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DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos vinte e nove dias do mês de março do corrente ano, compareceram a este Tribunal de Justiça da 
Bahia, na sala de reuniões da AEPII, às 14 horas, os participantes acima citados, conforme lista de 
presença anexa, para discussão dos pontos da pauta abaixo. 

Dado início à reunião por Dra. Rita Ramos, Dra. Rita deu ciência aos presentes do Ofício n. 
227/GAB, da lavra da Conselheira Maria Tereza Uille, acerca da designação do Secretário Pablo 
Roberto para participar de reunião sobre a Rede de Governança referente ao LIODS, que ocorrerá dia 
08 de abril. 

Dra. Rita informou aos presentes que as considerações e sugestões propostas pelo Tribunal de Justiça, 
relativa ao Justiça em Números, serão acolhidas na próxima reunião a ser realizada no CNJ. 

Passou a discorrer sobre o ponto da pauta a seguir: 

1. METAS NACIONAIS, LEVANTAMENTO DE DADOS E JUSTIÇA EM NÚMEROS 

Dra. Rita Ramos passou a palavra ao Secretário Pablo que entregou uma relação do Justiça em 
Números, referente à Resolução n.° 76/2009, que lista 572 variáveis e externou a preocupação com o 
fornecimento dos dados uma vez que para boa parte das variáveis não será mais possível a posterior 
correção. 
Em seguida, pontuou a importância de participação de todas as áreas do Tribunal na Reunião de 
Líderes Avançados, para entender os impactos das atividades no Planejamento Estratégico da Unidade 
e ao atendimento das Metas Nacionais. 

Alexsandro indicou ser necessário o atendimento do prazo, pois se não houver o planejamento para 
atendimento dos prazos quando do fornecimento das informações corre grande risco de serem 
encaminhadas incorretamente. Informa que os dados já foram enviados ao CNJ em 28 de fevereiro, e 
no momento o tribunal possui novo prazo para correção das informações já enviadas até 15 de abril e 
têm-se a pendência da COSIS para extração das informações. 
Salientou que já existe um sistema automatizado para elaborar essas informações, o BI, mas esse 
sistema ainda não traz a realidade do TJ, posto não está sendo utilizado pela COSIS. 
Entretanto, reforça que a ferramenta deve ser alimentada diariamente a partir da extração dos dados 
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pelo banco de dados do sistema, triagem da informação e lançamento da ferramenta, isso tudo para 
que o BI tenha essa informação correta e consiga gerir os dados a nível de Tribunal. 
Salientou, Alexsandro, que Epaminondas, após o envio das informações ao CNJ, em fevereiro, já faz a 
auditoria de todas as variáveis do Justiça em Números e que já iniciou este trabalho desde a última 
remessa das informações, no prazo, para corrigir as inconsistências. 
Pontou que a questão já foi alinhada com a SETIM e comprometendo-se esta a, na próxima semana, 
fornecer os dados, abrindo-se prazo até o dia 04 de abril, para que a SEPLAN tenha tempo de auditar 
as informações e corrigir as possíveis inconsistências. 
Reiterou que até o dia 20 de cada mês, a SEPLAN encaminha o Módulo de Produtividade mensal, e a 
SEPLAN solicita que a SETIM encaminhe até o dia 10 de cada mês, pois essas informações devem 
ser coerentes com o Justiça em Números anual. 
Reforçou, ainda, que algumas das inconsistências de dados são oriundas do incorreto cadastramento 
pelas Unidades. 

Dra. Rita pontuou que é necessária a realização de ações de capacitação para os servidores do 1° grau 
que atuam nos cartórios, assim como dos advogados para o cadastramento correto dos processos. 

Epaminondas informou que o setor de Estatística audita todas as informações do Tribunal e que 
envolve todas as Unidades do Poder. 

O secretário - Pablo da SEPLAN reforçou que são encaminhados Ofícios e e-mails com prazo para as 
Unidades e nesse sentido, indicou que já recebeu solicitações de dilação de prazo da Unidade, sendo 
que o prazo é do CNJ, situação que dificulta o envio das informações ao CNJ, prejudicando toda a 
Instituição. 

Dra. Rita sugeriu que fosse elaborado um expediente da Presidência para a SETIM, salientando a 
importância do atendimento do prazo posto, uma vez que impacta diretamente no Justiça em 
Números, e considerando que o Sr. Carlos Pedreira está presente na assentada representando o 
Secretário, Leandro Sady, e está tomando conhecimento da necessidade ora mencionada e reforçada 
pelo Secretário SEPLAN nesta matéria de prioridade, levará o assunto ao Secretário.  

Nesse item, o Secretário Pablo pontou que já recepcionou expediente da COSIS informando que em 
face das prioridades das demandas, as informações não poderiam ser encaminhadas. Asseverou que 
não deveria haver item mais importante do que o Justiça em Números, uma vez que as informações 
são encaminhadas ao Órgão de Controle (CNJ) e impactam diretamente na imagem do Tribunal. Que 
o selo Justiça em Números é extremamente importante para a Instituição e que falta sensibilidade da 
equipe para identificar a prioridade inerente ao Justiça em Números. 

O Assessor Carlos Pedreira informou que a SETIM instituiu o CETIC (Conselho de Tecnologia), 
órgão interno para lidar com as informações dessas reuniões internas, a fim de também responder ao 
questionário do IGOVTIC que são temas de pontuação, inclusive no Justiça em Números, e que 
entendeu, a partir dessa reunião, ser de prioridade máxima para a Instituição. 

Dr. Pablo reforçou o quanto exposto por Alexsandro acerca da necessidade de uma sistematização e 
automatização para que as informações sejam alimentadas diariamente no BI. 
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Passou a integrar a reunião o Secretário de Tecnologia, Leandro Sady, tendo Dra. Rita narrado breve 
relatório da reunião até então e o Secretário da SEPLAN indicou que, conforme já conversado em 
reunião própria com a SETIM, seria necessário um expediente da Presidência pra que não aconteça 
mais essas situações, reforçando a necessidade de automatização e utilização do sistema BI, posto que 
foi gasto mais de um milhão de reais, e que não estão sendo utilizados, pois o "ETL" não está sendo 
alimentado. 

Alexsandro alertou sobre a necessidade de acompanhar os dados durante todo o ano para ter a 
possibilidade de correção dos dados verificados, gradativamente e não apenas quando do envio das 
informações. 

Larissa da SGP pontuou que são três questões de necessária resolução, a utilização da ferramenta 
automatizada, sem fazer o levantamento das informações do banco de dados, a capacitação dos 
servidores e o atendimento do prazo. 

Leandro questionou por qual motivo o BI não estava sendo utilizado, não sendo possível alcançar uma 
resposta. E questiona quem mexe nessa base de dados e porque aparecem as discrepância de dados 
nos relatórios extraídos. Pontuou que talvez seja necessária a auditoria das informações, para saber 
porque as informações são diferentes a depender da semana. Pontuou que é preciso cuidado para que 
não esteja sendo atribuída à COSIS uma informações de negócio, pois os técnicos de TI não tem 
conhecimento sobre o negócio. Ainda alertou que é preciso que a área de negócio alinhe o que é 
prioridade dentre das prioridades. 

Dra. Rita questionou se a SEPLAN não faz esse alinhamento com a COSIS, tendo Alexsandro 
informado que ele está quase todos os dias na COSIS retirando as dúvidas. 

Leandro manifestou preocupação porque no mais das vezes as informações chegam à COSIS com a 
atribuição de prioridade e não há tempo para fazer um planejamento de atuação pela Coordenação. 
Pontou que essa mudança de postura é necessária para que seja possível adequar esse planejamento e 
as prioridades do Projeto para o futuro também. 

Larissa pontuou que na próxima RAE serão analisados os projetos em andamento da RAE para 
escolher os que impactam nos objetivos estratégicos do TJBA. 

Leandro confirmou o atendimento do prazo para envio das informações à SEPLAN no dia 04 de abril.  
Leandro informou, também, que terça-feira entregará as informações sobre a META 2. 

Dra. Rita informou que aguarda até dia 04 de abril o fornecimento das informações pela SETIM.  
Questionou, ainda, a possibilidade de construir automatização com os ajustes do BI, tendo Leandro 
informado que é necessário realizar um ajuste para que seja possível essa transferência, começando as 
tratativas entre SEPLAN e SETIM a partir da segunda semana de abril (dia 15), após o envio das 
informações do Justiça em Números, ao CNJ.  
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