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1. Dados da Reunião 
Data Hora início Hora término Local 

21/09/2021 09:00 10:40 Videoconferência 
2. Pauta 

Item Descrição 
01 Abertura 
02 Leitura da ATA da RAE anterior 
03 Consultoria Governança Corporativa 
04 Apresentação do Portfólio de Projetos Estratégicos 
05 Apresentação Entrega Projeto eSocial 
06 Metas Nacionais 
07 Indicadores Justiça em Números 
08 Indicadores da Estratégia – 2021-2026 
09 Confirmação datas Semana de Sentenças e Baixas 

10 Agendamento próxima ERA 
11 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 Ausente 

05 Des. Osvaldo de Almeida Bomfim  Corregedoria das Comarcas do Interior Representado Dr. Paulo Roberto 

06 Des. Nilson Soares Castelo Branco  Diretoria da Universidade Corporativa  

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

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  Ausente 

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 Ausente 

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 Juiz de Direito Cláudio Césare Braga Pereira NACP  

20 Juiz de Direito Marcos Adriano Silva Lêdo   Juiz Corregedor - CGJ  

21 Juiz de Direito Raimundo Nonato Borges Braga Juiz Assessor – 2ª Vice-Presidência  

22 Juíza de Direito Rita de Cássia Ramos de Carvalho Coordenadora Geral da Unicorp  

23 Adolfo de Souza Ferri Núcleo de Arrecadação e Fiscalização  

24 Alexsandro Silva Santos SEPLAN - Diretoria de Planejamento Estratégico  

25 Daniel Cova SETIM  

26 Epaminondas Couto SEPLAN  

27 Fábio D´Almeida Oliveira SETIM - Diretoria de Modernização   
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28 Fernanda Martinez  CGJ  

29 Hévila Moraes de Santana SEPLAN  

30 Líbia Maria Almeida de Andrade 2ª Vice-Presidência NugepNac  

31 Liz Oliveira Souza SEJUD  

32 Luciane da Silva Laborda SEPLAN  

33 Mariana do Rosário Caires Alves de Moradillo 1ª Vice-Presidência  

34 Pedro de Matos Souza SEPLAN  

35 Priscila Fahel SEPLAN  

36 Roberto Peixoto Macieira Freire CTJUD  

37 Tatiany de Brito Ramalho COJE  

38 Thais Fonseca Fellipi Pimentel SEJUD – Diretora de Primeiro Grau  

39 Tuany Silva Andrade UNICORP  

40 Viviane da Anunciação Souza  2ª Vice-Presidência  

4. Abertura 

O Secretário de Planejamento e Orçamento, Pedro Vivas, anunciou o início da XVIII Reunião de Análise da Estratégia e 

orientou os participantes sobre o uso de celulares e modo de participação remota. 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, Desembargador Lourival Trindade, cumprimentou a todos e 

declarou aberta a XVIII RAE e solicitou ao Secretário Geral da Presidência que procedesse a leitura da ata da XVII ERA, 

ocorrida em 15/06/21.  

5. Leitura da ATA da RAE anterior 

O Secretário Geral da Presidência, Franco Bahia, realizou a leitura do resumo da XVII Reunião de Análise da Estratégia. 

Após a leitura e sem nenhuma consideração dos membros do CGov a ata foi aprovada. 

6. Consultoria Governança Corporativa 

O Desembargador Lourival Trindade anunciou o início da atuação da consultoria para a revisão da Governança 

Corporativa de modo a aprimorar a qualidade da prestação jurisdicional. Solicitou a colaboração e compreensão de 

todas as áreas que serão instadas a participar da execução desse projeto de melhoria do Poder Judiciário. 

O Presidente passou a palavra ao Secretário de Planejamento para maiores esclarecimentos. 

Pedro Vivas explicou que a empresa Plano Consultoria será responsável pela revisão das metodologias de projetos, 

processos e riscos estratégicos, bem como pelo mapeamento de 250 processo e revisão da Cadeia de Valor do TJBA. 

Para esta etapa serão realizadas entrevistas com os gestores e responsáveis por processos em todas as unidades, 

ensejando o envolvimento e a participação de todos.   

Além do mapeamento dos processos, também serão automatizados 15 processos de trabalho e os resultados das 

atividades serão mostrados nas Reuniões de Análise da Estratégia. 
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Franco Bahia também se manifestou acerca da contratação, parabenizando a iniciativa da Seplan, reconhecendo que 

há uma melhoria contínua da gestão estratégica do Tribunal, haja vista a construção e a evolução da equipe. O 

Secretário lembrou que os resultados serão em médio prazo e os ganhos poderão ser vistos em breve. Reforçou a 

necessidade do envolvimento de todas as unidades e solicitou a colaboração no momento em que forem convocadas. 

7. Apresentação do Portfólio de Projetos Estratégicos 

Pedro Vivas falou resumidamente sobre os projetos estratégicos desde 2017. Ressaltou que o portfólio preza pela 

continuidade dos projetos e seu acompanhamento independente das gestões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Secretário enfatizou a importância no aumento do ritmo na execução dos projetos para que o percentual de 

execução tenha um incremento. 

 
Pedro Vivas passou a palavra para a servidora Hévila Santana para que os projetos fossem detalhados. 
 
Hévila Santana cumprimentou a todos e iniciou a apresentação com uma breve explanação acerca dos prazos e 

percentuais de atraso nos cronogramas dos projetos. Explicou como se dá o cálculo dos dias de atraso em relação ao 

planejado e a razão de alguns projetos aparecerem sinalizados com alertas vermelho, verde, amarelo ou azul. 

Prosseguiu exibindo os dados de cada projeto. 
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Pedro Vivas passou a palavra às unidades que desejassem se manifestar acerca de seus projetos. 

 

Dr. Raimundo Braga cumprimentou a todos e anunciou a conclusão do projeto piloto da virtualização dos 

processos do segundo grau, contando com o total de 3100 processos de competência originária e 3533 de 

competência recursal. Falou sobre todo o processo que envolveu unidades como Unicorp, Setim  e SGP e ressaltou 

a quebra de paradigma evidenciada. A virtualização permitiu a identificação e melhor gerenciamento do acervo. 

Parabenizou e agradeceu a todos os envolvidos.   

 

Sobre o projeto de Mapeamento das Demandas Repetitivas ou com Potencial de Repetitividade, lembrou as datas 

mostradas e pediu que a Coordenadora do NugepNac, Líbia Andrade, explanasse sobre seu percentual de 

execução. 

 

Líbia Andrade reiterou as palavras de Dr. Raimundo Braga, informando que o projeto possui a etapa que depende 

da implantação do CODEX – uma ferramenta do CNJ. O projeto foi dividido em quatro etapas: busca textual, temas 

repetitivos. IRDR e agrupamento automático e finalizando com a parte de capacitação. Em razão de alteração de 

equipe, implantações dentro do CODEX no ambiente do CNJ, o que se tem de concreto no projeto são os temas 
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repetitivos, portanto já é possível fazer uma sugestão de temas aplicáveis ao acervo. Hoje já se pode identificar 4 

temas, mas é necessário ampliar esse universo. Líbia ressaltou a importância do projeto, visto que está 

diretamente relacionado ao Macrodesafio Estratégico Consolidação dos sistemas de precedentes obrigatórios, 

além de considerar que hoje existem no STF e STJ mais de mil temas. Em razão dos motivos já citados uma parte 

desse projeto somente poderá ser entregue em 2022, gerando assim o percentual de execução de apenas 21%. 

 
Dr. Raimundo agradeceu a Líbia e passou a palavra ao 2º Vice-Presidente, Des. Augusto Bispo. 

 

Des. Augusto Bispo nada acrescentou ao que fora dito, e aproveitou para agradecer a todos os envolvidos na 

execução do projeto. 

 

Ao falar sobre o projeto de Consolidação da Rede de Governança Colaborativa, a Diretora do Primeiro Grau, Thais 

Felippi informou que a Rede de Governança já está atuando de acordo com seu objetivo inicialmente definido. 

Falou sobre os dois encontros estaduais com os 22 juízes coordenadores. Realizaram 16 reuniões com cada 

regional. A DPG já atendeu algumas demandas, orientou os juízes coordenadores para uma visão estratégica, a fim 

de que os mesmos elaborassem seus Planos Diretores Anuais, sendo entregues destes. Além disso, houve a 

participação de membros da rede no workshop para a definição das Metas Nacionais do CNJ, bem como com o 

Centro de Inteligência do Poder Judiciário da Bahia.  

 

Dr. Cláudio Césare observou que a data de início do e-social está como 08/01/21, acredita estar equivocada, 

solicitou a verificação junto ao Escritório de Projetos, ao que Pedro Vivas prontamente acatou e ficou de retornar 

sobre a questão. 

 

Dr. Cláudio também lembrou que boa parte do atraso do eSocial, deveu-se à questão de alteração na Setim. 

 

Dra. Fernanda Dantas reafirmou que o projeto de Implantação da Unidade de Acompanhamento da Gestão foi 

readequado para que se conseguisse executar o proposto como objetivo e já está na reta final na busca de um 

servidor com o perfil desejado para realizar a capacitação. Acredita que em novembro de 2021 deverá ser 

encerrado. 

 

Des. Nilson Castelo Branco cumprimentou a todos e solicitou que Dra. Rita Ramos registrasse o fato lamentável do 

falecimento de uma personalidade notável e de grande relevância para os Tribunais. E, posteriormente, 

explanasse sobre o desempenho da Unicorp no que tange ao projeto de Formação e Aperfeiçoamento de 

Servidores, haja vista ser o único projeto do portfólio cujo cronograma fora antecipado. O Desembargador elogiou 

o esforço da equipe da Universidade Corporativa para o êxito do projeto. 

 

Dra. Rita Ramos cumprimentou a todos e anunciou o falecimento do Des. Eládio Lecey que muito contribuiu na 
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Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, como Presidente da Comissão de 

Desenvolvimento Científico e Pedagógico desta instituição. O magistrado colaborou na implantação do curso de 

formação inicial de juízes substitutos da Bahia. Dessa maneira, com a autorização do Des. Nilson Castelo Branco, a 

magistrada propôs moção de pesar. 

 

Em relação à performance da Unicorp no projeto de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, Dra. Rita Ramos 

registrou que a Universidade, juntamente com a 2ª Vice-presidência, implementou o referido projeto e houve a 

antecipação da entrega final que seria em março de 2022 e agora acontecerá em janeiro do mesmo ano. 

Agradeceu o esforço e dedicação das equipes da Unicorp e 2ª Vice-presidência e encerrou sua fala. 

 

Dr. Franco Bahia agradeceu efusivamente à 2ª Vice-presidência nas pessoas de Des. Augusto Bispo, Dr. Raimundo 

Braga e Viviane Souza, além de todos os colaboradores da Unidade, pela atuação do projeto de Virtualização do 

Acervo. A Unidade, utilizada como piloto para implantação das ferramentas necessárias à virtualização, realizou 

um trabalho brilhante. O Secretário também agradeceu à Setim pelo desenvolvimento dos migradores e ressaltou 

que hoje a Bahia é um dos estados que possui o maior índice de virtualização do país, pontuado pelo CNJ. Certo 

de que até dezembro teremos cem por cento dos processos virtualizados. 

 

Franco Bahia também registrou a implantação do sistema Pje em todas as comarcas de primeiro grau da Bahia. O 

TJBA cumpriu antecipadamente a meta do CNJ de implantar o referido sistema e não recebermos mais processos 

físicos. Todos os processos que ingressam no Tribunal desde o dia 30/08/21 se dão por meio digital. Elogiou o 

trabalho da Sejud e DPG, nas pessoas de Dra. Bianca Henkes e Dra. Thais Felippi; da Unicorp, nas pessoas de Des. 

Nilson Castelo Branco e Dra. Rita Ramos no apoio com treinamento de todas as unidades. 

8. Metas Nacionais 

Sobre as Metas Nacionais, Pedro Vivas apresentou os resultados no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

Sobre a Meta 1 não há sobre o que agirmos, tendo em vista que já atingiremos o alvo definido. Sobre a Meta 2, 

possivelmente não atingiremos os resultados esperados. Sobre Meta 3, há a possibilidade de ainda conseguirmos 

alcançar aproximadamente 70% do estabelecido. Na Meta 4, o percentual inda muito baixo e, certamente, não 
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alcançaremos o objetivo. A Meta 6, com 92,7%, deverá ser cumprida até o fim do ano. Sobre a Meta 8, em relação ao 

Feminicídio, é possível que alcancemos, mas quanto aos casos de Violência Doméstica ainda há um percentual baixo. 

Finalmente, na Meta 9 há a possibilidade de cumprimento, pois conta com 73,08%. 

Pedro Vivas fez a seguinte ressalva sobre a Meta 2:  

Deverão ser julgados até 31/12/21: 

No Primeiro Grau: 80% dos processos de conhecimento distribuídos até 31/12/2017; 
No Segundo Grau: 80% dos processos de conhecimento distribuídos até 31/12/2018 e; 
Nos Juizados e Turmas: 90% dos processos de conhecimento distribuídos até 31/12/2018 

O Secretário exibiu os resultados no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

9. Indicadores Justiça em Números 

Sobre os Indicadores, Pedro Vivas iniciou mostrando os resultados do IAD (Índice de Atendimento à Demanda), que 

teve redução de 2 pontos percentuais. Sobre Casos Pendentes houve aumento de 4 por cento, dessa maneira espera-

se uma Taxa de Congestionamento alta, porém em relação ao ano de 2020 houve queda de 77 para 76 por cento. O 

Secretário enfatizou que o resultado deste índice poderia ter sido pior, mas que os resultados da primeira Semana de 

Sentenças e Baixas influenciaram no número obtido. Espera-se que a segunda semana de Sentenças e Baixas contribua 

ainda mais para que a taxa de congestionamento reduza. 

Apresentação de resultados do projeto Campanha Recolher Legal 

A coordenadora dos Juizados Especiais, Dra. Fabiana Pellegrino, solicitou a palavra para falar sobre os resultados do 

projeto Campanha Recolher Legal. A magistrada pontuou a pendência referente à interoperabilidade do SCR (Sistema 

de Custas Remanescentes) em relação aos sistemas do Tribunal. Com relação ao Projudi, já foi entregue no dia anterior 

a esta RAE e a Setim deverá colocar em produção. Fato que Dra. Fabiana considera alvissareiro, pois com esta 

interoperabilidade haverá agilidade no recolhimento das custas remanescentes de modo que esse sistema possibilitará 
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a sugestão dos atos suscetíveis a tributação e o próprio cálculo. Dessa maneira a atividade do recolhimento será 

otimizada e acelerada. A magistrada registrou a pendência quanto aos sistemas Pje e eSaj.  

 Dra. Fabiana falou sobre o resultado parcial do mutirão de custas que teve início em 01/09/21 e encerrará em 30/09/21 

e mostrou, conforme gráfico a seguir, os benefícios gerados após as entregas já finalizadas do projeto. 

 

  

 

 

 

 

 

10. Resultados Primeira Semana de Sentenças e Baixas  

Pedro Vivas exibiu os resultados através do gráfico abaixo e observou que os resultados vêm regredindo com o passar dos 

anos sendo significativo para que o Tribunal consiga atingir os indicadores do Justiça em Números. No entanto, em relação 

a 2020 os números estão melhores e certamente os indicadores serão sensibilizados. 

 

 

 

 

 

 

11. Confirmação datas Semana de Sentenças e Baixas  

O período da segunda Semana de Sentenças e Baixas está definido para 18 a 22 de outubro, sendo necessário nessa RAE, o 

CGov decidir se será com ou sem suspensão de prazos. 

Após escolha da maioria foi deliberado que será sem suspensão de prazo.  
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12. Indicadores da Estratégia – 2021-2026  

O Presidente Des. Lourival Trindade informou a necessidade de ausentar-se da reunião e lembrou que se registrasse a 

moção de pesar mencionada por Des. Nilson Castelo Branco. Solicitou que o Des. Augusto Bispo o sucedesse na 

presidência da RAE, agradeceu a presença de todos e despediu-se. 

Sobre os indicadores da estratégia Pedro Vivas iniciou sua explanação lembrando que os mesmos fazem parte da 

execução do plano estratégico e poderão ser auditados pela Controladoria do Judiciário.  

O Secretário de Planejamento e Orçamento mostrou um quadro geral constando o total de 58 indicadores existentes, 

sendo que 50 foram apurados entre o período de janeiro a junho de 2021 e apenas 1 encontra-se pendente. Quanto 

aos 49 que foram contabilizados tem-se que 38,78% cumpriram suas metas e 61,22% não atingiram seus alvos. 

Pedro Vivas também mostrou o estudo feito em relação aos Macrodesafios Estratégicos, conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Sobre esses resultados o Secretário sinalizou a importância da atenção que deve ser dada aos projetos que afetam 

esses indicadores, pois a boa execução dos mesmos refletirá nos números. 

13. Agendamento Próxima RAE 

Antes do agendamento para a próxima Reunião de Análise da Estratégia, Pedro Vivas passou a palavra para Dr. Cláudio 

Césare para que pudesse falar sobre a entrega do projeto Implantação do eSocial.  

14. Entrega Projeto eSocial 

Dr. Cláudio Césare relatou que em razão da questão ocorrida na Setim, algumas atividades tiveram alguns percalços. A 

Setim já propôs disponibilizar equipe para acelerar de modo que não haja atrasos na entrega final. O magistrado 

registrou 3 pontos importantes: 

INDICADOR RESULTADO SEMÁFORO

GERAL 39,12%

M1 30,78%

M2 15,55%

M3 66,55%

M4 75,00%

M5 37,08%

M6 0,00%

M7 32,00%

M8 33,33%

M9 44,60%

M10 50,00%

M11 55,00%

M12 29,50%
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O primeiro diz respeito ao recolhimento e pagamento do imposto de renda de prestadores de serviço, sendo 

basicamente a informação do pagamento. Dr. Cláudio solicitou mais interação sobre essas informações com a Sead e a 

Seplan. 

O segundo ponto é sobre o treinamento das equipes, em especial as descentralizadas, no preenchimento dessas 

informações.  

Por último, a questão da segurança do trabalho. O Tribunal precisa encontrar um profissional especializado nesta área. 

Estão sendo feitas tentativas junto à Chefia de Gabinete e à Presidência para que essa contratação seja feita, pois é 

item obrigatório. 

Conforme requerido pelo Presidente Des. Lourival Trindade, o Des. Augusto Bispo colocou em apreciação a moção de 

pesar do Des. Eládio Lecey: 

Neste momento, gostaria de apresentar moção de pesar pela partida do eminente 

Desembargador Eladio Luiz da Silva Lecey, aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul, ocorrido neste fatídico dia de 21 de setembro de 2021. 

Ao longo de sua brilhante e escorreita carreira na magistratura, foi coordenador acadêmico 

do curso de especialização em Direito Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) e presidente da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). Também foi 

presidente do Instituto “O Direito por um Planeta Verde”, do qual foi um dos fundadores e 

Diretor da Escola da AJURIS na gestão 1988-1991 

Como visionário, mudou o conceito de educação judicial no País, tornando-se referência 

nacional na qualificação de magistrados, resultado dos seus esforços para o fortalecimento 

das Escolas dos Tribunais de Justiça. 

Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos e nos concede, como 

inspiração, o seu legado de vida, seja pela importância que atribuiu à educação no âmbito 

da magistratura, seja pelo destaque de sua atuação para reforço da “necessidade de 

harmonia na relação de homens, mulheres e os elementos da natureza, que precisam ser 

preservados para todas as gerações”, conforme externado pelo próprio jurista, ora, 

homenageado. 

Desejo que a paz, a consolação, a compaixão e o amparo da fé predominem no meio de 

todos, primando pela harmonia e amor divino sobre todas as coisas para que o 

Desembargador Eládio repouse sua alma na quietude do vale dos justos e descanse em paz. 

A moção foi aprovada por unanimidade pelo Comitê de Governança. 
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Após a aprovação da moção, a data da próxima RAE foi aprovada pelo Cgov para o dia 14/12/2021. 

15. Encerramento 
Desembargador Augusto Bispo elogiou o trabalho desempenhado pela Seplan, na pessoa do Secretário Pedro Vivas, 

aproveitou para agradecer aos que colaboraram com as atividades desempenhadas pela 2ª Vice-Presidência, como 

informado por Dr. Raimundo Braga, a cooperação da Unicorp, na pessoa do Des. Nilson Castelo Branco e de Dra. Rita 

Ramos. Agradeceu a participação de todos e encerrou a XVIII Reunião de Análise da Estratégia. 


