
 

 

 

ATA DE REUNIÃO 
II Reunião de Líderes Avançados (RLA) e I Reunião de Programação Orçamentária (RPO) 

 
1. Dados da Reunião 
 

Data Hora início Hora término Local 
19/05/2020 9:30 12:35 Sala de Reunião de Videoconferência Seplan 

               Participantes (vide Lista de Presença) 
  
2. Pauta 
 

Item Descrição 
2.1 Abertura - SGP e SEPLAN 
2.2 Apresentação Diretoria de Planejamento Estratégico 

       2.2.1     Meta Nacionais 
       2.2.2     Indicadores Justiça em Números 

2.3 Apresentação Diretoria de Programação e Orçamento 
2.4 Ações de Retomada: COVID-19 
2.5 Status dos Projetos em Andamento 

 
 

2.1 Abertura 
 
O Secretário Geral da Presidência (SGP), Dr. Franco Bahia, iniciou a RLA pontuando os desafios vivenciados frente à 
pandemia, agradecendo o apoio e empenho dos gestores, Secretários, Diretores, Controladoria do Judiciário, Juízes 
Auxiliares da Presidência, 1ª e  2ª Vice Presidência e Corregedoria, que têm se dedicado para superar os desafios do 
cenário atual. Falou da importância da Administração em atuar com flexibilidade frente às inusitadas e complexas 
situações experimentadas, ressaltou que o momento atual é de unir esforços, se sensibilizar e dar ideias que 
contribuam na melhoria do cenário.   
 
Na sequência, demonstrou preocupação quanto ao desempenho institucional aferido pelo Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ por meio das metas nacionais, relatou que há um avanço na produtividade dos magistrados e servidores, 
mas no que tange às metas nacionais, a situação está ruim, a baixa processual precisa ser enfrentada e um Plano de 
Ação conjunto com a Universidade Coorporativa - Unicorp, Diretoria do 1º grau e Corregedoria carece ser executado 
para o alcance dessas metas.  
 
Abordou que, apesar do CNJ estabelecer critérios cada vez mais rígidos para o alcance do selo diamante, o grande 
desafio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é manter o selo ouro, já que a cada ano, o Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ define regras mais rigorosas para a premiação do Selo Justiça em Números.  Mas, acredita que com o 
aumento da produtividade do Teletrabalho, com a retomada da baixa processual, o Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia retornará ao patamar para a conquista do selo diamante. 
 
Diante do cenário atual, estabeleceu três pilares para manutenção da eficiência: redução de custos para manutenção 
da máquina, melhoria da arrecadação e melhoria da produtividade com qualidade. Elencou ações que a Administração 
tem tomado, tais como: a elaboração de decreto de regulamentação da GMD – Gestão Matricial de Despesas, o que 
permitirá otimizar a gestão de custos, com o acompanhamento diário das despesas; encaminhamento de proposta de 
recomendação conjunta para os integrantes da mesa diretora, para que os magistrados e desembargadores tenham 
cautela em relação à gratuidade das custas processuais; criação do BI da Arrecadação, o que permitirá que o NAF 
acompanhe diariamente a arrecadação de todas as unidades; e a expansão do Projeto dos Juizados Recolher Legal, da 
Coordenação dos Juizados - COJE,  para diversas unidades. Para a melhoria da produtividade, solicitou foco nas metas 
nacionais e, que as áreas apresentem projetos factíveis, apesar da pandemia. 
 
Por fim, registrou que, apesar da pandemia, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não está parado, há um 



 

 

fortalecimento da instituição, uma união da mesa diretora e um espírito de comunhão na equipe de gestão. Logo após, 
passou a palavra ao Secretário de Planejamento, Programação e Orçamento - Seplan, Dr. Pedro Vivas. 
 
O Secretário de Planejamento, Programação e Orçamento - Seplan, Dr. Pedro Vivas, reiterou a fala do Secretário Geral 
da Presidência e apresentou a agenda da RLA – Reunião de Líderes Avançados e RPO – Reunião de Programação 
Orçamentária, destacou a necessidade de se adotar ações de retomada e solicitou aos gestores pensar no cenário 
atual e propor ações a fim de que se tenha a retomada gradativa e planejada até que se alcance a normalidade. 
 
Em relação ao trabalho realizado no Workshop em março de 2020, informou que não haverá prejuízo, que as 
iniciativas que foram levantadas terão novos critérios de priorização de acordo com o novo cenário, serão priorizadas 
as iniciativas que possuam menor custo ou nenhum custo adicional, pois o cenário mudou e consequentemente a 
estratégia também. 
 
Continuou falando da difícil situação do cenário do COVID-19, mostrando mais de duzentos atos praticados pelas 
diversas esferas, estadual, federal e no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, dentre os quais, vinte e cinco atos 
pertinentes a atos do TJBA para enfrentamento da COVID-19. Como não havia lições aprendidas para servir de insumo 
para tomar determinadas ações, à medida que o cenário foi se modificando, foram surgindo novas necessidades que 
precisaram ser regulamentadas. 
 
Ilustrou o cenário atual, mostrando algumas notícias veiculadas pela Assessoria de Comunicação, quais sejam: Após 40 
dias do início da Pandemia, o TJBA economizou 3 milhões de reais em contratos; Atos normativos foram publicados 
visando a regulamentação do Teletrabalho; Fechamento de unidades para atendimentos presenciais;  Mais de 200.000 
atos judiciais foram registrados em Teletrabalho e Realização da Primeira Sessão virtual de julgamento no 2º grau. 
 
Falou que com a economia em baixa, com perda significativa de receita, com previsão de queda de arrecadação na 
ordem de 2 bilhões de reais de ICMS, se fez necessário um contingenciamento no orçamento para atender a realidade 
atual, e assim, foi publicado o ato conjunto normativo n° 6 de 01 de abril de 2020 com redução de 30%. Ressaltou que 
não foi realizado cortes no orçamento, porque a Lei Orçamentaria Anual – LOA teria que ser mudada, com necessidade 
de aprovação do legislativo. 
 
2.2. Apresentação da Diretoria de Planejamento Estratégico - DPE 
 
2.2.1. Metas Nacionais 
 
O Diretor de Planejamento Estratégico, Dr. Alexsandro Santos, apresentou a situação das metas nacionais em 2019, 
demonstrando que apenas a Meta 1 foi alcançada na sua integralidade, atingindo 119%, 19% acima da meta, o que 
significa que foram julgados mais processos do que distribuídos, representando um avanço na produtividade dos 
magistrados. 
 
Destacou que em relação à meta 2, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conseguiu atingir 42% da meta, apesar de 
todos os esforços desprendidos pelos magistrados e servidores. Porém, pontuou que houve uma evolução nos últimos 
anos, foram alcançados 23%, 30% e agora 42% da meta. Mas diante desse cenário, o TJBA encontra-se como o 2º 
Tribunal pior do país no 1º grau, com 42,25%, no 2º grau com 123%, Juizados com 107% e Turmas Recursais com 
110%. 
 
Salientou que a diferença de volume a ser enfrentada é muito grande entre o 1º grau, 2º grau, Juizados e Turmas 
Recursais. Para o 1º grau, temos o desafio de julgar 495.678 processos, vale salientar que no ano passado, julgamos 
153.671 e esse ano, estamos com 30.700 processos julgados.  Por isso a importância de se focar no 1º grau. 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

Dra. Fabiana Pelegrino, Coordenadora dos Juizados Especiais - COJE, pediu a palavra e iniciou falando da extrema 
importância dos dados apresentados, afirmou que essa realidade é de conhecimento de todos e como gestora, disse 
estar preocupada, porque apesar de no período do COVID-19 ter tido a oportunidade de realizar um certo saneamento 
dos processos conclusos represados, chegou o momento em que em razão das inúmeras dificuldades que começa 
pelos conciliadores e as nuances das instruções dos processos, tais dificuldades levarão à insuficiência de 
produtividade, impactando sobremaneira na produtividade a nível nacional. Informou que compartilha essas 
informações para ilustrar a gravidade da situação, pois apesar de estar fazendo todo o possível para que se tenha o 
mínimo de prejuízo, de estar utilizando a criatividade, com conciliadores voluntários, é preciso resolver a questão dos 
conciliadores. Tem conhecimento das dificuldades financeiras vivenciada pela instituição, se preocupa com a situação, 
mas existe a cobrança do CNJ e como responsável pela gestão, tem o papel de pontuar as dificuldades para manter a 
atuação do Tribunal a nível Nacional. Em relação aos dados apresentados, relatou que nem sempre os dados são 
fidedignos, talvez seja por causa da desatualização das bases, portanto entende que o mapa não traduz seu 
diagnóstico de gestor, tratará desse assunto posteriormente com a SEPLAN. Parabenizou a administração pela forma 
como tem conduzido as ações no enfrentamento da crise. 
 
Dr. Raimundo Braga pediu a palavra e questionou como os processos da Meta 2 são impactados na 2ª Vice Presidência, 
na Sessão de Recursos, o fato de os processos estarem julgados no 1º grau, nº 2º grau em recursos em Tribunais 
Superiores, se estes são contabilizados na Meta 2. 
 
Dr. Alexsandro Santos informou que a meta 2 reflete apenas os processos na fase de conhecimento e que não deve ter 
nenhum processo da Meta 2 na 2ª Vice Presidência, já que foi julgado no 2º grau. Ressaltou que os processos de 
execução e em fase de execução não entram na meta 2, por isso que as vezes quando se verificam os quantitativos 
diretamente nos sistemas Projud, Saj e PJE, não se consegue identificar o quantitativo exato, mas o CNJ determina as 
variáveis que compõem os glossários, estes são utilizados pela Seplan na parametrização das metas nacionais, 
inclusive o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia foi premiado por 3 anos consecutivos, sendo na última premiação, 
auditado in loco. Registrou que por isso constantemente a SEPLAN encaminha a relação de processos da Meta 2 às 
unidades, as metas são acompanhadas e as Corregedorias utilizam o BI como ferramenta para gestão. Colocou que 
sempre terá o que se ajustar, pois sempre é possível melhorar a qualidade dos dados, por essa razão, semanalmente, 
são realizadas reuniões com a SETIM, inclusive com a participação da COJE, com o objetivo de minerar cada processo, 
para que os números espelhem a real produtividade. 
 
Dr. Alexsandro Santos seguiu mostrando a situação de abril 2020 das metas nacionais, salientou que o foco deve ser a 
Meta 2, porque ela influencia em todas as outras metas. 
 

 
Explicou o funcionamento da Meta 9 – Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos 
objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Agenda 2030, relatou que o “ODS 4 – Assegurar a educação 
inclusiva e equitativa, e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos” foi selecionado 



 

 

após consulta aberta aos magistrados e análise da possibilidade de cumprimento, tendo o assunto “Estabelecimento 
de Ensino” sido escolhido para ser atacado para redução do acervo. 
 
Informou que está em desenvolvimento um o BI para o acompanhamento da meta e para atingir a meta será 
necessário o apoio dos magistrados, da Corregedoria e da Ascom na divulgação. 
 

 
Dr. Cláudio Césare pediu a palavra e pontuou que enquanto a Administração não focar efetivamente no 1º grau ao 
invés de focar nos Juizados e no Tribunal, suprindo assim as carências do 1º grau, priorizando ações que efetivamente 
resolvam as dificuldades tais como comarcas do interior sem juiz, quadro reduzido de servidores e processos físicos 
criminais, não será possível atingir a Meta 2. 
 
Dra. Fabiana Pelegrino pontuou que a questão do acervo vai desde as carências materiais até a gestão dos 
magistrados, que nos Juizados há uma preocupação no acompanhamento que talvez não se faça na Justiça Comum. 
Salientou que uma unidade Cível ou de Consumo recebe 100 a 200 processos e os juizados de 750 a 950 processos e 
que as estruturas precisam ser distintas. Complementou que a fonte para pagamento de Conciliadores e Juízes Leigos 
é o diferente da fonte de pagamento de magistrados e servidores, portanto são caminhos paralelos que precisam ser 
percorridos. 
 
Dr. Marcos Lêdo pediu a palavra e ratificou o que disse Dr. Cláudio Césare e acrescentou que em relação à Gratuidade, 
a Administração poderia reavivar o Núcleo de Custas Judiciais para desafogar as varas. 
 
Dr. Jonny Maikel endossou a fala dos colegas e pediu que seja verificada a situação de digitalização dos processos do 
interior, pois com a carência de magistrados, provavelmente esses processos físicos ficarão parados. 
 
Dr. Franco Bahia esclareceu que todo e qualquer projeto encampado pela Administração atual é destinado ao 1º grau. 
Esclareceu que a gestão encontrou 70.000 processos com pendências de digitalização, alguns parados há mais de um 
ano, o que fez com que esse projeto fosse interrompido. Ressaltou ser um contrassenso pensar em novas 
digitalizações enquanto 70.000 vidas encontram-se paradas e que o projeto foi interrompido para ajustes necessários 
e será retomado, com brevidade, em ritmo acelerado, apesar da pandemia. Quanto ao PJE Criminal explicou que o 
fluxo criminal está em fase final, a implantação será iniciada nas unidades que utilizam o Saipro e gradativamente 
evoluirá na digitalização, sendo a meta da Administração o PJE 100% virtual, tendo convicção que irá alcançar tal meta. 
Em relação a Central de Custas informou não ter tido nenhuma redução do quadro, que por maior que seja a sua 
estrutura, não será possível atender à demanda, por isso o que se tem feito é capacitar as unidades para que tenham 
condições de realizar as cobranças da custas. 
 
Dr. Fábio Alexsandro endossou fala do Secretário Geral quanto ao PJE, adicionando que as ações realizadas cumprem 
recomendações do CNJ, e sugeriu, para o alcance das metas estabelecidas pelo CNJ, especialmente as do 1º Grau, a 



 

 

criação de grupos de trabalho e saneamento para que em regime de mutirão seja reduzido acervo. Solicitou reunião 
com os assessores da presidência e área técnica para concretização do quanto enunciado. Parabenizou a 
administração e colocou a AEP II à disposição 
 
Dra. Thais Felippi, Diretora de 1º Grau, reforçou fala do Secretário Geral quanto aos 70.000 processos paralisados na 
UNIJUD, apresentando este como um grande desafio a ser tratado. Informou que foi identificado que os processos estavam 
sendo manuseados, individualmente, por estagiários e servidores. Afirmou que a partir desse diagnóstico, em parceria com 
a SEJUD, a SETIM foi consultada, fornecendo solução que viabilizou a digitalização automatizada e ágil dos processos. 
Assegurou que o trabalho tem sido exitoso, o que já permite a sugestão de retomada da digitalização dos processos, 
inclusive, pensando em um saneamento para o 1º Grau. Informou que nesse sentido já existe um cronograma que será 
apresentado à administração, abrangendo, inicialmente, as unidades sem magistrado e um elevado acervo. 
 
Dr. Cláudio Cézare pontuou ser de conhecimento de todos que a prioridade da administração é o 1º Grau e esclareceu 
a sua fala ao afirmar que a prioridade deve ser dada não apenas em questões financeiras, sobretudo no que se refere 
aos recursos humanos, repensando a lotação de magistrados e servidores. 
 
Dr. Raimundo Braga endossou a necessidade de digitalização dos processos, concordando com a fala do Secretário 
Geral. Concordou com a fala de Dr. Fábio Alexsandro quanto a necessidade de realizar mutirões e atentou para a 
necessidade de estabelecer plano de ação para tal. Destacou que a meta 2 não será atingida se os mutirões não se 
tornarem realidade. Solicitou, em nome do Desembargador Augusto Bispo, atenção para o acervo processual da 2ª 
vice e endossou fala proferida pelo Secretário Geral no que se refere ao PJE. Compartilhou percepção de que 
servidores dos juizados especiais podem, sim, auxiliar na justiça comum sem entrar na discussão de quem recebe mais 
ou menos demandas de trabalho. 
 
2.2.1. Indicadores Justiça em Números 
 
O Diretor de Planejamento, Dr. Alexsandro Santos, ao retomar a palavra, apresentou os indicadores relacionados ao 
Justiça em Números, esclarecendo que esses estão relacionados à baixa processual. Destacou ser esse o principal 
indicador do Justiça em Números, explicando a direta relação deste com a taxa de congestionamento. Desta forma, 
solicitou o envolvimento de todos na incorporação da baixa processual nas rotinas de trabalho. Ao longo de sua fala, 
pontuou os aspectos críticos e as variáveis relacionadas à pandemia, registrando, contudo, ter sido percebido, em 
período prévio à pandemia, redução na baixa processual. Informou que as dificuldades decorrentes da pandemia, 
enfrentadas pelos demais Tribunais, são as mesmas e propôs olhar para essa crise como uma oportunidade para 
construir diferente. Após apresentar os gráficos a seguir, encerrou a sua fala agradecendo a presença de todos. 
 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
Dra. Clio Nobre, Chefe de Gabinete de Presidência, informou que o presidente nomeou 11 servidores aprovados no 
último concurso e pontuou que há uma expectativa de nomeação entre 100 e 150 servidores, observando a TLP e 
inibindo a movimentação de servidores para o 2 Grau. 
 
2.3. Apresentação da Diretoria de Programação e Orçamento - DPO 
 
O Diretor de Programação e Orçamento, Dr. Maurício Dantas, iniciou a fala abordando o novo cenário orçamentário e 
financeiro do Poder Judiciário frente à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Pontuou uma queda na 
arrecadação das receitas do TJBA, explicando que essas são originadas do pagamento de Custas Cartorárias que 
viabilizam as despesas de custeio e investimento do Poder. Informou que nos últimos dois meses, período de 
distanciamento social, essa frustração ficou na ordem de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) e explicou que 
em virtude dessa significativa redução, instou as áreas a revisarem suas programações orçamentárias, adequando as 
ações planejadas ao novo cenário financeiro e elaborando novos cronogramas de desembolso mensal.  
 
Salientou ser essencial que os gestores e ordenadores de despesa acompanhem, efetivamente, a execução dos orçamentos 
sob sua responsabilidade, adequando-os a este novo cenário financeiro, atentos à necessidade de manter a qualidade e 
efetividade dos serviços prestados, direta e indiretamente, aos jurisdicionados. Nesse diapasão, explicou que os recursos 
advindos do Tesouro (Poder Executivo) são utilizados para custear, exclusivamente as despesas com pessoal.  
 

 
 



 

 

 
 
De forma subsequente, apresentou que o orçamento originariamente aprovado pela Lei nº 14.184, que estima a 
receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2020 (LOA), originariamente, previa uma despesa no 
montante de R$ 560.500.000,00 (quinhentos e sessenta milhões e quinhentos mil reais). 
 
Na sequência, apresentou, em números aproximados, a nova realidade orçamentária frente ao contingenciamento 
realizado pelas áreas. Assim, informou que após o contingenciamento proposto pelas áreas, o orçamento do Poder foi 
reduzido em R$ 116.900.000,00 (cento e dezesseis milhões e novecentos mil reais), fixando-se em R$ 443.600.000,00 
(quatrocentos e quarenta e três milhões e seiscentos mil reais). Apesar dos esforços empreendidos por todas as áreas 
administrativas, alertou que as despesas fixadas ultrapassam a estimativa de receita em R$ 47.600.000,00 (quarenta e 
sete milhões e seiscentos mil reais), visto que estudos estimam a receita em R$ 396.000.000,00 (trezentos e noventa e 
seis milhões de reais). De forma contundente, pontuou que caso a situação permaneça sem alterações, o orçamento 
do Poder Judiciário encerra o mês de novembro deficitário em R$ 6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais) e 
no mês de dezembro na sua totalidade, R$40.700.000 (quarenta milhões e setecentos mil reais). Este fato, de acordo 
com o Diretor, impõe aos gestores um novo olhar, criativo e inteligente, que possibilite a manutenção dos serviços 
prestados à sociedade, com qualidade e eficiência. 
 
O Secretário Geral, Dr. Franco Bahia, demonstrou sua preocupação frente ao novo cenário em virtude de não se 
encontrarem equilibradas as receitas previstas e as despesas planejadas. Pontuou a queda na arrecadação das 
unidades extrajudiciais e explicou que a melhoria percebida em maio é decorrente das movimentações represadas, em 
virtude da suspensão de prazos, em sua grande maioria, de decisões decorrentes da pandemia. Frente esse quadro de 
incertezas, relembrou a todos a possibilidade de enfrentamento de um lockdown na cidade, o que alteraria todo o 
cenário delineado. Reforçou, dessa forma, que o momento vivenciado é de grande preocupação, podendo ser 
agravado e alertou quanto à responsabilização dos gestores. 
 
A Secretária de Gestão de Pessoas, Dra. Janaína Barreto, apresentou as peculiaridades dos pagamentos realizados pela 
unidade, informando que a redução do orçamento, em virtude do contingenciamento, não corresponde à necessidade 
para honrar a programação da unidade. 
 
2.4. Ações de Retomada: COVID-19 
 
O Secretário de Planejamento, Dr. Pedro Vivas, expos que devido às incertezas de cenário, num chamamento no 
sentido de que todos venha à contribuir com o levantamento de forma criativa com o maior número possível de 
sugestões de ações de retomada, para isso apresentou um formulário que será enviado a todas as unidades com o 
objetivo de estas sugestões de ações sejam cadastradas, solicitando o tempestivo preenchimento e retorno da 
informação para compilação da equipe da SEPLAN. 



 

 

 
O Secretário de Administração, Dr. Fabrício Nascimento, endossou fala do Secretário Geral e do Diretor de 
Programação e Orçamento, e explicou conteúdo da mensagem encaminhada aos gestores, orientando-os quanto à 
política de pagamento adotada com o propósito de criar o fluxo de caixa do Tribunal ao longo desse período. 
 
Dr. Raimundo Braga, frente à queda de arrecadação do segmento extrajudicial, que não se encontra mais sob controle 
do Tribunal, questionou a real necessidade de debruçar-se sobre esse tema. Questionando se não seria mais 
interessante ocupar-se das unidades que se encontram mais próximas do Tribunal, pois a ele subordinadas. Solicitou 
ao Secretário de Administração que seja dada maior transparência às informações relacionadas às despesas com a 
manutenção das unidades judiciais, reforçando solicitação realizada pelo Núcleo Socioambiental, presidido pela 
Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho. 
 
O Secretário Geral, Dr. Franco Bahia, esclareceu a Dr. Raimundo Braga que o foco do controle de arrecadação 
concentra-se nas Unidades Judiciais, justamente em virtude da delegação das extrajudiciais e estas dependerem do 
aquecimento da economia. Informou, ainda, que ocorrerá no dia seguinte a publicação de um ato normativo que 
disciplinará a Gestão Matricial de Despesas - GMD e garantirá o acesso absoluto do Núcleo Socioambiental às 
informações mencionadas. 
 
Dr. Cláudio Cézare sugeriu a provocação cartórios extrajudiciais para incentivar na realização de atos. 
 
Dr. Jonny Maikel esclareceu as iniciativas da Corregedoria para auxiliar na arrecadação do Tribunal, inclusive a atuação 
junto a prefeituras estabelecendo esse serviço como essencial. 
 
2.5. Situação do Portfólio Estratégico 
 
A Coordenadora de Projetos e Processos, Dra. Cristina Cunha, apresentou o percentual de execução dos onze Projetos 
Estratégicos que se encontram em andamento no âmbito do Tribunal, aprovados pelo Comitê de Governança, 
iniciados em 2017 e 2018 e que perpassam as gestões. Sinalizou, inclusive, que três desses projetos foram concluídos 
desde a última RAE.  Destacou que este Portfólio Estratégico é acompanhado pelo EPPE – Escritório de Projetos e 
Processos Estratégicos, com a Coordenação da Seplan, utilizando-se o SGP – Sistema de Gestão e Projetos. 
 
Foi apresentada a tabela resumo com as informações do Portfólio em andamento contendo a descrição dos projetos, 
unidades, data de previsão de conclusão e o percentual de execução. 
 



 

 



 

 

 
 
O Secretário de Planejamento, Dr. Pedro Vivas, solicitou que as unidades atualizem a execução de seus projetos e 
informe a necessidade de redimensioná-los ou até mesmo excluí-los, lembrando que essa reorganização precisará 
passar pelo crivo do Comitê Gestor. 
 
O Secretário de Tecnologia da Informação e Modernização, Dr. Luis Bahiense, solicitou exclusão do projeto 
Transformação Digital no rol de projetos estratégicos, sob responsabilidade da SETIM, devido a situação atual de 
limitação financeira e ainda por estar com novo escopo.  Concluiu atualizando o cronograma de implantação do PJE, 
reforçando ser essa uma prioridade da gestão. 
 
Dra. Fabiana Pelegrino pontuou sobre a envergadura e relevância do projeto "Queixa Cidadã", o que resultará na 
ampliação do seu escopo. 
 
Dr. Adolfo Ferri, Diretor do Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF, elogiou as colocações do Secretário Geral e do 
Diretor de Programação e Orçamento, especialmente no que se refere as pertinentes ponderações sobre a 
arrecadação realizada pelas unidades judiciais e extrajudiciais, esclarecendo ser esta a origem da Fonte 120, voltada 
para custear despesas continuadas e de investimento. Indicou que a paralisação dos prazos processuais e a 
implementação do tele trabalho impactam nos valores arrecadados e  informou a ocorrência de reuniões sistemáticas 
com a SEAD e a SEPLAN, explicando que a arrecadação das custas judiciais, tanto nas unidades judiciais quanto nas 
extrajudiciais, está sendo acompanhada diariamente pela equipe do NAF que tem realizado, de igual modo, estudos 
exaustivos objetivando o incremento da arrecadação do Poder. Dito isto, colocou a unidade à disposição para o diálogo 
com o fito de encontrar soluções que auxiliem no enfrentamento do atual cenário. De forma complementar, afirmou 
que o NAF tem desenvolvido vários projetos com o propósito de contingenciar despesas e potencializar a arrecadação. 
Destacou as tratativas constantes com a Corregedoria, voltadas ao incremento da arrecadação das unidades 
extrajudiciais, e indicou estar trabalhando junto com a UNICORP para formatar curso digital, com aulas por 
videoconferência, de forma a habilitar os servidores das comarcas a fazer uso do Sistema de Custas Remanescentes - 
SCR. A parceria com a UNICORP objetiva, também, que os valores relacionados com as custas processuais possam ser 
cobrados nas próprias comarcas antes mesmo que ocorra a baixa do processo. Destacou essa informação ao indicar a 
existência de 60.000 processos reprimidos, cujos atos processuais já foram praticados, aguardando análise relacionada 
com a cobrança das custas processuais. Informou que a equipe da Central de Custas não tem braços para realizar 
sozinha essa importante função e que a preocupação é que as cobranças caduquem sem tempo de serem enviadas 
para a dívida ativa, o que resultaria na perda expressiva de um potencial a ser arrecadado. Informou, ainda, que 
quando os processos são enviados para as filas do sistema SAJ e PJE, automaticamente são baixados e não mais 
computados nos índices das metas do CNJ e sugeriu que a instituição volte o olhar para essa questão.  
 
Dr. Raimundo parabenizou a atuação da Corregedoria, junto aos municípios, em firmar os serviços extrajudiciais como 
essenciais. Solicitou que o NAF se mobilize para restituir os DAJE's pagos e não utilizados, informando que esta é a 



 

 

principal queixa recebida pela ouvidoria. Afirmou entender que a unidade se encontra muito demandada, frente ao 
exposto pelo Diretor, contudo afirmou acreditar que a restituição desses valores pode ser requisita de forma mais 
recorrente pelo contribuinte em face ao enfrentamento da atual situação. Levantou a discussão sobre a utilização de 
um mesmo DAJE em mais uma de um processo e solicitou informações sobre o procedimento adotado pela instituição 
para relacionar o pagamento do DAJE com o processo e encaminhamento de recursos. Solicitou, dessa forma, solução 
mais efetiva que viabilize o servidor a realizar uma consulta rápida, por meio de sistema, para obter esta informação. 
Afirmou estar muito tranqüilo quanto a implantação do PJE, afirmando ser o melhor do Brasil assim como o PROJUD. 
Disse que a equipe, apesar de pequena, é comprometida e que as melhorias demandas pelos desembargadores 
visaram adaptar as funcionalidades do sistema com as necessidades da corte tendo em vista o padrão analítico já 
existente em função do SAJ. Pontuou dentre as exigências feitas pelos desembargadores encontra-se a criação do chat 
que permite alinhamentos prévios e reservados entre os pares. Reafirmou o compromisso de apoiar a administração 
no alcance das metas estabelecidas pelo CNJ e reforçou a necessidade de digitalização dos processos.  
 
Dra. Rita Ramos, Coordenadora da UNICORP, informou que a UNICORP está desenvolvendo projetos de cursos a 
distância, no período da pandemia. Informou, ao mencionar o projeto de curso proposto pelo NAF, que a UNICORP 
não detém expertise para gravar tutoriais ou vídeos. Afirmou, dessa forma, estar no aguardo da parceria do grupo 
demandante e da SETIM para viabilizar tecnicamente o quanto proposto. Informou que a UNICORP está disponível 
para atender as solicitações das áreas e fez menção a instrução normativa assinada pelo Desembargador Nilson Soares 
Castelo Branco como Diretor-Geral da Escola Judicial. 
 
Dr. Franco reforçou a solicitação do empenho de todos para encontrar soluções para o enfrentamento da crise e 
reforçou o empenho da administração em encontrar soluções quanto a digitalização do acervo dos processos da 2a 
Vice Presidência, bem como das Secretarias das Câmaras e da Secretaria Especial de Recursos. Informou que a 
migração dos processos do SAJ para o PJE antes do envio para o Tribunal, já minoram os entraves, contudo soluções 
mais eficientes precisarão ser encontradas. Agradeceu a UNICORP pelo auxílio em capacitar as equipes.  
 
Dr. Adolfo afirmou ser um problema sério os processos relacionados com a restituição de DAJE, afirmou que a equipe 
técnica trabalha em esquema de mutirão e pontuou que caso surjam necessidades pontuais estas podem ser 
comunicadas para serem solucionadas com agilidade. Agradeceu a parceria constante da UNICORP e informou que 
soluções já estão sendo encontradas junto com a ASCOM para viabilizar a realização do vídeo, divulgando-o em 
parceria com a UNICORP. Informou que o PJE já é vinculado ao DAJE que pode ser consultado pelo CPF, nome da parte 
e número do processo. 
 
Dr. Marcos Lêdo ressaltou que a classificação dos serviços extrajudiciais como essenciais foi uma ação rápida da 
Corregedoria junto com a Prefeitura de Salvador e ressaltou que se essa medida não tivesse sido adotada todas as 
unidades da Pituba estariam fechadas o que agravaria o problema relacionado com a arrecadação. De forma 
complementar, reiterou sugestão que seja realizado estudo que avalie a relação custo benefício que retire dos 
cartórios judiciais a função relacionada a apuração e encaminhamento para a dívida ativa dos pagamentos de DAJE's. 
Afirmou acreditar que concentrar essa função no NAF, a partir da especialização da equipe, minimizaria o impacto na 
arrecadação em virtude da perda dos prazos para pagamentos deles. 
 
O Secretário Geral agradeceu a presença de todos, afirmou que sairemos mais fortes dessa situação e encerrou a 
reunião.  
 


