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1. Dados da Reunião 

Data Hora início Hora término Local 
11/10/2022 09:10 10:20 Auditório TJBA 

2. Pauta 

Item Descrição 
01 Abertura 
02 Leitura da ATA da RAE anterior 
03 Prêmio CNJ de Qualidade 
04 Indicadores Nacionais 

05 Metas Nacionais 

06 Encerramento Projeto Ampliação do Juízo 100% Digital 

07 Encerramento Projeto Mapeamento das Demandas Repetitivas 

08 Apresentação Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios 

09 Apresentação do Portfólio de Projetos Estratégicos 
10 Encerramento 

3. Participantes 

N° 
Nome do membro do CGOV: Unidade: Assinatura: 

01 Des. Nilson Soares Castelo Branco Presidência do TJBA e do CGOV  

02 Desa. Gardênia Pereira Duarte  
(ausência justificada/representada) 

1º Vice-Presidência  

03 Desa. Márcia Borges Faria  
(ausência justificada/representada) 

2ª Vice-Presidência  

04 Des. José Edivaldo Rocha Rotondano  Corregedoria Geral da Justiça  

05 Des. Edmilson  Jatahy Fonseca Júnior  
(ausência justificada/representado)  

Corregedoria das Comarcas do Interior  

06 Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior  
(ausência justificada/representado) 

Diretoria da Universidade Corporativa  

07 Juiz de Direito Ícaro Almeida Matos Assessoria Especial da Presidência I – Magistrados  

08 Juíza de Direito Rita de Cássia Ramos de Carvalho Assessoria Especial da Presidência II – Assuntos Institucionais  

09 Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud  
(ausência justificada/representado) 

Coordenação dos Juizados Especiais  

10 Des. Cynthia Maria Pina Resende  
(ausência justificada/representada) 

Coordenação de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisidição  

11 Juiz de Direito Sadraque Oliveira Rios Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios  

12 Tuany Silva Andrade Chefia de Gabinete da Presidência   

13 Franco Bahia Karaoglan Mendes Borges Lima Secretaria-Geral da Presidência  

14 Pedro Lúcio Silva Vivas  Secretaria de Planejamento, Programação e Orçamento  

15 Fabrício Nascimento Ferreira  Secretaria de Administração  

16 Marcos Vinicio Brasil Alcântara Secretaria Judiciária  

17 Janaína Barreto de Castro Secretaria de Gestão de Pessoas  

18 Ricardo Neri Franco Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização  

19 Fernanda Pinto Dantas Braga  Controladoria do Judiciário  

20 Viviane da Anunciação Souza Diretoria de Primeiro Grau  

21 Moisés Bisesti de Queiroz  Assessoria de Comunicação  
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4. Abertura 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, cumprimentou a 

todos, anunciou o início da XXIII Reunião de Análise da Estratégia e passou a palavra ao Secretário de Planejamento e 

Orçamento, Pedro Vivas. 

 

5. Leitura da ATA da RAE anterior 

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

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

6. Prêmio CNJ de Qualidade 2022 

O Secretário de Planejamento e Orçamento, Pedro Vivas relembrou que o objetivo da Reunião de Análise da Estratégia 

é acompanhar a implementação da estratégia através dos resultados dos indicadores, metas e projetos do Plano 

Estratégico. O Presidente do TJBA, Des. Nilson Soares Castelo Branco, reforçou que os objetivos do Plano são de 

responsabilidade de todos, e que, além disso, é o momento em que os membros do Comitê de Governança dispõem 

para conceber e promover políticas voltadas à governança institucional, alinhadas com a missão e visão de futuro do 

TJBA. 

Pedro Vivas informou que o resultado preliminar do Eixo de Governança do Prêmio CNJ de Qualidade foi 

disponibilizado pelo CNJ em 10/10/22 e que as unidades já haviam sido alertadas quanto ao prazo de envio dos recursos 

até 13/10/22. O Secretário informou a expectativa de pontuação para os demais Eixos, destacando o Eixo de 

Transparência, que obteve a máxima pontuação, e a pontuação de um dos itens do Eixo Dados e Tecnologia, referente 

ao Índice de Governança de Tecnologia da Informação – IGOVTIC, que passou do nível satisfatório para o nível de 

excelência. 

O Secretário Geral da Presidência, Franco Bahia, parabenizou a equipe da Secretaria de Tecnologia de Informação e 

Modernização pela classificação e lembrou a iniciativa do Presidente, Des. Nilson Castelo Branco, de criação da 

Diretoria de Governança de Tecnologia da Informação, investindo no quadro de servidores do setor e, 

consequentemente, impactando positivamente nos serviços prestados por aquela Secretaria ao TJBA. 

O Des. Nilson Castelo Branco reforçou a atenção ao prazo para encaminhar os recursos ao CNJ e salientou sua certeza 

de que todas as áreas envidaram os maiores esforços para o cumprimento do desafio, e, ainda que não haja o êxito 

aspirado neste ano, tem a plena confiança que o ano que vem será dado um salto nos resultados. Destacou o primeiro 

lugar no Ranking da Transparência do Poder Judiciário, que demonstra o potencial do TJBA na conquista, não só deste, 

mas como dos próximos Prêmios CNJ de Qualidade. 

Pedro Vivas concluiu a apresentação do Prêmio exibindo a perspectiva de pontuação total, indicando que tem como 

expectativa que o resultado oficial seja divulgado em 21/11/22 no Encontro Nacional do Poder Judiciário. 
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7. Indicadores Nacionais 

Foram apresentadas as projeções para 2022 dos seguintes indicadores: casos novos, processos baixados, casos 

pendentes, índice de atendimento à demanda, índice de produtividade dos magistrados e taxa de congestionamento 

do PJBA. 

O Presidente, Des. Nilson Castelo Branco, observou que a projeção do número de Casos Novos para 2022 mostra-se 

maior do que o registrado no ano de 2019, mas acredita que as ações necessárias para atender a essa demanda já 

estão sendo providenciadas. Lembrou também, que os valores dos anos de 2020 e 2021 refletem o período de 

pandemia da Covid-19. 

O Presidente também manifestou seu contentamento em relação à projeção do número de Processos Baixados, pois 

evidencia o esforço de todos, especialmente nas gestões das Corregedorias, Coordenadorias de Apoio ao Primeiro 

Grau e Juizados Especiais e os servidores que as integram. 

Quanto à projeção para o Índice de Produtividade dos Magistrados para o ano de 2022, o Desembargador Nilson 

Castelo Branco enalteceu o desempenho dos magistrados e dos servidores que os assessoram pelo número 

apresentado. 

 

8. Metas Nacionais 

Pedro Vivas apresentou os números relativos às Metas Nacionais, ressalvando que são revistos mensalmente, pois a 

apuração das Metas pelo CNJ é anual e o TJBA acompanha por mês, exatamente para verificar possíveis inconsistências 

antes do resultado final. 

O Presidente do TJBA atentou para a obrigatoriedade de apresentação deste item na RAE, bem como da necessidade da 

atualização dos valores de nossas metas. 

  

9. Encerramento do Projeto Ampliação do Juízo 100% Digital 

A representante da Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau, Viviane Souza, apresentou os dados do encerramento 

do projeto de Ampliação do Juízo 100% Digital. 

Desembargador Nilson Castelo Branco solicitou informação sobre a utilização das salas passivas. Viviane Souza afirmou 

que servidores foram treinados para orientar o jurisdicionado, é feito o controle de utilização das salas através de 

planilhas e já foi identificada a existência de demanda e que estão sendo feitas ações de divulgação como distribuição 

de cartilhas e vídeos informativos com a colaboração da Secretaria Geral da Presidência e da Assessoria de 

Comunicação. 

O Presidente do TJBA reforçou que a Assessoria de Comunicação vem preparando ações para divulgar a existência das 

salas na grande mídia. 
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10. Encerramento do Projeto Mapeamento das Demandas Repetitivas e com Potencial de Repetitividade 

A servidora Líbia Andrade apresentou a justificativa para o encerramento do projeto para que a nova solução seja 

implantada com a execução do novo projeto. 

“Assinatura de Termo de Cooperação com STJ para utilização de tecnologia de inteligência artificial (IA) baseada no 

Sistema Athos, que possibilita o treinamento de modelo de IA sem a necessidade de rotular manualmente (pré-

classificar) os exemplos, o que reduz significativamente a necessidade de esforço humano no desenvolvimento do 

projeto, bem assim a similaridade dos objetivos pretendidos com a implantação.” 

 

11. Proposta de Projeto de Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios 

Sobre a nova proposta, o Presidente Des. Nilson Castelo Branco questionou como estaria o andamento das ações. A 

servidora Líbia Andrade informou que inicialmente foi feito o alinhamento conceitual no novo sistema entre o STJ e a 

equipe da Setim. Explicou que o projeto está dividido em fases, sendo que a primeira delas contempla a verificação 

dos acórdãos da 2ª Vice-Presidência para posteriormente expandir para as demais unidades. 

O Secretário de Tecnologia da Informação e Modernização, Ricardo Neri, detalhou as questões técnicas e informou 

que a primeira entrega está prevista para janeiro de 2023, que já trará efetividade ao projeto.  

O Desembargador Nilson Castelo Branco pediu mais informações ao Secretário Ricardo Neri acerca do serviço de 

internet nas comarcas do interior, tendo em vista as constantes queixas de magistrados de comarcas tais como 

Eunápolis e Porto Seguro. 

O Secretário Geral da Presidência, Franco Bahia, pontuou a questão dos serviços de internet como críticos, e que 

foram mais evidenciados durante o período da pandemia, pela necessidade de atividades de forma remota. Relatou 

que já houve dois encontros com o Diretor Nacional da Operadora OI, onde foram trazidas por estes as tratativas que 

ampliarão o serviço, bem como aprimorarão a qualidade. Foram estabelecidas as diretrizes e atividades prioritárias 

para que o serviço seja implementado. O Secretário lembrou que foi feito compromisso público pela Operadora para a 

efetiva melhoria do serviço. 

O Secretário de Tecnologia da Informação, Ricardo Neri, concordou com a deficiência do serviço existente até o 

momento, no entanto reforçou que a Operadora se comprometeu em três aspectos: melhoria do tempo de resposta 

de manutenção na rede; conseguir realizar atualizações com mais agilidade nas redes; e tecnologia SD-WAN, que 

possibilita a contingência de uso de rede de internet com outros provedores, que trará ganho significativo na 

performance da rede. O Secretário lembrou que há uma equipe totalmente dedicada às questões de internet, inclusive 

um profissional com dedicação exclusiva às comarcas do interior. Reiterou também a preocupação da SETIM com a 

segurança da informação, item que está sendo extremamente considerado quando da implantação das novas soluções 

de fornecimento de rede de internet. Ricardo Neri informou que em até quatro meses novas soluções já estarão sendo 

efetivadas. 

O Corregedor Geral da Justiça, Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, ratificou a observação feita pelo Presidente do 

TJBA sobre a deficiência verificada em visitas às comarcas no que se refere à conexão de internet. Declarou que devem 
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ser tomadas providências consistentes para que a Operadora que presta serviço ao TJBA de fato cumpra o contrato, 

bem como as novas tratativas que foram objeto do compromisso público firmado. Registrou seu desejo de que 

realmente haja melhoria dos serviços prestados.  

O Presidente do TJBA, Des. Nilson Castelo Branco manifestou a confiança no trabalho que será realizado pelas equipes 

do Tribunal no sentido de aprimorar a qualidade do serviço prestado. 

A servidora Líbia Andrade concluiu a apresentação da proposta mencionando o alinhamento estratégico, os objetivos e 

custos estimados. 

O Des. Nilson Castelo Branco colocou o encerramento do projeto e a nova proposta em votação, o que fora aprovado 

de forma unânime. 

12. Apresentação do Portfólio de Projetos Estratégicos 

O Secretário de Planejamento e Orçamento, Pedro Vivas, apresentou o portfólio de projetos demonstrado conforme 

quadros abaixo: 
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Pedro Vivas destacou os projetos de Implantação do e-Social, Solução de Continuidade de TIC e Aprimoramento da 

Gestão da Fiscalização e Arrecadação como os que exigem mais suporte das demais unidades para que sejam 

concluídos. 

O Presidente, Des. Nilson Castelo Branco, requisitou informações ao Secretário de Administração acerca da construção 

do Fórum de Eunápolis.  

O Secretário de Administração, Fabrício Nascimento, informou que o arquiteto fará a visita à Comarca na semana 

seguinte àquela reunião, no sentido de levantar as informações necessárias à obra de ampliação do fórum. Apesar de 

o projeto não constar do Plano de Obras do TJBA, a Diretoria de Engenharia e Arquitetura já está trabalhando na 

revisão do Plano no sentido de incluir as comarcas de Ilhéus, Baianópolis, Belo Campo e Eunápolis. Para as obras nas 

comarcas de Eunápolis e Ilhéus há a previsão de inauguração da pedra fundamental de ambas ainda em 2023. 

Pedro Vivas informou a data da próxima RAE em 01/12/22. 

O Corregedor Geral da Justiça, Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, agradeceu a sensibilidade do Presidente do TJBA 

quanto às questões relativas aos fóruns, sobretudo às questões de conectividade de internet. Declarou seu 

testemunho acerca do empenho do Desembargador Nilson Castelo Branco em vencer todos os obstáculos e, que 

apesar das adversidades, temos obtido êxito em diversas demandas. Parabenizou a Mesa Diretora, bem como os 

demais integrantes do Comitê de Governança, tendo a certeza de que todos almejam a melhor prestação jurisdicional 

e a preocupação com o processo eletrônico mais eficaz e eficiente. Manifestou sua convicção de que o Poder Judiciário 

da Bahia já evoluiu bastante desde sua posse há dez anos e que acredita que prosperará ainda mais.  

 

13. Encerramento 

O Presidente do TJBA, Des. Nilson Soares Castelo Branco, agradeceu às palavras do Corregedor e lembrou que o Poder 

Judiciário, a cada dia retira-se da posição de observador e passa a ir ao encontro do povo, não só com entrega de 

títulos, mas também as implementações dos Cejuscs, Salas de Depoimento Especial e Salas Passivas.  

O Desembargador Nilson Castelo Branco agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a XXIII RAE. 


