil, onde a intensa judicialização reúne, nos bancos de dados 

dos tribunais, uma infinidade de informações sobre a vida, a economia e a sociedade 

brasileira...” 

Franco Bahia acrescentou que além de tudo é importante a necessidade de prévia autorização do CNJ. 

Considera que talvez seja interessante apresentar um material na RAE mais rico, mais detalhado para maior 

conhecimento do projeto. Além é claro do próprio CNJ, da expectativa do Tribunal, a intenção é fazer essa 

contratação com a finalidade de evitarmos qualquer tipo de problema posteriormente. O Secretário precisou 

deixar a reunião, pediu licença para ausentar-se, despediu-se de todos, parabenizando a Seplan e a Setim 

pelos trabalhos e de todas as unidades. 

Pedro Vivas agradeceu pelas intervenções e reiterou que as iniciativas elencadas no Workshop poder tornar-

se projetos e pediu que, caso alguma unidade deseje apresentar na RAE, entrar em contato com a Seplan. 

Dr. Raimundo Braga questionou se o Sistema de armazenamento em nuvem de todos os nossos dados 

dispensaria backup de segurança. 

Antes de passar a palavra ao Secretário Luís Bahiense, Pedro Vivas informou que, de acordo com o que foi dito 

pela Setim é que estaríamos criando um ambiente espelho das situações críticas no Tribunal, dos sistemas 

críticos.  

Luís Bahiense confirmou a informação e acrescentou que segurança e backup continuarão sendo realizados 



 

 

de forma transparente. 

2.6. Orientação para a Defesa da Iniciativa na RAE. 

O Secretário de Planejamento lembrou para as unidades que pretendem apresentar propostas de projeto 

estratégico na próxima RAE, que existe um formato padrão de defesa conforme exposto aos participantes, o 

modelo pode ser enriquecido, lembrando que o tempo para a defesa é de 5 minutos. 

2.7. Sugestões de Itens de Pauta para a XIV RAE em 17/11/2020 

Com relação ao último item da agenda da RLA, o Secretário de Planejamento apresentou a proposta de pauta 

para a XIV RAE de 17 de novembro de 2020 e solicitou sugestões de inclusão de itens aos participantes. Não 

havendo manifestação, o Secretário Pedro Vivas agradeceu a presença de todos declarou encerrada a 5ª RLA 

de 2020. 


