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1. Dados da Reunião 
Data Hora início Hora término Local 

24/11/2020 09:07 10:10 Videoconferência 
2. Pauta 

Item Descrição 
01 Abertura 
02 Solução de Continuidade de TIC 
03 Todos Juntos contra o Feminicídio 
04 Encerramento 

3. Participantes 
N° Nome do membro do CGOV: Unidade: Assinatura: 
01 Des. LOURIVAL de Almeida TRINDADE Presidência do TJBA e do CGOV  

02 Des. Carlos Roberto Santos Araújo  1º Vice-Presidência Ausente 

03 Des. Augusto de Lima Bispo  2ª Vice-Presidência  

04 Des. José Alfredo Cerqueira da Silva  Corregedoria Geral da Justiça  

05 Des. Osvaldo de Almeida Bomfim  Corregedoria das Comarcas do Interior  

06 Des. Nilson Soares Castelo Branco  Diretoria da Universidade Corporativa  

07 Juíza de Direito Eduarda Lima Vidal  Assessoria Especial da Presidência I – Magistrados  

08 Juiz de Direito Fábio Alexsandro Costa Bastos Assessoria Especial da Presidência II – Assuntos Institucionais Ausente 

09 Juíza de Direito Fabiana Andréa de Almeida Oliveira 
Pellegrino 

Coordenação dos Juizados Especiais  

10 Clio Nobre Felix Chefia de Gabinete da Presidência   

11 Franco Bahia Karaoglan Mendes Borges Lima Secretaria-Geral da Presidência  

12 Pedro Lúcio Silva Vivas  Secretaria de Planejamento, Programação e Orçamento  

13 Fabrício Nascimento Ferreira  Secretaria de Administração  

14 Bianca Serra Araújo Henkes Secretaria Judiciária  

15 Janaína Barreto de Castro Secretaria de Gestão de Pessoas  

16 Luis Augusto Bahiense Cardoso  Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização  

17 Fernanda Pinto Dantas Braga  Controladoria do Judiciário  

18 Moisés Bisesti de Queiroz  Assessoria de Comunicação  

N° Nome de outros representantes convidados: Representando: Assinatura 
19 Adolfo de Souza Ferri Núcleo de Arrecadação e Fiscalização  

20 Alexsandro Silva Santos Diretoria de Planejamento Estratégico  

21 Fábio D´Almeida Diretoria de Modernização   

22 Hévila Santana Seplan  

23 Juiz Cláudio Césare NACP  

24 Juiz Marcos Lêdo  Juiz Corregedor  

25 Juiz Jonny Maikel dos Santos Juiz Corregedor  

26 Juiz Raimundo Braga 2ª Vice-Presidência  

27 Juiza Rita Ramos Coordenadora Geral da Unicorp  

28 Leonardo Oliveira Assessor  COJE  

29 Líbia Lima  Nugep  

30 Liz Oliveira Souza Sejud  

31 Marcelo Freitas CGJ  

32 Maria Cristina Carvalho Cunha Coordenadora de Projetos e Processos  

33 Pedro de Matos Souza Assessor da Seplan  
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34 Priscila Ávila Seplan ok 

35 Yves Christian Bernard Pavetto Assessor da SEPLAN  

4. Abertura 

O Presidente do TJBA, Desembargador Lourival Trindade, deu início à XV Reunião de Análise da Estratégia realizada de 

forma extraordinária, conforme agendado na XIV RAE. Agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Secretário 

de Planejamento e Orçamento.  

O Secretário Pedro Vivas cumprimentou a todos e apresentou a pauta da reunião. 

5. Solução de Continuidade de TIC 

O Desembargador Osvaldo Bomfim relatou a reunião feita com o Secretário Luís Bahiense, informou que compreendeu 

as explicações dadas pelo Secretário, no entanto declarou sua suspeição para proferir seu voto. 

O Secretário da Setim reafirmou os propósitos e objetivos da iniciativa e colocou-se à disposição para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca da proposta, citando inclusive o exemplo do STJ que contratou o mesmo serviço que está 

sendo sugerido para o TJBA. 

Dr. Raimundo Braga questionou se valeria a pena colocar o sistema SAJ na nuvem e se foi estudada a proposta de 

particionar a implantação. 

Luís Bahiense informou que o SAJ ainda está sendo utilizado e deve ser contemplado. Complementou que a 

implantação da solução de continuidade pode ser implementada de forma particionada.  

Dr. Raimundo Braga sugeriu que se desse preferência aos sistemas judiciais e posteriormente abrangesse os sistemas 

administrativos, ao que o Secretário Luís Bahiense acatou. 

Dr. Cláudio Césare manifestou sua preocupação quanto à segurança dos dados que ficarão em nuvem. 

O Secretário da Setim explicou que levar o ambiente para a nuvem é justamente para garantir a segurança, 

contribuindo para a disponibilidade dos sistemas, mantendo o controle de senhas internamente no TJBA, além disso, a 

contratação do serviço será feita no Brasil. 

O Desembargador Lourival Trindade lembrou que a razão da reunião extraordinária foi o valor da solução a ser 

implantada, e que gostaria de saber o motivo do valor de R$ 9 milhões para a implantação. O Presidente entende 

todas as razões técnicas e de segurança para a execução da iniciativa, mas solicita o detalhamento dos valores. 

O Secretário de Tecnologia da Informação e Modernização informou que os valores levantados foram baseados em 

valores de outros contratos já existentes no mercado. Não foi feita cotação ainda. Na concepção inicial da proposta a 

Setim abordou os sistemas que achou importante. O valor apresentado é o máximo que ele pode alcançar. Quando 

uma iniciativa é apresentada na RAE, ainda não há o projeto em si. O escopo pode ser reduzido para que o 

investimento se adeque à realidade do PJBA. 
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O Secretário detalhou os valores encontrados com base em pesquisas de mercado, por sistemas do PJBA e ratificou 

que podemos perfeitamente reduzir o escopo. 

O Secretário Geral da Presidência, Franco Bahia, lembrou que quando a iniciativa é apresentada na Reunião de Análise 

da Estratégia, ainda não há termo de referência, cronograma de desembolso etc. Lembrou ainda que a aprovação na 

RAE se trata de uma normatização para que a iniciativa seja acompanhada em forma de projeto no portfólio de 

projetos estratégicos. O projeto, sendo estratégico ou departamental, o ordenador de despesas terá a 

responsabilidade pelas cifras informadas. Franco Bahia confirmou o compromisso dos gestores da área administrativa 

em manter a economicidade e a garantia da prestação dos serviços de maneira segura.  

O Desembargador Nilson Castello Branco elogiou as palavras do Secretário Geral da Presidência e acrescentou que os 

princípios da Administração Pública devem ser obedecidos, tais como princípio da eficiência, continuidade do serviço 

público, princípio da economicidade e da razoabilidade, como vetores fundamentais para a implementação da 

proposta. O Desembargador Nilson Castello Branco questionou quem será o ordenador de despesas.  

O Secretário Pedro Vivas respondeu que o ordenador é a Setim. 

O Desembargador José Alfredo louvou a transparência que o Presidente do PJBA tem conduzido no comando do Poder 

Judiciário baiano e concorda com o objetivo da proposta da Setim. 

Foi colocada em votação a inserção do projeto no portfólio de projetos estratégicos. 

Desembargador Osvaldo Bomfim declarou suspeição, por razões estritamente pessoais.  

Desembargador Nilson Castello Branco aprovou, com a declaração de que sejam cumpridos os princípios da eficiência, 

continuidade do serviço público, economicidade e razoabilidade. 

O Secretário de Planejamento e Orçamento proferiu seu voto citando o exemplo do que está ocorrendo no Amapá 

com a falta de energia e, analisou que o investimento em um ambiente de continuidade deve ser comparado com os 

prejuízos causados diante de uma pane de energia elétrica. 

Dr. Raimundo Braga relembrou que no ano de 2019, o SAJ ficou inoperante por uma semana e o que mais nos 

indagaram é que se a pane afetaria os dados, e gerou uma instabilidade entre todos os operadores de Direito. O 

magistrado entende que sempre será melhor uma solução preventiva que uma corretiva. 

Após as considerações e sem mais nenhuma objeção, a iniciativa foi acolhida pelo Comitê de Governança para integrar 

o portfólio de projetos estratégicos. 

Desembargador Augusto Bispo acredita que, depois de ouvir todas as considerações feitas, a iniciativa é de grande 

importância para o PJBA e vota favoravelmente.  

O Presidente do CGov, Desembargador Lourival Trindade, agradeceu as contribuições de todos, e enfatizou a 

importância do debate e da transparência que são características dessa gestão. O Presidente decretou a aprovação da 

iniciativa por unanimidade. 
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6. Todos Juntos contra o Feminicídio  

Em razão de necessidade de sua presença em correição na Comarca de Lauro de Freitas, Dr. Marcos Lêdo não pôde 

defender a retirada do projeto do portfólio. Embora tenha conseguido acessar a Videoconferência, não houve tempo 

hábil para a defesa que ficou postergada para a primeira RAE de 2021, agendada para o dia 16 de março. 

7.  Encerramento 

O Presidente do CGov, Desembargador Lourival Trindade, agradeceu ao empenho de todos e louvou a iniciativa de 

propor a reunião. Acredita que a intenção de todos é contribuir para a Instituição e deixar as informações 

transparentes a todos. O Presidente citou: “Somos ondas do mesmo mar,  folhas da mesma árvore, flores do mesmo 

jardim.” O Desembargador Lourival Trindade ressaltou ser isso é o que move e o sentido do que se vive no PJBA, a 

discordância é parte da busca para o melhor. 


