
 

 

ATA DE REUNIÃO 

Reunião de Líderes Avançados (RLA) e Reunião de Programação Orçamentária (RPO) 
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2.1 Abertura 

Aos nove dias do mês de março de 2021, por meio da ferramenta lifesize, foram realizadas a 1ª Reunião de 

Líderes Avançados e a 1ª Reunião de Programação Orçamentária de 2021. O Secretário de Planejamento e 

Orçamento, Pedro Vivas, agradeceu a presença de todos, e iniciou a reunião às 09:00, lembrando dos objetivos 

de ambas. A RLA se propõe a ser uma prévia dos temas que serão levados à RAE e a RPO, além de esclarecer 

os números orçamentários, também é a ocasião onde o alinhamento da estratégia com o orçamento poderá 

ser apreciado. 

 

2.2. Situação das Ações de retomada – COVID 19 

A Seplan finalizou a iniciativa de Revisão do Regimento Interno em relação aos órgãos de apoio técnico e 

administrativo, no entanto ainda restam os órgãos auxiliares do Judiciário, que não foram contemplados da 

iniciativa executada pela Seplan. 

Pedro Vivas informou que no projeto de contratação da consultoria de governança será contemplada a 

atividade de revisão do Regimento em relação a estas unidades. 

A iniciativa será levada ao CGOV na próxima RAE, bem como a proposta da conclusão do trabalho pela 

Consultoria. 

 

2.3. Situação do Portfólio de Projetos Estratégicos 

Cristina Cunha, Coordenadora de Projetos e Processos, apresentou o portfólio de projetos estratégico por 

ordem cronológica da data de início e fez observações em relação a alguns projetos. 

Os projetos ”Aprimoramento da Gestão e Fiscalização e da Arrecadação” do Núcleo de Arrecadação e 

Fiscalização (NAF) e “Implantação do Sistema de Cálculos Judiciais” da Corregedoria Geral de Justiça requerem 

atualização na ferramenta de Gestão de Projetos.  

Projeto Todos Juntos contra o Feminicídio ainda necessitará da homologação de seu encerramento pelo CGOV 

na próxima RAE. 

Projeto Recolher Legal necessita de atualização, uma vez que apresenta 57% de execução e está com previsão 

de término para 11/03/21, prazo de dois dias incompatível para a execução de 43% do projeto. 

Projeto de Mapeamento das Demandas Repetitivas ou com Potencial de Repetitividade ainda não foi lançado 

no Sistema de Gestão e Projetos (SGP). 

Os demais projetos estão sendo acompanhados pelos Gerentes de Projeto e sendo atualizados no SGP. 

Pedro Vivas abriu a palavra aos participantes para manifestarem-se acerca de seus projetos. 

Sobre o projeto de Implantação do Sistema de Cálculos Judiciais, Dr. Marcos Lêdo informou que ainda não houve 

consenso sobre quem irá alimentar o sistema. Havia um servidor que estava se dedicando ao sistema, porém 



 

 

não está mais lotado na CGJ e no setor em que está no momento, não mais tratará do sistema. Dr. Marcos Lêdo 

acrescentou que o projeto está parado desde meados de 2019, em razão de não haver pessoa capacitada e 

interessada em alimentar o sistema, ao final propôs que a COJE integrasse o projeto.   

Cláudio Lemos (COJE) informou a participação da Coordenação dos Juizados Especiais no projeto no 

levantamento de requisitos. A ferramenta em questão foi criada por um servidor de Gandu, foi reformulada 

pela Coordenação de Sistemas (COSIS) e encontra-se em fase de conclusão, restando a sua homologação. No 

entanto, não houve seguimento na atividade. 

Pedro Vivas sugeriu que o Gerente do Projeto, Marcelo Freitas, se reúna com todos os envolvidos na execução 

do projeto para decidir que direção tomar, de preferência antes da RAE. 

Cláudio Lemos afirmou que houve quebra no fluxo das atividades em razão de não se saber quem estaria 

construindo o sistema na COSIS. 

Luís Bahiense, Secretário de Tecnologia da Informação e Modernização, mostrou-se surpreso e desconhece em 

que momento houve responsabilidade da COSIS e colocou-se à disposição para conhecer o que realmente é da 

alçada da SETIM. Inclusive, ressaltou que a SETIM possui pessoas dedicadas à COJE. 

Cláudio confirmou que havia um cronograma para a execução do sistema e que a informação que chegou a ele 

é que a equipe havia sido esvaziada. 

Pedro Vivas reafirmou a necessidade de o Gerente do Projeto reunir-se com as partes envolvidas. 

Dr. Raimundo Braga concorda com a importância de termos um sistema de cálculos, além da necessidade de 

rever o normativo. O problema não é só ter o sistema, e sim, quem irá alimentá-lo. Será preciso uma pessoa 

capacitada nessa questão, bem como estruturar o serviço. O sistema de cálculo existente não atende.  

Dr. Marcos Lêdo ressaltou que todos os tribunais têm sistema ou central de cálculo. O CNJ desde de 2019 

também tem um projeto. 

Marcelo Freitas ressaltou que sua preocupação é exatamente sobre quem irá alimentar o sistema e qual 

unidade será responsável pelo mesmo. 

O Diretor do NAF se pronunciou no sentido de informar que o projeto está em andamento e será atualizado na 

ferramenta antes da RAE. 

Pedro Vivas lembrou que os projetos devem ser atualizados antes do fim de semana que antecede a RAE pois 

a rotina que atualiza os gráficos no sistema é executada aos finais de semana. As alterações feitas na segunda-

feira ou mesmo no dia da RAE não geram atualização do painel de “status” do projeto do sistema. 

Em relação aos projetos da COJE Queixa Cidadã e Recolher Legal, os servidores Cláudio Lemos e Érica Meneses 

explanaram. Para a entrega final do projeto Queixa Cidadã, há a expectativa da chegada de um analista para a 

conclusão. O projeto Recolher Legal já teve uma entrega feita pela COSIS, ainda restando pendente o 

desenvolvimento de outras inovações. A COJE também está desenvolvendo ferramenta de Inteligência Artificial 



 

 

para auxiliar as atividades dos servidores do setor. Os prazos do cronograma serão reagendados. 

Cristina Cunha pediu que a data de término do projeto fosse verificada, pois está incompatível com o percentual 

de execução do projeto. 

Antes de falar a respeito do projeto da CTJUD, Fernanda Dantas alertou acerca do projeto de Sistema de Cálculos 

Judiciais e sua possibilidade de encerramento. Mencionou que o Tribunal de Contas do Estado vem observando 

mais criteriosamente as ações que tiveram investimento do TJBA e não foram concluídas ou não geraram 

resultados, configurando mau uso de verbas públicas. Quanto ao projeto de Implantação da Unidade de 

Acompanhamento da Gestão, a Controladora continua acompanhando junto a Chefia de Gabinete para a 

nomeação de servidor. 

Dr. Marcos Lêdo ratificou a necessidade de retirada do projeto Todos Juntos contra o Feminicídio do portfólio 

de projetos estratégicos, uma vez que o objeto do mesmo deixou de existir e foi realizado em parceria do 

Governo do Estado e diversos órgãos, dentre eles o TJBA. 

O Secretário Luís Bahiense destacou que a SETIM possui uma equipe destinada à COJE. Há uma pendência de 

prazo em relação da priorização de um outro sistema e ressaltou a importância de alinhamento entre as 

unidades antes das reuniões. 

Em relação ao projeto Populus, a Secretária Janaína Castro relembrou que em razão dos custos serem de grande 

monta, e o momento não permitir grandes investimentos, o projeto vem sendo reprogramado, aguardando a 

licitação do sistema. 

Sobre o projeto de Mapeamento das Demandas Repetitivas ou com Potencial de Repetitividade, Dr. Raimundo 

Braga relatou que algumas atividades já avançaram bastante, porém o que se vê no âmbito dos Tribunais é que 

já está consolidado o uso de Inteligência Artificial na identificação das demandas repetitivas. Analisou que nesse 

contexto, estamos atrasados e acredita que as unidades envolvidas poderiam se dedicar mais ao tema, 

obviamente sem impactar nas demandas prioritárias do Tribunal. Acrescentou que o CNJ vem solicitando que 

os tribunais desenvolvam seus sistemas.  

Líbia Andrade complementou informando que já foram feitas reuniões com a SETIM, mas o sistema, além de 

ser novo é complexo. O NUGEPNAC vem mandando informações à SETIM. Atualmente a fase é de elaboração 

do Canvas e necessidade de complementação pela equipe técnica, que precisa detalhar as fases de 

desenvolvimento para que o cronograma do projeto seja elaborado. Além dos riscos que também estão sendo 

analisados. 

Luís Bahiense lembrou que alguns desafios foram impostos nessa nova gestão, a exemplo da atualização do Pje. 

As questões de Inteligência Artificial (IA) estão tendo a participação do TJBA e há a necessidade de tempo de 

maturação. Já há um trabalho em conjunto do TJBA com o CNJ e TRF1 nesse sentido. Trabalhar na implantação 

de IA é um esforço novo para a instituição, e é um processo de aprendizagem ao longo do tempo. A SETIM 

segue acelerando na atualização do Pje para que os demais assuntos sejam tratados. 



 

 

Fábio D´Almeida informou que o cronograma foi encaminhado ao NUGEPNAC. As atividades relacionadas a este 

projeto estão sendo feitas em conjunto com o projeto nacional do CNJ. O TJBA já está trabalhando na plataforma 

do Pje, diferentemente de outros tribunais. Nesse sentido o TJBA poderá ser um projeto piloto de implantação 

nacional. Fábio lembrou que a SETIM está acompanhando dois projetos estratégicos de uso de inteligência 

artificial, o da COJE e o da 2ª Vice-Presidência e colocou-se à disposição da 2ª Vice-Presidência para discutir o 

cronograma que foi enviado na noite anterior a esta reunião. 

O Secretário Geral da Presidência, Franco Bahia observou que a maioria dos projetos tratados têm relação com 

atividades da SETIM.  O Secretário ressaltou que é necessário priorizar a prestação do serviço jurisdicional e, 

atualmente, o primordial é a atualização do Pje. Entende que as demandas dos demais setores é significativa, 

mas é preciso que nos preocupemos com a função macro da SETIM no sentido da melhor prestação 

jurisdicional. Lembrou que é preciso fortalecer a infraestrutura de tecnologia, sanar todas as questões 

relacionadas à nova versão do Pje, para que se torne robusto e as demais unidades tenham suas necessidades 

atendidas. Franco Bahia lembrou que antes de implantar Inteligência Artificial, o Tribunal deve preocupar-se 

com digitalizar todos os seus processos e ter o Pje atualizado em todas as suas unidades. O Secretário frisou 

que os projetos estratégicos não estão sendo deixados de ser priorizados, no entanto há a necessidade de 

implementar os sistemas basilares. 

Thais Felippi, Diretora de Primeiro Grau afirmou ter dificuldades em conseguir magistrados para complementar 

a Rede de Governança. Informou que a AEP I já foi demandada acerca do tema, no entanto ainda não houve 

retorno. Thais pediu que o projeto seja levado para a RAE com a proposta de ser retirado do portfólio, mas 

continuar sendo executado como departamental.  

Pedro Vivas sugeriu reduzir o número de regiões para conseguir captar os magistrados e afirmou que é 

importante que o projeto continue sendo tratado como estratégico, até para que as dificuldades com os demais 

setores sejam partilhadas nas RAE´s. 

O Diretor de Planejamento Estratégico, Alexsandro Santos lembrou que as regiões foram definidas para 

trabalhar com as peculiaridades de cada uma delas, uma vez que o estado da Bahia é extenso e poderá haver 

diferença na abordagem de determinados temas a depender da localidade. Sugeriu que o projeto seja iniciado 

com os magistrados existentes e posteriormente seja implantado nas demais. 

Pedro Vivas lembrou que a SEPLAN dá suporte a execução dos projetos e embora entenda que o projeto tem 

caráter estratégico, deixou a Diretoria de Primeiro Grau à vontade para propor sua retirada do portfólio. 

O Secretário Luís Bahiense, em corroboração ao que foi dito pelo Secretário Geral da Presidência, informou que 

já foi lançado o manual que orienta a realização da assinatura de documentos pelo celular, sem a necessidade 

do uso do token. Isto apenas em razão da instalação da versão 2.1 do Pje, demonstrando que serão muitas 

inovações que ainda estão por vir. 

Dr. Jonny Maikel solicitou informações acerca da implantação do PjeCor no Colegiado, no Conselho da 

Magistratura e no Tribunal Pleno.  O CNJ utiliza o Pje e não o PjeCor, e este vem apresentando diversos 



 

 

problemas. Os problemas relacionados ao PjeCor devem ser reportados ao CNJ. Dra. Bianca Henkes informou 

que já foram feitas algumas reuniões com a SETIM e realmente dependemos de uma atualização do CNJ, e a 

servidora do referido órgão está em iminência de afastamento, portanto não foi feita a atualização necessária. 

O TJBA está dependendo do CNJ.  

Luís Bahiense acrescentou que o que está pendente de resposta do CNJ é a correção de fluxos, inclusive o pleito 

ao Conselho foi feito formalmente em ofício assinado pelo Presidente do TJBA e ainda não obtivemos resposta. 

Marcela Gonzaga complementou que o pleito já foi feito duas vezes ao CNJ. 

 

2.4. Proposta de Projeto UNICORP 

Dra. Rita Ramos, Juíza Coordenadora Geral da UNICORP, iniciou a apresentação da iniciativa Formação e 

Aperfeiçoamento do Servidor. A magistrada explicou o histórico da iniciativa como uma demanda da 2ª Vice-

Presidência da elaboração de um curso para formação dos servidores recém ingressos naquele setor. 

Após esse pleito da 2ª Vice-Presidência a UNICORP, que já intencionava disponibilizar capacitação específica 

para os servidores, decidiu ampliar o escopo do projeto a fim de atender todo o Poder Judiciário do Estado da 

Bahia. 

A UNICORP percebeu que uma capacitação autoinstrucional e de oferta permanente atenderia ao objetivo de 

formar e aperfeiçoar o servidor. A magistrada passou a palavra à Secretária-Geral, Tuany Andrade, para 

prosseguir com a apresentação. 

Tuany Andrade reforçou a necessidade da implantação do projeto vez que é recorrente, a cada ingresso de 

novos servidores, o deslocamento de servidores mais experientes para capacitar o novato em sistemas basilares 

utilizados no Tribunal. A disponibilização de uma capacitação autoinstrucional e permanente torna-se uma 

ferramenta essencial para sanar essa necessidade do Tribunal. O projeto é dividido em dois módulos: o geral, 

contemplando a capacitação em sistemas e normativos gerais para atender todo o Poder Judiciário da Bahia; e 

os módulos específicos que abordarão a capacitação em sistemas e normativos de cada unidade que aderir ao 

projeto. A Secretária reforçou a economicidade que será gerada com a implantação do projeto, uma vez que a 

capacitação estará sempre disponível e não necessitará de novas programações, além de ter a possibilidade de 

utilização das inovações tecnológicas que estarão disponíveis na UNICORP. O projeto iniciará pela 2ª Vice-

Presidência como unidade piloto e posteriormente seguirá para as demais através de um termo de adesão. Em 

sequência, Tuany Andrade falou sobre o alinhamento estratégico da iniciativa com o Macrodesafio de 

Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas e o objetivo SMART está descrito como “desenvolver, até dezembro de 

2021, programa de formação e aperfeiçoamento de servidores”. 

A Secretária também falou dos normativos do TJBA e do CNJ que serão atendidos com a implantação do projeto. 

E destacou as áreas que têm relação mais estreita com o projeto, especialmente a ASCOM que promoverá a 

disponibilização dos manuais de forma padronizada e em um único local e a SETIM que será requisitada a fazer 



 

 

pequenos ajustes nos sistemas a fim de que o servidor consiga acessar aos treinamentos fazer sua inscrição e 

emitir seu certificado. Finalizando, a Secretária da UNICORP reafirmou que, em conjunto com a 2ª Vice-

Presidência, a Universidade Corporativa pretende criar cursos instrucionais de oferta permanente, organizar e 

atualizar, em parceria com áreas, os manuais já existentes, institucionalizar os treinamentos internos das 

unidades, aperfeiçoar e profissionalizar esse treinamento e gerar melhores resultados na gestão de pessoas e 

de conhecimento interno das unidades. 

Viviane Souza complementou as informações acerca do projeto confirmando a necessidade surgida na 2ª Vice-

Presidência em capacitar e treinar servidores sempre que há remanejamento ou alteração da equipe e acredita 

que a criação do programa de capacitação e formação de servidores será sanada essa necessidade, não só para 

a 2ª Vice-Presidência, mas também para as demais unidades, através do termo de adesão. 

Viviane Chaves complementou que como servidora da UNICORP percebeu que, com a pandemia, o aumento 

da procura dos cursos autoinstrucionais aumentou, inclusive acredita que a implantação do programa será de 

grande utilidade aos servidores que estão no interior da Bahia. 

Dr. Raimundo Braga elogiou a iniciativa e lembra-se que é uma necessidade antiga a existência de um programa 

instrucional aos novos servidores ou a servidores que mudam de setor. Gostaria de saber se esse programa 

contempla uma visão do todo do Tribunal e sua estrutura administrativa e judicial. 

Pedro Vivas agradeceu a apresentação e informou que para a apresentação na RAE deverá ser apresentado no 

modelo que será enviado, contemplando inclusive os custos previstos. 

 

2.5. Orçamento 2021/2022 

O Diretor de Programação e Orçamento, Maurício Dantas, explanou acerca dos números do orçamento, 

inicialmente, de 2021, e posteriormente falará sobre aqueles referentes ao ano de 2022. 

Nessa 1ª RPO do ano, embora não tenhamos ainda 60 dias de execução orçamentária, uma vez que o orçamento 

desse ano se iniciou no dia 25/01, já podemos visualizar algumas informações importantes. 

Já foi provisionado 19,27% do orçamento total para Custeio e Investimento, desse montante, 15,18% já foi 

empenhado e até o momento a liquidação realizada corresponde a 7,66%. O Diretor observou que a diferença 

do empenho para a liquidação é muito grande, mas se deve às solicitações da própria Diretoria às áreas para 

que fizessem os pedidos de provisionamento considerando bimestres. 

Maurício Dantas lembrou que, embora ainda estejamos no início do exercício, as Unidades Gestoras já têm 

disponibilizado um montante de vinte milhões de reais para empenhar. Dessa forma, antes de solicitar novas 

provisões, que já se execute o que está disponível para que não haja engessamento do orçamento.  

Ainda em relação ao ano de 2021, Maurício Dantas mostrou que da receita prevista para o bimestre, 102,73% 

foi realizada. Para o mês de março também há uma previsão de receita realizada maior que a prevista. O Diretor 



 

 

ressaltou que tudo aquilo que está programado para o exercício de 2021, em havendo a continuidade do que 

está acontecendo em termos de arrecadação, está garantido do ponto de vista orçamentário. O 

acompanhamento mensal e as reuniões serão realizadas com as áreas.  

Em relação ao orçamento de 2022, embora estejamos no início de 2021, já precisamos iniciar a elaboração do 

Projeto de Lei Orçamentária Anual. Para isso são necessários alguns passos, quais sejam: a estimativa de receita 

para o exercício financeiro de 2022, que já foi solicitado às áreas responsáveis. Posteriormente será discutida a 

estratégia para a alocação dos recursos e consequentemente a alocação das cotas para as unidades gestoras. 

Esclareceu que essa alocação não é a Seplan, nem a DPO que definem, e sim uma discussão em conjunto com 

todas as secretarias e seus gestores. 

Após essa definição as unidades devem elaborar seus Planos de Trabalho Anual (PTA) com o detalhamento das 

atividades e projetos orçamentários. Maurício Dantas reforçou a importância desse detalhamento pois 

respaldará a Diretoria de Planejamento Estratégico, na Seplan, no acompanhamento do Plano Estratégico 

alinhado ao orçamento. Assim, quando as unidades forem instadas a fazer esse detalhamento, o façam com 

critério. 

Os PTA´s serão consolidados e será feita a tramitação da PLOA internamente e após aprovado, será inserido no 

FIPLAN (sistema do Governo do Estado) para ser consolidado pelo Poder Executivo e encaminhado à Assembleia 

Legislativa para aprovação da lei. 

Maurício Dantas Lembrou que o Projeto de Lei Orçamentária de um ano é elaborado no ano anterior e, nesse 

caso de uma gestão para outra. Dessa forma atenta para que não haja solução de continuidade nessa 

elaboração, além da visão de otimização de recursos que deve ser considerada, uma vez que já desde o ano 

passado já há uma limitação da arrecadação. 

Pedro Vivas abriu a palavra para questionamentos. Sem considerações, passou-se ao próximo tópico. 

2.6. Sugestões de Itens de Pauta para a XVI RAE em 16/03/2021 

Além do que foi decidido nesta reunião Pedro Vivas apresentou a sugestão de pauta para a RAE e abriu a palavra 

aos participantes para sugerir itens para a pauta. 

Franco Bahia sugeriu, após discussão com o Núcleo de Arrecadação e Fiscalização, que sejam realizadas 

Semanas com objetivo de tratar as custas remanescentes. O Secretário lembrou que diante da situação de 

incerteza em relação ao cenário de arrecadação e da necessidade de pararmos de depender da arrecadação do 

extrajudicial e fortalecer a arrecadação das unidades judiciais. Dessa maneira propôs que seja incluída na RAE 

a definição de duas datas para a realização dessas Semanas. 

Pedro Vivas questionou se poderia ocorrer na mesma data que as Semanas de Sentenças e Baixas (SSB). 

Alexsandro Santos acredita que não pois parece que o foco é cobrar as Custas Remanescentes, e se o foco 

estiver na baixa, não estará na cobrança. O ideal é que seja feito um estudo que indique o percentual de 

arrecadação em cada mês e verificar onde é preciso intensificar essa ação. Além de verificar quando se terá um 



 

 

grande estoque para o enfrentamento. Alexsandro acredita que o segundo semestre seria o momento 

oportuno. 

Adolfo Ferri manifestou-se para informar que convidou a COJE para participar dessa iniciativa, na pessoa de 

Dra. Fabiana Pellegrino, uma vez que o projeto Recolher Legal foi implementado com sucesso e a Coordenação 

dos Juizados Especiais possui um corpo técnico capacitado. Acatou a sugestão de Alexsandro Santos e fará um 

estudo para verificar qual serão os melhores momentos. Além disso solicitou o apoio da UNICORP, na pessoa 

de Dra. Rita Ramos, em razão de necessitar de treinamentos para a realização das atividades. 

Pedro Vivas solicitou a elaboração de um plano de ação para que seja levado à RAE. 

Dra. Fabiana Pellegrino cumprimentou a todos e considerou que não seria proveitoso realizar os dois eventos 

de forma conjunta, mas solicitou esclarecimentos acerca da baixa que é feita nas Semanas de Sentenças e 

Baixas. 

Adolfo Ferri esclareceu que os processos baixados nas SSB irão para a fila da CCJUD e serão revistos pelo 

Recolher Legal na Semana de Custas. Explicou que quando os processos seguem para a fila da CCJUD já estão 

baixados e o arquivamento final é que só pode acontecer com as custas sendo recolhidas ou certificado que 

não houve possibilidade de recolher. 

Dra. Fabiana Pellegrino, concordou que realmente os dois eventos não podem ocorrer de forma conjunta. 

Franco Bahia analisou também o aspecto de despertar no servidor a consciência acerca do cuidado com as 

custas. Não só as remanescentes, mas como toda a tramitação e reforçar tanto no 1º Grau como no 2º Grau a 

necessidade do conhecimento acerca do recolhimento das custas judiciais. 

Alexsandro Santos complementou que na verdade as realizações dessas semanas devem também buscar 

implementar uma cultura de baixar processos e, nesse caso, recolher as custas, de forma contínua, sem 

necessidade de esperar os mutirões. Sugeriu utilizar a experiência do Prêmio Selo Justiça em Números do PJBA 

para reconhecer as unidades que mais se preocuparem com a arrecadação. 

Dr. Jonny Maikel relatou uma situação recorrente nas inspeções da Corregedoria acerca dos critérios para a 

designação de novos servidores, bem como de juízes. O magistrado questionou quais são esses critérios, a fim 

de manter a transparência. 

A Chefe de Gabinete da Presidência, Clio Nobre, esclareceu que a designação dos servidores está sendo feita 

com base na Tabela de Lotação de Pessoal (TLP). O Presidente do Tribunal determinou que os novos servidores 

fossem designados às Unidades com maior déficit na TLP, e assim está sendo feito. Além das unidades que 

trabalham com saneamento, para onde foram designados 3 servidores para cada uma delas. Foram enviados 

e-mails às Corregedorias solicitando informações sobre as unidades em que o CNJ havia determinado a 

designação de servidores, assim, por solicitação de Dra Liz Resende, foram designados servidores para Formosa 

do Rio Preto e luís Eduardo Magalhães. Assim como a CGJ também indicou para o Cartório Cível Integrado. 

Algumas nomeações foram tornadas sem efeito por solicitação dos próprios servidores em razão do processo 



 

 

ainda não haver transitado em julgado e eles ocuparem algum outro cargo público, seja no Tribunal ou outro 

órgão. Assim essas nomeações foram tornadas sem efeito. Clio Nobre informou que aptos para designação 

foram apenas 83 servidores e foram contempladas as unidades com maior déficit na TLP. Colocou-se à 

disposição para esclarecimentos durante a semana. Dr. Jonny Maikel questionou acerca da designação dos 

juízes que estão no curso de formação. Clio Nobre respondeu que para estes também já está sendo elaborada 

a programação de acordo com levantamento feito junto às Comarcas. 

2.7. Encerramento 

Pedro Vivas agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 11:20. 


