
 

 

ATA DE REUNIÃO 

Reunião de Líderes Avançados (RLA)   

 
1. Dados da Reunião     
 

Data Hora início Hora término Local 

14/09/2021 10:07 11:30 
Sala de Reunião de Videoconferência Seplan - 
https://guest.lifesize.com/224737 

               Participantes  Setor 

1. Adolfo Ferri  NAF 

2. Alexsandro Santos SEPLAN 

3. Alvamari Valle SEJUD 

4. Cláudio Lemos  COJE 

5. Clio Nobre CGPRES 

6. Cristiano Santos DAS 

7. Daniel Cova SETIM 

8. Dr. Marcos Lêdo CGJ 

9. Dra. Fabiana Pellegrino COJE 

10. Eliana Lima COORF 

11. Érica Meneses COJE 

12. Fábio D´Almeida SETIM 

13. Fernanda Dantas CTJUD 

14. Fernanda Martinez CGJ 

15. Franco Bahia SGP 

16. Ivan Trzan UNICORP 

17. Janaína Castro SEGESP 

18. Jeane Mello COJE 

19. Jorge Medrado DSP 

20. Joseli Marinho DFA 

21. Leandro Andrade DSG 

22. Leonice Salgado COAUDI 

23. Liz Oliveira SEJUD 

24. Luciane Laborda  SEPLAN 

25. Luís Bahiense SETIM 

26. Marcelo Freitas CGJ 

27. Marcos Bacellar  DDI 

28. Maurício Dantas SEPLAN  

29. Nildete Gavazza SETIM 

30. Pedro Vivas SEPLAN 

31. Sara Teles SEGESP 

32. Thais Fellipi DPG 

33. Tuany Andrade UNICORP 

34. Viviane Chaves UNICORP 

35. Wilian Coutinho DEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

2. Pauta 

Item Descrição 

2.1 Abertura  

2.2 Consultoria de Governança Corporativa 

2.3 Situação do Portfólio de Projetos Estratégicos 

2.4 Apresentação das Entregas de Projetos na RAE 

2.5 Indicadores Estratégicos PE 2021-2026 

2.6 Sugestão de itens de Pauta para a XVIII RAE em 21/09/21 

2.7 Encerramento 

 

2.1 Abertura 

O Secretário de Planejamento e Orçamento, Pedro Vivas, iniciou o encontro lembrando as duas agendas 

programadas: Reunião de Líderes Avançados para tratar os assuntos relacionados à estratégia e projetos e 

Reunião de Programação Orçamentária com os líderes de unidades gestoras para informação acerca da 

execução do orçamento. As deliberações de ambas seguirão para a XVIII Reunião de Análise da Estratégia. 

Pedro Vivas ressaltou que a participação e colaboração das unidades na construção e acompanhamento da 

estratégia são de fundamental importância para que os resultados sejam eficientes e efetivos. 

 

2.2. Consultoria de Governança Corporativa 

O Secretário de Planejamento e Orçamento informou aos Líderes o início do contrato de consultoria de 

governança corporativa, com as empresas Plano Consultoria e Ciberian. A Plano Consultoria será responsável 

por revisar cadeia de valor, metodologias e regimento interno, mapear 250 processos de trabalho e elaborar 

metodologia de riscos estratégicos. À Ciberian caberá a automatização de 15 processos de trabalho. 

Pedro Vivas lembrou que, para a revisão da cadeia de valor, será necessária a colaboração de cada unidade, que 

será instada a participar de reuniões e encontros com a consultoria a fim de elucidar os processos que compõem 

a cadeia de valor do Tribunal. As unidades serão avisadas com antecedência para ajustar as agendas. 

 

2.3. Situação do Portfólio de Projetos Estratégicos 

Sobre o Portfólio de Projetos Estratégicos, Pedro Vivas mostrou a situação dos projetos de acordo com as 

informações constantes no Sistema de Gestão e Projetos (SGP) relacionadas a percentual e dias de atraso com 

relação ao que fora planejado. 

Sobre o Projeto do NAF, Aprimoramento da Gestão e Fiscalização da Arrecadação, o Diretor Adolfo Ferri não 

acrescentou informações adicionais além daquelas que constam no SGP. 

Dra. Fabiana Pelegrino iniciou sua fala acerca do projeto Queixa Cidadã enfatizando que as responsabilidades 

atribuídas à COJE estão sendo cumpridas, requerendo de maior atenção as demandas feitas à Secretaria de 

Tecnologia de Informação e Modernização. A Coordenadora passou a palavra a Cláudio Lemos que informou 

que algumas alterações no cronograma foram necessárias em razão de novos prazos terem sido redefinidos 

pela SETIM. 

O Secretário da SETIM, Luis Bahiense, informou que no curso do projeto Queixa Cidadã houve mudança de 

escopo, por necessidade de inclusão de atividades da Receita Federal, ocasionando, assim, mudança de 



 

 

cronograma. 

Dra. Fabiana Pellegrino afirmou que compreende a situação, mesmo porque há uma concomitância de projetos, 

mas também entende que projetos que são estratégicos, têm esse cunho, exatamente para que a missão do 

Tribunal seja cumprida, qual seja, fornecer prestação jurisdicional célere e com qualidade. Cláudio Lemos 

afirmou que é viável o término do projeto na data prevista de 30/09/21. 

Sobre o projeto de Implantação da Unidade de Acompanhamento de Gestão, a Controladora Chefe, Fernanda 

Dantas informou que foi feita a atualização no SGP no dia anterior a esta reunião e que já iniciaram as 

entrevistas para a melhor alocação de pessoal para a Unidade que será implantada. 

Dr. Marcos Lêdo solicitou que Marcelo Freitas falasse sobre o projeto de Coordenação de Cumprimento de 

Mandados. Há ainda duas comarcas a integrar e uma pendência com relação a mudança de contrato da 

empresa de informática, mas o prazo constante no sistema será cumprido. 

Cláudio Lemos falou sobre o projeto de Inovações Tecnológicas da COJE e a reprogramação ocorrida deu-se em 

razão do extrator do Projudi, ficando o término do projeto para março de 2022. Solicitou à Setim a elaboração 

de um plano alternativo para armazenamento temporário dos dados.  

Dra. Fabiana Pellegrino reforçou que as entregas que possam ser realizadas ainda no ano corrente sejam feitas, 

independente da gestão, pois o foco deve ser sempre a prestação jurisdicional eficiente. 

Cláudio Lemos colocou a equipe da COJE à disposição para transferência de conhecimento para outras áreas 

em relação ao projeto de inovação. 

Dra. Fabiana voltou a mencionar que a preocupação da COJE é no sentido de atender aos pedidos dos 

magistrados que necessitam cumprir suas atribuições de maneira mais produtiva. 

Luis Bahiense falou sobre os julgamentos temáticos também dependem do CNJ. Nesse caso, os trabalhos 

iniciaram e, por três vezes, o CNJ mudou a estrutura do sistema, fazendo com que as atividades do TJBA fossem 

impactadas negativamente. Reforçou que a SETIM envida todos os esforços para antecipar o que pode, e que 

as atividades que dependem exclusivamente do TJBA estão em dia. 

Dra. Fabiana propôs que seja feita uma reunião entre SETIM e COJE a fim de estabelecer quais atividades podem 

sem finalizadas independente do CNJ. Luis Bahiense aquiesceu a proposta e colocou a equipe da SETIM à 

disposição da equipe técnica da COJE para as providências necessárias. 

O Projeto de Consolidação da Rede de Governança Colaborativa teve sua defesa feita pela Diretora de Primeiro 

Grau, Thais Felippi, que informou que estão sendo feitas as reuniões com os juízes coordenadores, bem como 

com os juízes das regiões. Os magistrados estão sendo orientados a elaborarem seus Plano Diretores Anuais 

(PDA´s), e alguns deles já foram entregues. Já foram identificadas ações que contribuirão para a melhoria da 

prestação jurisdicional das unidades e será apresentado na RAE a evolução das reuniões e dos PDA´s. 

Pedro Vivas lembrou que há um indicador estratégico que trata da elaboração dos PDAs das Unidades 



 

 

Administrativas e Jurisdicionais e da importância do nosso acompanhamento desse e dos demais indicadores, 

visto que o CNJ também acompanha a execução da estratégia conforme estabelecido no Plano Estratégico 

publicado pelo TJBA. 

Sobre o projeto Campanha Recolher Legal, a servidora Érica Meneses explicou que há a pendência da 

interoperabilidade do Sistemas de Custas Remanescentes (SCR) e dos Sistemas Processuais (Projudi e Pje). A 

última informação sobre o desenvolvimento do sistema é que o contrato com a empresa responsável foi 

rompido, e, embora ainda haja garantia do serviço já prestado, será necessário aguardar nova empresa para 

fazer os ajustes necessários. 

Dra. Fabiana Pellegrino pediu que a SETIM se manifestasse a respeito da integração do SCR e Projudi/Pje. 

Luís Bahiense confirmou a informação dada por Érica Meneses e ressaltou a importância de trazer esse assunto 

à RLA para que seja de conhecimento de todos. A empresa anterior não estava cumprindo com as entregas e 

deu ensejo à rescisão unilateral, já publicada em Diário oficial. Um novo contrato já foi iniciado para preencher 

a lacuna deixada pela empresa anterior. 

No caso do projeto da COJE as entregas ainda fazem parte da garantia do contrato da empresa anterior e estão 

sendo cobradas pela SETIM. 

Sobre o projeto de Implantação do PjeCor, Luís Bahiense voltou a relatar que, como informado na XVII RAE, 

ainda há a pendência do CNJ na definição do fluxo para que a implantação possa ser realizada nas demais 

unidades: Conselho da Magistratura, Presidência e gabinetes dos desembargadores. 

Pedro Vivas mostrou os projetos mais recentes que não apresentam atrasos no cronograma: Implementação 

da LGPD, Implantação do esocial e Mapeamento das Demandas Repetitivas ou com Potencial de Repetitividade. 

Sobre o projeto de Solução de Continuidade de TIC, que está dentro do percentual de 10% de atraso no 

cronograma, Luís Bahiense comentou que as atividades seguem em conjunto com o Ministério da Economia, o 

que proporcionou a redução do custo previsto, e as primeiras providências deverão ser tomadas a partir da 

semana seguinte. 

Sobre o projeto de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, Tuany Andrade reafirmou a entrega 

apresentada na XVII RAE, o link no site do Tribunal. Verificará a razão dos 63 dias em atraso, uma vez que pelos 

controles de atividades, o projeto está em dia. Já foram enviados os expedientes convidando os servidores que 

ministrarão os módulos específicos, tais como SEPLAN e SGP.   

Pedro Vivas relembrou a necessidade de atualização das informações no Sistema de Gestão e Projetos toda 

sexta-feira. 

 

2.4. Apresentação das Entregas de Projetos na RAE 

Pedro Vivas lembrou que caso alguma unidade deseje apresentar entregas dos projetos estratégicos deverá 



 

 

encaminhar à Seplan até o dia 17/09/21. Lembrando que as entregas devem estar compreendidas entre os dias 

16/06/21 e 17/09/21 e devidamente finalizada no SGP. 

 

2.5. Indicadores Estratégicos PE 2021-2026 

Ressaltando que o CNJ acompanhará todos os indicadores estratégicos que foram definidos pelos Tribunais, 

Pedro Vivas apresentou o resultado parcial da primeira coleta das informações ne 2021. 

Dos 58 indicadores definidos, 7 são de apuração anual ou bianual, restando 51 para coleta. Desse número, 

foram coletados 43 e 8 indicadores restam pendentes de informação: 

 3 por serem automatizados e ainda não estão disponíveis: Índice de Duração dos Processos, Índice de 

Base de Dados e Índice de Prescrição de Processos Criminais. 

 2 a informação está parcial: Índice de Gerenciamento de Precedentes e Índice de Virtualização de 

Atendimento com Métodos de Solução de Conflitos das Demandas Pré-processuais. 

 3 ainda sem nenhuma informação: Índice de Automatização dos Processos Administrativos, Índice de 

Implementação da LGPD e Índice de Evasão de Receitas. 

Pedro Vivas lembrou a necessidade de contribuição das unidades para a coleta dos dados e que será feita uma 

nova tentativa durante a semana para a obtenção das informações. 

O Diretor de Planejamento Estratégico, Alexsandro Santos, ressaltou a importância da participação de todos, 

pois nesse momento inicial poderão ser feitos ajustes nas perguntas, metas ou nos percentuais, para verificar 

sub ou superdimensionamentos nas metas. Além disso, lembrou que a pergunta feita para as unidades sobre 

os indicadores pede apenas quantitativos e que as comprovações e evidências dos números poderão ser 

auditadas posteriormente pela Controladoria do Judiciário, conforme rege a resolução que instituiu o 

Planejamento Estratégico. 

Luís Bahiense solicitou que a pendência relacionada a SETIM seja encaminhada para as devidas providências. 

Pedro Vivas confirmou que serão solicitadas até o final da semana. 

Dra. Fabiana Pellegrino pediu para retirar-se da reunião antes do término, em razão de estar no mutirão de 

audiências em Feira de Santana e aproveitou para registrar o êxito da referida ação. 

Pedro Vivas aproveitou o momento em se falando de indicadores, e agradeceu à Setim pelo esforço, coragem 

e altivez no trabalho prestado em relação ao Datajud. 

Alexsandro Santos, Diretor de Planejamento Estratégico, acrescentou a importância da atualização do Datajud, 

uma vez que os indicadores estratégicos serão acompanhados por esse sistema, e que o envio das informações 

para o CNJ seja sempre feito de forma correta. Os ajustes continuarão a ser feitos e espera-se que o último 

envio resulte em uma situação melhor para o TJBA. 

Franco Bahia agradeceu à Seplan pelo trabalho realizado no acompanhamento dos indicadores e em todas as 



 

 

atividades junto ao CNJ. Lembrou que o TJBA recebeu o selo Ouro de Qualidade, graças à persistência e o esforço 

da equipe da Seplan junto às demais unidades. Quanto ao Datajud, o Secretário da SGP também elogiou o 

empenho e o acompanhamento da Seplan e Setim. Ressaltou que as cobranças são feitas, mas é importante 

reconhecer a dedicação dos envolvidos. 

Pedro Vivas agradeceu aos elogios e lembrou que o trabalho em equipe é o que deve ser enfatizado. 

O Secretário da Setim, Luis Bahiense, também agradeceu aos elogios e reafirmou que a equipe da Setim sempre 

se esforça para atender às demandas que lhes são colocadas e a alegria no resultado exitoso. 

 

2.6. Sugestão de itens de Pauta para a XVIII RAE em 21/09/21 

Pedro Vivas apresentou a proposta de pauta para a XVIII RAE, que foi aprovada sem ressalvas. 

2.7. Encerramento RLA 

O Secretário de Planejamento e Orçamento encerrou a Reunião de Líderes Avançados e anunciou que os 

participantes convocados para a Reunião de Programação Orçamentária permanecessem na sala. 


