
 

 

ATA DE REUNIÃO 

1ª Reunião de Líderes Avançados  

 
1. Dados da Reunião     
 

Data Hora início Hora término Local 

13/04/2022 09:00 11:00 Sala 309 Anexo II e Teams 

  
2. Pauta 

Item Descrição 

2.1 Abertura  

2.2 Formato e Rito da Reunião de Análise da Estratégia (RAE) 

2.3 Situação do Portfólio de Projetos Estratégicos 

2.4 Projetos encerrados e a encerrar 

2.5 Orientações para apresentação de projetos encerrados 

2.6 Orientações para propostas de Projetos Estratégicos 

2.7 Indicadores Estratégicos PE 2021-2026 

2.8 Proposta de Pauta para a XX RAE em 19/04/2022 

2.9 Encerramento 

 

2.1 Abertura  

O Secretário de Planejamento e Orçamento, Pedro Vivas, agradeceu a presença de todos, declarou aberta a 1ª 

Reunião de Líderes Avançados de 2022. Solicitou à servidora Hévila Santana que procedesse à apresentação. 

2.2. Formato e Rito da Reunião de Análise da Estratégia (RAE) 

Hévila Santana explanou acerca do Rito da RAE evidenciando o formato presencial que voltará a ser adotado, 

após o período de pandemia de Covid-19. Além da estrutura física, foram mostrados também os assuntos que 

são comumente abordados nas Reuniões de Análise da Estratégia. 

2.3. Situação do Portfólio de Projetos Estratégicos 

Acerca do portfólio de Projetos estratégicos foram exibidos os quadros abaixo: 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Foi solicitado que as unidades que figuravam com as datas de término replanejadas de seus projetos com 

datas no passado, providenciassem a devida atualização. 

2.4. Projetos encerrados e a encerrar 

Hévila Santana informou que o projeto Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, da Unicorp em parceria 

com a 2ª Vice-Presidência, já havia sido encerrado no Sistema de Gestão e Projetos (SGP) e que já estaria na 

pauta da próxima RAE.  Explicou também a forma de preenchimento dos campos constantes na apresentação, 

enfatizando que as entregas devem ser aquelas que constam na lista de produtos do SGP, e os benefícios que 

constam na declaração de escopo, bem como outros que possam ter sido percebidos no decorrer ou ao 

término do projeto. 

Hévila concedeu a palavra aos participantes para que se manifestassem acerca dos projetos que seriam 

encerrados, para que fossem, também, incluídos na pauta. 

A Controladora Chefe, Fernanda Dantas, informou que o projeto Implantação da Unidade de 

Acompanhamento de Gestão será encerrado, pois o último produto – alocação de um servidor para 

coordenar as atividades da Unidade – foi concluída. 

O servidor da Coordenação dos Juizados Especiais (COJE), Cláudio Lemos, falou sobre o projeto Queixa 

Cidadã, que também será encerrado em razão da implementação completa do seu último pacote de 

atividades. 

O servidor da COJE, Luan Galvão, incluiu também o projeto Recolher Legal na pauta de projetos encerrados, 

acrescentando a informação que seu produto se tornará um processo de trabalho daquela Coordenação. 

Cristina Cunha alertou que será preciso realizar o mapeamento e a documentação do processo. Ficou definido 

que a CAPG será responsável por esta tarefa.  

2.5. Orientações para propostas de Projetos Estratégicos 

Sobre esse tema, Hévila Santana relembrou as atividades realizadas na Semana da Estratégia. As unidades 

receberão o resultado das iniciativas selecionadas após a priorização e a Seplan agendará um encontro para 

que seja alinhado entre as áreas, quais daquelas serão apresentadas na RAE para integrarem o portfólio de 

projetos estratégicos. 



 

 

A programação deverá constar proposta de uma RAE extraordinária para tratar apenas dos projetos, pois se 

entende que para elaborar a proposta é necessário haver a previsão do custo, e, que este item normalmente 

é o que demanda mais tempo, muitas vezes, por necessitar de informações de outras unidades que dão 

suporte tecnológico e de infraestrutura.  

A Diretora de Primeiro Grau questionou se já poderia apresentar a proposta do projeto Juízo 100% Digital que 

já teve início, pois já há Resolução que determina sua execução.  

Hévila respondeu que a iniciativa, inclusive, já consta como priorizada após a Semana da Estratégia e poderia 

ser apresentada, desde que já houvesse a informação de todos os itens, inclusive com a previsão 

orçamentária. Foi salientado também que mesmo que uma iniciativa não conste da lista priorizada, também 

pode ser proposta para que o Comitê de Governança aprecie sua inclusão no portfólio estratégico.  

O Secretário de Planejamento, Programação e Orçamento, Pedro Vivas, lembrou que a priorização das 

iniciativas é um sinalizador de como a instituição pensa na concretização de seus objetivos, mas que não 

impede que novas iniciativas sejam propostas, inclusive por imposição legal. 

Foi informado também aos participantes que as iniciativas podem ser convertidas em projetos 

departamentais, sendo acompanhadas pelos Escritórios de Projetos e Processos Departamentais das 

unidades, não sendo necessário o acompanhamento pelo Comitê de Governança. 

2.6. Indicadores Estratégicos PE 2021-2026 

Hévila apresentou o resultado dos indicadores estratégicos compilado por Macrodesafios, conforme quadro 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o indicador do macrodesafio M1 – Garantia dos Direitos Fundamentais, a servidora Vivian Andrade 

questionou o percentual zero, uma vez que o Projeto de Implementação da LGPD atende a esse Macrodesafio 

e já foram implantadas diversas ações. 

Hévila respondeu que este macrodesafio contempla 4 indicadores estratégicos, vinculados aos objetivos e que 

suas metas foram definidas pelas unidades. O percentual zero, significa que nenhum dos 4 indicadores 

conseguiu alcançar a Meta estipulada para o ano de 2021. O projeto de Implementação da LGPD pode 



 

 

atender ao macrodesafio, mas pode não estar contemplado nos 4 indicadores definidos, por esta razão não 

confere peso na pontuação. 

 

2.7. Proposta de Pauta para a XX RAE em 19/04/2022 

A proposta de pauta sugerida pela Seplan foi a seguinte: 

Leitura e aprovação do resumo da Ata da RAE anterior 

Resultado Pesquisa de Opinião - Jurisdicionado 

Indicadores Justiça em Números / Metas Nacionais  

Indicadores Estratégicos PE 2021-2026 

Situação do Portfólio de Projetos Estratégicos  

Apresentação de projetos encerrados 

Propostas de Projetos Estratégicos 

Prêmio CNJ de Qualidade 

Agendamento próxima RAE 

 

Foram incluídos após consenso entre os participantes:  

Agendamento Semanas de Sentenças e Baixas 

Resultado Semana da Estratégia 

 

2.8. Encerramento 

Hévila Santana informou que o material das apresentações de proposta e encerramento de projetos seria 

encaminhado a todos, bem como o resultado da Semana da Estratégia e a apresentação da RLA, agradeceu a 

participação de todos e encerrou a 1ª Reunião de Líderes Avançados. 


