
 

 

ATA DE REUNIÃO 

4ª Reunião de Líderes Avançados – Extraordinária 

 
1. Dados da Reunião     
 

Data Hora início Hora término Local 

14/10/2021 14:00 15:15 
Sala de Reunião de Videoconferência Seplan - 
https://guest.lifesize.com/224737 

               Participantes  Setor 

1. Adilson Pize Plano Consultoria  

2. Adolfo Ferri NAF 

3. Alexsandro Santos SEPLAN 

4. Amilcar Magalhães SEGESP 

5. Clio Nobre CGPRES 

6. Cristina Cunha  SEPLAN 

7. Daniel Cova SETIM 

8. Dra. Fabiana Pellegrino COJE 

9. Érica Meneses COJE 

10. Fábio D´Almeida SETIM 

11. Fernanda Dantas CTJUD 

12. Franco Bahia SGP 

13. Janaína Castro SEGESP 

14. Jarbas Melo Plano Consultoria  

15. Jeane Melo COJE 

16. José Antônio Queiroz Plano Consultoria 

17. Líbia Andrade NUGEP 

18. Liz Oliveira SEJUD 

19. Luciane Laborda SEPLAN 

20. Luís Bahiense SETIM 

21. Mônica Moreira Plano Consultoria  

22. Nildete Gavazza SETIM 

23. Pedro Matos SEPLAN 

24. Pedro Vivas SEPLAN 

25. Priscila Ávila SEPLAN 

26. Roberto Freire CTJUD 

27. Sara Teles SEGESP 

28. Tarcísio Júnior Plano Consultoria  

29. Thais Fellipi DPG 

30. Tuany Andrade UNICORP 

31. Viviane Chaves UNICORP 

32. Yves Pavetto SEPLAN 

 
  
2. Pauta 

Item Descrição 

2.1 Abertura  

2.2 Apresentação da Plano Consultoria 

2.3 Cadeia de Valor – alinhamento de expectativa 

2.4 Cadeia de Valor – proposta de agenda 

2.5 Metodologia de Riscos 

2.6 Encerramento 

 



 

 

 

2.1 Abertura RLA Extraordinária 

O Secretário Geral da Presidência, Franco Bahia, iniciou o encontro informando seu propósito como sendo um 

dos marcos da implantação do Projeto de Governança Corporativa no TJBA. Lembrou que na XVIII RAE foi 

apresentada a contratação da consultoria que fará as atividades dessa implementação. Franco Bahia 

acrescentou que está sendo elaborado o normativo que disciplinará a instituição da Governança, mas que é 

fundamental que haja o engajamento das áreas para que o trabalho renda frutos para a melhoria dos 

processos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

O Secretário ressaltou a necessidade da continuidade das ações que implementarão a Governança, e, 

principalmente no momento de fim de gestão, a construção da governança por aqueles que estão nas 

unidades é de extrema relevância. 

2.2. Apresentação da Plano Consultoria 

O Secretário de Planejamento e Orçamento, Pedro Vivas, passou a palavra ao representante da Plano 

Consultoria, Adilson Pize. 

Adilson Pize apresentou a empresa Plano Consultoria e os diversos serviços que oferece. 

Pedro Vivas agradeceu e prosseguiu explicando que, dentro da reformulação da Governança Corporativa, uma 

das atividades que será realizada é a revisão dos processos que compõem a Cadeia de Valor do TJBA e  e dos 

processos que a compõem, sendo necessário realizar para isso uma programação de agenda de entrevistas 

entre as unidades e a consultoria. Para falar sobre isso, Pedro Vivas passou a palavra para Mônica Moreira. 

2.3. Cadeia de Valor – alinhamento de expectativa 

Mônica Moreira apresentou as expectativas com relação ao trabalho que será realizado, enfatizando a 

necessidade de colaboração e engajamento de todos. Também exibiu os produtos resultantes da contratação 

– contrato C-28/21 – destacando a Revisão da Cadeia de Valor. 

Sobre esse tema, Mônica Moreira detalhou as atividades que serão realizadas junto às unidades tais como: 

revisão da cadeia de valor atual, proposição de cadeia de valor ideal e vinculação das demandas estratégicas 

aos Macroprocessos. Informou também que o prazo para a conclusão dessa entrega é 14/12/21. 

Mônica Moreira também conceituou termos que serão utilizados no processo de entrevistas: tais como 

processos de negócios (rotinas organizacionais), cadeia de valor, valor (geração de valor), processos 

estratégicos, processos finalísticos e processos de sustentação. 

Sobre o desafio a ser enfrentado, Mônica Moreira enfatizou a importância de estratégia, pessoas e processos 

funcionarem como engrenagens que devem girar na mesma velocidade e na mesma direção. Evidenciando 

assim, a necessidade de, além de uma estratégia bem elaborada, termos pessoas capacitadas e processos 

eficientes. 

 



 

 

Sobre a metodologia de trabalho Mônica Moreira exibiu a seguinte proposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Cadeia de Valor – proposta de agenda 

Priscila Ávila apresentou a proposta de agenda de reunião com encontros estabelecidos por temas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Vivas solicitou que as unidades se manifestassem acerca da agenda até o dia 15/10/21.  

2.5. Metodologia de Riscos 

Pedro Vivas passou a palavra para Jarbas Lima para que explanasse acerca da elaboração da Metodologia de 

Riscos. 

Jarbas Lima mostrou as entregas relacionadas à elaboração da Metodologia e também as atividades que serão 

executadas, tais como: análise documental, alinhamento com normas e legislação, estrutura de governança, 

papéis e responsabilidades, definição das categorias de risco, definição das categorias de fatores de risco, 

critérios de probabilidade, impacto e nível de risco, definição do apetite de risco, definição dos níveis de 

tolerância a riscos, definição da matriz de riscos, desenho dos processos de identificação, avaliação da 



 

 

severidade, priorização, implementação de respostas, e revisão dos riscos. 

Jarbas Lima ressaltou a importância das interações entre as partes tanto para a definição desses elementos e 

critérios, como nos desenhos dos processos. Mostrou também um esboço do documento final da 

Metodologia de Riscos que, dentre diversos tópicos, destacou o modelo da matriz de riscos e de como 

poderão ser tratados. Finalizou solicitando o apoio de todos os envolvidos. 

2.6. Encerramento 

Pedro Vivas agradeceu a apresentação de Jarbas Lima e reforçou que se trata de um enorme desafio para a 

instituição, mas que trará grandes benefícios para o Tribunal e para o jurisdicionado. Lembrou que haverá 

vários encontros para detalhar e aprofundar as atividades e franqueou a palavra aos participantes.  

Questionado sobre se os encontros seriam presenciais ou remotos, Pedro Vivas respondeu que serão 

preferencialmente presenciais, mas que haverá a possibilidade de participação remota. 

O Secretário de Planejamento e Orçamento agradeceu a participação de todos e encerrou a RLA 

extraordinária. 

 


