
 

 

ATA DE REUNIÃO 
Reunião de Líderes Avançados (RLA) 

 
1. Dados da Reunião 
 

Data Hora início Hora término Local 

07/06/2021 10:10 11:50 Sala de Reunião de Videoconferência Seplan - 
https://guest.lifesize.com/224737 

               Participantes  Setor 
1. Adolfo Ferri  NAF 
2. Alexsandro Santos SEPLAN 
3. Bianca Henkes SEJUD 
4. Amilcar Magalhães SEGESP 
5. Ataíde Lobo NAF 
6. Cláudio Lemos  COJE 
7. Clio Nobre CGPRES 
8. Cristina Cunha SEPLAN 
9. Daniel Cova SETIM 
10. Dr. Marcos Lêdo CGJ 
11. Dra. Fabiana Pellegrino COJE 
12. Érica Meneses COJE 
13. Fábio D´Almeida SETIM 
14. Fernanda Dantas CTJUD 
15. Franco Bahia SGP 
16. Guelda Britto NAF 
17. Hévila Santana SEPLAN 
18. Janaína Castro SEGESP 
19. Jeane Mello COJE 
20. Líbia Andrade 2ªVP 
21. Liz Oliveira SEJUD 
22. Luís Bahiense SETIM 
23. Marcela Rangel SEJUD 
24. Marcelo Freitas CGJ 
25. Mariana Caires 1ª Vice-Presidência 
26. Maurício Dantas SEPLAN 
27. Nildete Gavazza SETIM 
28. Pedro Vivas SEPLAN 
29. Priscila Ávila SEPLAN 
30. Roberto Freire NAF 
31. Thais Fellipi DPG 
32. Tuany Andrade UNICORP 
33. Viviane Chaves UNICORP 
34. Viviane Sousa 2ª VICE-PRESIDÊNCIA 
35. Yves Pavetto SEPLAN 

  
2. Pauta 

Item Descrição 
2.1 Abertura SEPLAN 
2.2 Situação do Portfólio de Projetos Estratégicos. 
2.3 Apresentação de Entregas de Projetos na RAE. 
2.4 Inclusão de projetos no Portfólio. 
2.5 Indicadores Estratégicos. 
2.6 Sugestões de Itens de Pauta para a XVII RAE em 15/06/2021 



 

 

2.7 Encerramento 

2.1 Abertura 

Aos sete dias do mês de junho de 2021, por meio da ferramenta lifesize, foi realizada a 2ª Reunião de Líderes 
Avançados. O Secretário de Planejamento e Orçamento, Pedro Vivas, agradeceu a presença de todos, e 
iniciou a reunião às 10:00 fazendo um breve resumo dos assuntos que seriam abordados.  

 

2.2. Situação do Portfólio de Projetos Estratégicos 

A Coordenadora de Projetos e Processos Estratégicos, Cristina Cunha, apresentou a situação dos projetos no 

portfólio com o enfoque sobre os percentuais de execução, bem como o comparativo entre planejado e 

realizado. 

O primeiro projeto abordado foi Aprimoramento da Gestão e Fiscalização da Arrecadação, sob a gerência do 

Núcleo de Arrecadação e Fiscalização. Cristina Cunha ressaltou que o projeto foi planejado para encerrar no 

dia 29 de janeiro de 2020 e após reprogramação, a data de término está programada para 13 de outubro de 

2021. A Coordenadora alertou sobre a importância de envidar esforços para que não haja nova 

reprogramação já que o percentual de execução está em 83%. 

Sobre o projeto de Implantação do Sistema de Cálculos Judiciais, Cristina Cunha lembrou que não se evidencia 

evolução em sua execução nas últimas Reuniões de Análise da Estratégia e um atraso de 816 dias, 

necessitando de uma deliberação acerca de sua extinção ou alteração. Pedro Vivas acrescentou que todos os 

projetos absorvem recursos da instituição, sejam recursos financeiros ou humanos, sendo importante uma 

ação no sentido de reduzir escopo ou encerrar o projeto. 

Projeto Implantação da Queixa Cidadã, apresenta uma execução de 96%, restando apenas uma entrega 

pendente, mas requer atenção especial, visto que apresenta um atraso de 450 dias em relação à data de 

término planejada. 

Projeto Implantação da Unidade de Acompanhamento de Gestão, apresenta um atraso de 864 dias em 

relação ao planejado para o encerramento e não apresenta evolução com 65% de execução das atividades no 

cronograma. 

Sobre o projeto Coordenação do Cumprimento de Mandados – CCM, a Coordenadora mencionou seu 

percentual de execução de 89%, e, em relação ao cronograma planejado, encontra-se dentro do intervalo de 

até 10% de atraso em relação ao planejado. 

Outro projeto que requer atenção especial é o Populus, da Secretaria de Gestão de Pessoas. O percentual de 

execução de 3% e os 444 dias de atraso em relação ao planejado demandam atenção dos gestores, bem como 

deliberação do CGov. 

Apresentando uma antecipação relacionada ao planejado está o projeto Inovações Tecnológicas da Coje, com 

60% de execução e com 43 dias de antecipação no cronograma, pede apenas a continuidade em seu 

acompanhamento. 



 

 

Dr. Marcos Lêdo reforçou a informação acerca do projeto Implantação do Sistema de Cálculos Judiciais, 

iniciado na gestão anterior e elaborado por um servidor que já não mais se encontra na Corregedoria e não 

apresenta interesse em concluir a atividade relacionada ao desenvolvimento do sistema. O magistrado relatou 

que há um sistema já desenvolvido pela Coje, mas que não há interesse do servidor em fornecer seu código 

fonte. Houve também tentativa de contato com o TRF4, no sentido de utilização do sistema por eles 

desenvolvido em parceria, sem sucesso. O Sistema que foi inicialmente desenvolvido não atende às 

necessidades do TJBA, com apenas um índice e cálculos muitos simples. Dr. Marcos Lêdo levantou também a 

questão da manutenção do sistema que venha a ser implantado, pois não poderá ficar a cargo da 

Corregedoria Geral da Presidência. Foi também informado pelo magistrado, que o CNJ está desenvolvendo 

um sistema há dois anos, mas não há perspectiva de parceria com o Conselho. Dr. Marcos Lêdo encerrou 

solicitando a análise dos presentes no sentido de o projeto não estar mais sob a gestão da Corregedoria Geral 

de Justiça. 

O Secretário de Planejamento e Orçamento sugeriu que o projeto seja encerrado e criado um novo que 

poderia ser conduzido pela Coje, que já demonstrou experiência, ou em parceira com o CNJ.Desde que a Coje 

tenha disponibilidade e deseje conduzir em conjunto com a CGJ. 

Dr. Marcos Lêdo ressaltou que mesmo que haja o encerramento do projeto é importante que seja dada outra 

solução para que o TJBA tenha um sistema de cálculos, seja por solução interna ou uma contratação. 

Dra. Fabiana Pellegrino complementou as informações prestadas por Dr. Marcos Lêdo relatando que, no 

âmbito Fazendário, foram feitas interlocuções com PGE, Secretarias da Fazenda Estadual e Municipal e 

contatou-se a urgente necessidade de um sistema. Alguns servidores do TJBA mostraram-se receptivos a 

desenvolver um sistema, porém com o avanço da atividade, um dos servidores demonstrou desinteresse em 

disponibilizar o sistema. Diante desse entrave, a Coje decidiu definir requisitos, regras de negócio e 

mecanismos para um outro sistema. As fases mencionadas estão em desenvolvimento para que seja um 

sistema que abarque cálculos Cíveis e Fazendários inicialmente, e posteriormente, Criminais. As definições 

dos requisitos serão encaminhadas à Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização. No sentido de 

complementar as informações, Dra. Fabiana Pellegrino solicitou que o servidor Cláudio Lemos detalhasse as 

atividades já realizadas na Coje.   

Cláudio Lemos informou que foi preparada uma documentação com linguagem mais acessível para 

compreensão do funcionamento do mecanismo dos sistemas de cálculos dos juizados fazendários, bem como 

a tradução desse sistema para as questões cíveis do consumidor, para que a área de Tecnologia da Informação 

tenha melhor conhecimento do negócio, inclusive com o desenho da quantidade de telas que o sistema 

poderá ter. Após encaminhar referida documentação, a Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Modernização se manifestará quanto à viabilidade de seu desenvolvimento e implantação. 

Dr. Marcos Lêdo concordou com as considerações de Dra. Fabiana Pellegrino e reforçou a necessidade de 

unificar os trabalhos que estão sendo feitos no sentido de implantar com a maior brevidade, dada a sua 



 

 

importância. Lembrou que a Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização deverá estar à frente em 

conjunto com a Coje e a Corregedoria Geral. Dr. Marcos Lêdo também enfatizou a necessidade de conhecer 

quais sistemas existem no Tribunal com essa finalidade, pois sabe-se que o Núcleo de Precatórios utiliza um 

sistema de cálculo. Apontou falhas no planejamento do projeto existente e que não há mais exequibilidade do 

mesmo. 

Dra. Fabiana Pellegrino salientou que o trabalho já desenvolvido pela Coje poderia ser aproveitado no projeto 

e considera que não haveria necessidade de elaboração de algo novo. 

O Secretário de Planejamento e Orçamento, Pedro Vivas, pediu que as unidades envolvidas se reunissem para 

definir um novo escopo, mesmo aproveitando o que já existe em desenvolvimento pela Coje e apresentar um 

novo projeto na próxima Reunião de Análise da Estratégia. 

O Secretário de Tecnologia da Informação, Luis Bahiense, alertou para o fato de que a Setim poderá 

desenvolver o sistema, mas o mais relevante é saber quem alimentará os cálculos e como os mesmos serão 

feitos. O Secretário acredita que esse tenha sido o motivo pelo qual o sistema não obteve êxito. Luis Bahiense 

trouxe a informação que o sistema de cálculos do TJSE é utilizado no TJBA e se não atenderia ao que se 

propõe o projeto. 

Dr. Marcos Lêdo informou que o sistema é um link antigo e que o TJSE não libera o uso para o TJBA. 

Dra. Fabiana Pellegrino concorda que a Setim seja a responsável pelo desenvolvimento do sistema, mas as 

regras de negócio sejam definidas pelas unidades que utilizam e conhecem os cálculos, e que essa atividade 

está sendo feita pela Coje, no que tange à área Cível, e já foi realizada para a área Fazendária. 

Dra. Janaína Castro falou sobre o projeto Populus que está sem execução em razão do alto investimento 

requerido à sua implantação. De forma a atender a alguns pleitos do TCE, algumas funcionalidades estão 

sendo desenvolvidas pela Setim, antes da efetiva implantação do sistema Populus. A Secretária de Gestão de 

Pessoas solicitou a suspensão do projeto até que seja mais oportuno o investimento, além de disponibilidade 

de uma equipe para seu funcionamento. 

Pedro Vivas informou que pela metodologia de Projetos do TJBA o encerramento é o mais apropriado para a 

situação e quando houver a viabilidade financeira e de pessoal seja feito um novo planejamento. 

Dr. Adolfo Ferri, Diretor do Núcleo de Arrecadação e Fiscalização, reforçou a importância da conclusão o 

projeto Aprimoramento da Gestão e Fiscalização da Arrecadação. Apresentou a nova Coordenadora de 

Fiscalização, Guelda Britto e o Auditor Ataíde Lobo, a quem passou a palavra. 

Antes de tratar sobre o projeto do NAF, Ataíde Lobo, fez uma ressalva acerca do sistema de cálculos alertando 

sobre a necessidade de utilização de uma base de cálculos unificada, seja em conjunto com o CNJ ou outros 

tribunais. Sobre o Sistema Fisco, Ataíde falou de sua extrema necessidade pois norteará o controle das 

fiscalizações e está pendente apenas da nova empresa de serviços de informática para sua conclusão. 

Dra. Fernanda Dantas reiterou a importância do projeto de Implantação da Unidade de Acompanhamento de 



 

 

Gestão, mas continua enfrentando dificuldades para encontrar um perfil que se adeque ao definido. 

Pedro Vivas sugeriu que seja feita uma capacitação com algum servidor que seja mais acessível ao perfil 

requerido, pois o que se percebe é que há grande dificuldade em encontrar um servidor totalmente 

preparado e adequado à função. 

Dra. Fernanda Dantas acatou a sugestão, providenciará a alteração no projeto e iniciará a procura de um 

servidor em conjunto com a Chefia de Gabinete e Secretaria de Gestão de Pessoas,para realizar uma 

formação adequada às funções da Unidade de Acompanhamento de Gestão. 

Dando continuidade à apresentação do portfólio estratégico Cristina Cunha falou sobre o projeto Campanha 

Recolher Legal, com 72% de execução com previsão para encerramento em 07 de julho de 2021, com 118 dias 

de atraso em relação ao planejado. O projeto já contou com entregas relacionadas ao recolhimento de custas 

e está com pendência de instalação de sistema.  

Sobre o projeto Implantação do Sistema PJeCor, o atraso de 197 dias em relação ao planejado dá-se pela 

pendência relacionada ao retorno do CNJ sobre questões que impactam em sua execução. 

Projeto de Consolidação da Rede de Governança Colaborativa Regional, da Sejud/DPG está replanejado para 

conclusão em 04 de agosto de 2021 contando, portanto, com 183 dias de atraso e necessita de esforço 

dedicado para que seja concluído no novo prazo estipulado. 

Dra. Fabiana Pellegrino acrescentou que, sobre o Projeto Recolher Legal, todas as entregas que dependiam da 

Coje foram realizadas, restando agora a implantação do sistema, que depende da Setim. Algumas datas foram 

postergadas por questões diversas da Secretaria de Tecnologia da Informação. Uma entrega foi feita em maio 

de 2021, porém foi devolvida pela equipe da Coje com ajustes a serem implementados e, até o momento não 

há nova previsão. Por orientação da metodologia, foi inserida no projeto a data de 11 de junho de 2021, 

porém não se trata de informação dada pela Setim. A Coordenadora dos Juizados Especiais solicitou ao 

Secretário de Tecnologia da Informação e Modernização que se manifestasse a respeito dessa questão. 

O secretário da Setim, Luis Bahiense, lembrou que há um escritório da Setim dedicado aos projetos da Coje e 

que provavelmente algum remanejamento tenha ocorrido, mas que irá verificar. Dra. Fabiana Pellegrino 

afirmou não ter havido remanejamento e passou a palavra a Cláudio Lemos para mais esclarecimentos. 

O servidor Cláudio Lemos relatou que o sistema foi entregue, porém apresentou algumas intercorrências. Foi 

feita uma devolutiva por parte da Coje à Setim, porém, parece-lhe que há uma questão de garantia entre a 

pessoa de contato e a pessoa que realizou o sistema e o servidor Rodrigo da Setim daria um retorno sobre a 

questão. 

A Diretora de Primeiro Grau, Thais Felippi, falou sobre o projeto de Consolidação da Rede de Governança 

Colaborativa Regional, relembrando seu objetivo e informando que o foco em 2021 será a elaboração dos 

Planos Diretores Anuais das Comarcas de Primeiro Grau e a forma de discussão e elaboração das Metas de 

Desempenho Anuais do CNJ. 



 

 

Os 3 últimos projetos do portfólio contam com menos de 10% de atraso em relação ao cronograma 

planejado. São eles: 

Solução de Continuidade de TIC (Setim), com 7 dias de atraso em relação ao planejado e, sem nenhum dia de 

atraso aparecem os projetos Mapeamento das Demandas Repetitivas ou com Potencial de Repetitividade (2ª 

Vice-Presidência) e Formação e Aperfeiçoamento de Servidores (Unicorp e 2ª Vice-Presidência). 

O Secretário Luis Bahiense acrescentou a informação adicional acerca do projeto de Solução de Continuidade 

de TIC sobre seu orçamento previsto que ficará 75% menor do que o inicial, pois na fase de pesquisa para 

elaboração do termo de referência da contratação, foi detectada uma solução de adesão a um contrato 

existente no Ministério da Economia que tornará menor o custo de implantação projeto. O Secretário relatou 

que esse pequeno atraso se deve ao prazo necessário aos ajustes que estão sendo feitos para essa nova 

solução. 

2.3.Apresentação de Entregas de Projetos na RAE 

O Secretário de Planejamento e Orçamento falou sobre um novo item de pauta para as próximas Reuniões de 

Análise da Estratégia que é a apresentação de entregas parciais dos projetos estratégicos. Ressaltou a 

importância de o Comitê de Governança ter informações das entregas que estão sendo realizadas no decorrer 

da execução dos projetos e seus respectivos benefícios. 

Dessa maneira, para as próximas RAE´s, as unidades que tiverem entregas realizadas no período determinado 

terão 2 minutos para apresenta-las. 

2.4. Inclusão de projetos no Portfólio 

Serão propostos 2 projetos para inclusão no portfólio: Implantação do e-Social e Implantação da LGPD. 

Pedro Vivas recordou que o projeto sobre o e-Social está sendo reativado, pois havia ocorrido uma suspensão 

por parte do Governo Federal e foi reativado recentemente, sendo necessário o retorno do projeto ao 

portfólio. Será patrocinado e defendido na RAE por Dr. Cláudio Césare. 

O Projeto de implantação da LGPD também é uma exigência legal e será defendido pelo Desembargador José 

Aras na próxima RAE. 

O Secretário Luis Bahiense acrescentou que, sobre o projeto de Implantação da LGPD, o Des. José Aras tem 

solicitado informações acerca dos custos. No entanto, há dificuldade nesse levantamento pois ainda não há 

uma definição clara do que será trabalhado na implantação da Lei. Há um membro da Setim participando da 

Comissão da LGPD, porém ainda não foi definido o escopo sobre o qual a Setim deverá trabalhar para a 

correta estimativa de custos. 

Pedro Vivas lembrou da necessidade do levantamento dos custos dos projetos e, se for necessário, retira-se o 

projeto da pauta da próxima RAE, para que seja apresentado com as informações completas em outra 

Reunião de Análise da Estratégia. 



 

 

A servidora Priscila Ávila da Seplan alertou que, também, para a apresentação do projeto de Implantação do 

e-Social ainda há a pendência da estimativa de custos relacionados à equipe da Setim. 

 

2.5. Indicadores Estratégicos 

Sobre os indicadores da estratégia do PJBA, Pedro Vivas informou a data de publicação do glossário conforme 

estabelecido na Resolução TJBA 03 e a elaboração de uma planilha que será encaminhada às Unidades para a 

coleta das informações que alimentarão esses indicadores em seus períodos de apuração. O Secretário 

mostrou planilha com a periodicidade de apuração dos indicadores. 

Em seguida, Pedro Vivas apresentou de forma breve os indicadores para cada macro desafio estratégico. 

 

2.6. Sugestões de Itens de Pauta para a XVII RAE em 15/06/2021 

Pedro Vivas apresentou os seguintes itens de pauta para a XVII RAE: 

 Indicadores Estratégicos e do JEN (Alteração dos Percentuais dos Indicadores do NSA) 

 Análise da Execução Orçamentária. 

 Portfólio de Projetos Estratégicos. 

 Semanas de Sentenças e Baixas. 

 

Antes de finalizar a Reunião o Secretário Luis Bahiense informou que, acerca do projeto Recolher Legal, 

realmente foi feita uma devolutiva pela Coje e está agendada uma reunião entre os setores para os ajustes 

necessários. 

Ataíde Lobo do NAF também contribuiu, antes do término da reunião, no sentido de solicitar a verificação, 

pela equipe do Recolher Legal, do sistema que está sendo utilizado na Central de Custas que gera um único 

Daje a partir das custas remanescentes. Enfatizou que o Tribunal necessita integrar o conhecimento existente 

no sentido de auxiliar inclusive no projeto Recolher Legal. 

2.7. Encerramento 

Pedro Vivas agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 11:50. 


