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É

com muita satisfação que entregamos esta edição especial
de nossa Revista TJBA EM AÇÃO. Especial porque lançada
fora do padrão mensal rotineiro, mas principalmente pelo
tema abordado, a Universidade Corporativa. Lembro-me
bem que, desde o discurso de posse, já anunciava a Unicorp como
uma prioridade da gestão. Não era uma referência gratuita, era o
reconhecimento da importância de uma capacitação efetiva de
magistrados e servidores. Uma qualificação técnica, atual, mas
também voltada ao lado humano, à necessária capacidade de
enxergar além das páginas dos autos, lá onde residem os dramas,
as dores, as alegrias e as expectativas de pessoas como nós.
A Unicorp existe para isto, para atrair, sensibilizar, envolver e
qualificar magistrados e servidores, que têm como missão aquilo
que já trazem no nome: servir. E é muito importante saber que
essa capacitação é realizada predominantemente por outros
magistrados e servidores, que se tornaram multiplicadores daquilo
que aprenderam. Essa compreensão, essa percepção de identidade
e de proximidade é que causa aquela sensação de pertencimento
que nos motiva a querer mais, a desejar e agir em prol do resultado
que é de todos, porque também é nosso.
Saber que fechamos 2016 com cerca de 20.000 (vinte mil) ofertas
de vagas para todo o Estado da Bahia, me deixou extremamente
orgulhosa, mas não me acomodou. Desejamos, queremos e
podemos mais, e espero ansiosa pelos números finais de 2017.
Confio na equipe que está à frente da Universidade Corporativa,
pois sei de sua qualificação e comprometimento com a causa.
Confio nos colegas magistrados, na equipe administrativa e
nos servidores que dão o melhor de si, embora nem sempre
consigamos proporcionar a eles a condição ideal de trabalho. Mas
é justamente por se sentir parte deste todo e por estar ciente do
esforço comum para oferecer e garantir ao cidadão e à sociedade a
melhor prestação jurisdicional, é que nossa equipe trabalha unida
e se fortalece ainda mais nas dificuldades.
É pelo reconhecimento desse trabalho e pela importância
de valorizar quem o faz com tanta entrega e dedicação que
oferecemos esta edição especial da Revista TJBA EM AÇÃO,
abordando a Universidade Corporativa – UNICORP. Você, leitor,
tenha a certeza de que cada página é uma homenagem, cada
palavra é um reconhecimento e cada matéria é o incentivo para
que possamos melhorar; fazer mais. Oferecer um ambiente de
aprendizado amplo e constante, formar agentes multiplicadores
e buscar os vocacionados é o que esperamos da Unicorp, e ela
está fazendo isso. Esta publicação especial é apenas um pedaço
do nosso agradecimento. Boa leitura!
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A PRESIDENTE
E A UNICORP

A valorização
do ser humano significa
o olhar atento aos juízes e servidores,
pois são eles que fazem
a máquina funcionar
Acredito na
educação permanente.
Por isso, investimos forte
na nossa Universidade
Corporativa, a Unicorp,
que ganhou uma sede
com endereço próprio,
em um lugar belíssimo,
amplo, ideal para a
realização de cursos,
uma verdadeira imersão
no mundo da academia,
reconhecendo e
valorizando a prata
da casa
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Nosso relacionamento
é transparente, humano e de respeito.
Temos um olhar especial para os servidores,
que são os protagonistas do
Judiciário ao lado dos magistrados

Tenho como prioridade
estabelecer com magistrados e servidores
uma sensação de pertencimento,
um resgate da autoestima
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À

s margens da baía, o pedaço de terra que avança sobre
o mar domina o cenário. A igreja de Monte Serrat, uma
das primeiras edificações de Salvador, construída no
fim dos anos 1500, marca território e o respeito de um
militar, responsável pela obra e devoto da Virgem espanhola de
MonSerrate – grafia original -, à época do domínio hispânico nas
terras da América Portuguesa.

NO CORAÇÃO
DA BAÍA

Mais de quatro séculos depois, um novo edifício também chega
para ficar no bairro que ganhou o nome emprestado da santa.
Na eternizada Ponta do Monte Serrat, também conhecida como
Ponta do Humaitá, graças a um bar ali instalado nos anos 60, a
Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça já é referência
em capacitação para magistrados e servidores.

Nova sede é marco na gestão
e na história da Unicorp

Um marco, um presente antecipado de dez anos, a serem comemorados em novembro do ano que vem. Da ideia no papel, no
já longínquo 2008, para os primeiros cursos e seminários promovidos ainda na gestão que se encerraria em 2010.
Logo grandes nomes do Direito seriam convidados para participar de cursos para magistrados e seus assessores. Servidores,
por sua vez, recebiam, via satélite, aulas a distância sobre práticas cartorárias a partir das orientações do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ).
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Mas faltava a casa, um lar. Salões de
hotéis e o auditório do prédio-sede
do Tribunal de Justiça, no Centro Administrativo, eram espaços improvisados, já limitados para quem não havia
limites de crescimento.
Um grande espaço no subsolo do
Prédio Anexo ao tribunal passou a
comportar a Unicorp. Cursos para
implantação e capacitação dos sistemas eletrônicos, por exemplo, eram
ministrados no espaço, a poucos metros da garagem. Mas já era um avanço. A universidade crescia.
Até que veio 2016 e a decisão de
encontrar um cantinho para a ‘nossa
escola’, como é carinhosamente chamada. O casarão estilo colonial do
Monte Serrat, que abrigava até recentemente órgão do Poder Executivo ligado ao meio ambiente, se preparou
para ganhar novos ares. As interven-

ções adaptaram o prédio para uma
nova história.

Uma
belíssima casa,
inspiradora para
a prática da
generosidade
do saber

Maria do Socorro Barreto Santiago
Presidente do TJBA

“No dia 3 de junho de 2017, quase
dez anos depois, com a entrega de
uma belíssima casa, inspiradora para
a prática da generosidade do compartilhamento do saber, podemos
constatar a sua consolidação por
meio da contínua e regular oferta de
programas, projetos e atividades de
educação, para os segmentos jurídicos, sociojurídicos e de administração
do Poder Judiciário Estadual, visando
consolidar a cultura da eficiência e da
eficácia na Justiça do Estado da Bahia,
tornando-se referência em prestação
jurisdicional”, escreveu a presidente na
apresentação do Relatório da Unicorp.
Do alto, frente a frente com o forte que
compõe o complexo de monumentos
seculares, a Unicorp avança. Não há
como deter o poder da educação.

Auditório da Unicorp: símbolo da produção do saber e da troca de conhecimentos
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“O futuro das
organizações – e das
nações – dependerá
cada vez mais de sua
capacidade de aprender
coletivamente”.
Peter Senge
Professor sênior do Massachusetts
Institute of Technology - MIT

Autor do livro
A Quinta Disciplina: Arte e Prática da
Organização que Aprende
(1990)
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Juíza Cristiane Menezes
aplica técnicas de coaching

ESTRATÉGICOS
E EFICIENTES
Projetos desenvolvidos em parceria com a Unicorp
transformam a rotina de magistrados e servidores

O

Cartório Integrado, iniciativa paulista com aplicação
de sucesso no Judiciário
baiano, se transformou em
modelo de excelência para diversos
estados. Representantes de tribunais
têm procurado o Tribunal de Justiça
da Bahia para aprender com a tecnologia implantada e a rápida resposta obtida em tão pouco tempo.
Totalmente digitalizadas, as unidades
conseguiram obter um aumento de
produtividade de 30%.

magistrados e servidores, incluindo a
dinâmica especial com a juíza Cristiane
Menezes, explica os bons resultados.

A história de êxito teve o apoio fundamental da Universidade Corporativa.
Um plano elaborado de cursos, para

O Cadastrar Melhor é outro exemplo. Um
curso sobre as Tabelas Processuais Unificadas, com tabelas contendo as classes,
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O projeto só avança se todos os envolvidos passarem pelas aulas, ministradas
na sede de Monte Serrat ou nas próprias
unidades. Planejamento é a ordem.
Outras iniciativas consideradas estratégicas seguem conquistando espaço
e alterando, para melhor, a rotina da
Corte, sempre passando pela Unicorp.

assuntos e movimentos padronizados,
conforme Resolução nº 46/2007 do CNJ,
foi ministrado para informar sobre o correto e completo cadastramento inicial do
processo, dos documentos intermediários e das movimentações processuais.
Atualmente, as informações e a movimentação alimentadas nos processos eletrônicos estão incompletas ou
erradas. “Em consequência, observamos a baixa qualidade da informação
estatística extraída e alguns números,
a exemplo daqueles veiculados no relatório Justiça em Números 2017, que
ficam aquém de nossa verdadeira atuação e potencialidade”, afirma o juiz

Sadraque Rios, idealizador e coordenador do projeto.
Os primeiros resultados já surgiram.
Um grupo de servidores da Diretoria
do Primeiro Grau (DPG) analisou 404,3
mil processos relativos às áreas criminal, de família, cível e de consumo de
Salvador A ação, realizada de forma
presencial e remota, em setembro e
outubro, é uma das etapas do projeto
idealizado pela presidente Maria do
Socorro Barreto Santiago. O objetivo é
sanear mais de 1 milhão de processos
até o final da gestão.
Por fim, a implantação do PJe nos primeiro e segundo graus passa pelas
capacitações promovidas nas salas da
Unicorp. O Processo Judicial Eletrônico, uma realidade nas varas judiciais
de entrância inicial, avança agora nas
secretarias de câmaras e do Tribunal
Pleno e nos gabinetes dos desembargadores nas seguintes classes:
mandado de segurança criminal; procedimento comum; tutela provisória;
tutela antecipada antecedente; tutela
cautelar antecedente; habeas corpus

cível; embargos à execução; incidente
de suspeição; incidente de impedimento; reclamação; e petição.
As novas classes, todas referentes a processos de competência originária, ou
seja, que começam no segundo grau,
se juntam à suspensão de liminar ou

antecipação de tutela, suspensão de
execução de sentença, mandado de
segurança coletivo, mandado de segurança cível, habeas data, mandado de
injunção e conflito de competência entre seções, câmaras, turmas ou desembargadores decorrente de processo em
tramitação no PJe Segundo Grau.

Capacitação de juízes e servidores para o cartório integrado
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APRIMORAR
BRINCANDO
Metodologias inovadoras apoiam o TJBA
no desenvolvimento de competências
e potencialidades de seus servidores

Q

ue o Lego é um brinquedo de
sucesso e reconhecido em todo
o mundo, ninguém duvida. No
entanto, o que talvez não se
saiba é que, para além do uso recreativo,
as famosas peças de montar são também
utilizadas como instrumento eficaz de solução de problemas e de desenvolvimento
de estratégias organizacionais. Trata-se da
metodologia LEGO® Serious Play (LSP),
que busca melhorar o desempenho dos
negócios e incentivar o pensamento criativo na cultura das empresas.
Através do uso das peças, a metodologia
permite aos participantes construir cenários adversos e propor soluções para os
problemas. Além disso, eles aprendem
conceitos e absorvem comportamentos
a partir da vivência e compartilhamento
de situações. No final, saem da atividade
mais hábeis para se comunicar e para dar
asas à imaginação. A ideia é que todos
possam contribuir para a discussão, as
decisões e os resultados da organização.
Diante de tantas vantagens, o Tribunal
de Justiça da Bahia não poderia ficar de
fora dessa novidade: adotou a LSP no
workshop “O Despertar de Novas Perspectivas: Uma Justiça Eficiente”, promovido pela Unicorp em parceria com a
Strategic Play Brasil. A iniciativa integra o

projeto “Vencendo Obstáculos para uma
Justiça Eficiente” e tem por objetivo despertar mudanças de postura e atitude,
tendo a justiça social sempre como inspiração. Alguma dúvida de que é possível
atingir metas e objetivos organizacionais
de maneira mais leve e descontraída, ou
seja, “brincando”?
Outra metodologia aplicada pelo TJBA é
a da Dominância Cerebral, que fornece
parâmetros para o autoconhecimento,
servindo de base para o desenvolvimento de competências e comportamentos.
Essa análise de potencial subsidiou o Plano de Capacitação para implantação dos
Cartórios Integrados, mapeando competências e identificando perfis a fim de
compor as equipes de trabalho alinhadas
ao novo modelo de funcionamento e
gestão adotado pelo projeto.
A metodologia funciona em três etapas: identificação das potencialidades e
competências de cada participante; sessão com os especialistas para explorar os
resultados individuais e aprimorar a autopercepção, tendo como referência os
relatórios finais; e formação das equipes
com base nos perfis identificados. Tudo
isso para garantir ainda mais a qualidade dos serviços jurisdicionais prestados
à sociedade.

Sem perder o foco da atividade,
servidores do TJBA divertem-se em
workshop com a metodologia LSP
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Enriquecimento pessoal
e consequentemente profissional para lidar
com os desafios que surgem a cada dia.

Trouxe-me conhecimento para o
enfrentamento das atividades diárias,
tanto no relacionamento com os colegas,
como no exercício da profissão. Adorei!

Fernanda Simões Portela

Maria Luísa Gomes Lima

Compreender que
cada pessoa é um ser diferente
e com capacidades distintas.

No que tange à atividade de
trabalho contribuiu para ter a certeza
de que estou no caminho certo.

Ednice Fatima Santos da Silva

Vinicius de Moreira Pinheiro

Pude perceber que o TJBA tem excelentes quadros,
com grande potencial de desenvolvimento de suas
competências e habilidades, principalmente, com atividades
como esta e com valorização do servidor.
Serugue Almeida Souza

Isabela Oliveira Santos

Agregar autoconhecimento
a ser utilizado no cotidiano
prático profissional.

A necessidade de prontidão
de raciocínio para o encontro de
soluções rápidas e criativas.

Ednice Fatima Santos da Silva

Alberto Silva Santana

Ajudou na sistematização e sedimentação de valores
e ideias para o desenvolvimento e prestação
jurisdicional. Além disso, contribuiu para a
socialização com os colegas.
18 | TJBA EM AÇÃO, dezembro 2017

Estimula a capacidade de iniciativa
e a criatividade, bem como a capacidade
de trabalho em conjunto, mantendo
o espírito colaborativo.

Franz de Oliveira Monaco Viana

Foi uma excelente iniciativa.
As dinâmicas realizadas vão contribuir
para que eu possa cada vez mais valorizar
as minhas habilidades e as do próximo.
Karol Virgínia dos Santos Freitas Rocha
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NO CORAÇÃO
DO SERVIDOR
Unicorp aumenta o número de cursos e foca no
capital humano do interior, valorizando o primeiro grau

U

ma sede novinha em folha, grande oferta de
cursos e mais aulas, presenciais e a distância, o
chamado EaD. Quem comemora é o servidor
do Tribunal de Justiça, principalmente o do
primeiro grau de jurisdição e, mais ainda, aquele do
interior do estado.
O investimento no capital humano, uma das
prioridades da atual gestão, esteve alinhado com o
foco na melhoria dos serviços das varas judiciais de
Salvador e das demais comarcas. Assim, a capacitação
avançou e registrou números jamais alcançados em
quase dez anos de vida.
Serão mais de 420 ações de capacitação com 41 mil
vagas em cursos ofertadas até 31 de janeiro de 2018,
quando estará finalizado o biênio. No total, 51% dos
cursos presenciais e 49% na modalidade de ensino a
distância. Foram contabilizadas 8,9 mil horas/aula, com
uma média de 21 horas por capacitação.

Ao menos um servidor de cada comarca participou do
processo de capacitação, não só por meio do EaD, mas
acompanhando as transmissões ao vivo no canal do
TJBA no YouTube de palestras e seminários.
A aproximação com o interior, porém, não se limitou
às aulas transmitidas por satélite e pela rede mundial
de computadores. Como exemplo, a Universidade
Corporativa trouxe, para a sede em Salvador, também
pelo menos um servidor e um magistrado das 190
comarcas para participar da capacitação para uso
efetivo da versão atualizada do PJe 2.0 no primeiro grau.
Além das estratégias tecnológicas e ferramentas de
ensino a distância, a Unicorp acredita que promover
ações presenciais itinerantes pelo interior do Estado
também foi importante. Diversos cursos são ministrados
em comarcas baianas. Os números comprovam a
consolidação da Unicorp como um movimento
estratégico de valorização da justiça de primeiro grau.

Equipe de Paulo Afonso: interior do Estado é priorizado com cursos presenciais e a distância

41 mil
vagas
51%
presencias

49%
a distância

8,9 mil 21 horas
horas/aula

por capacitação

Servidores participam de uma das 400 capacitações já promovidas na sede da Unicorp
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Servidores da Diretoria de Recursos
22 | TJBAem
EM curso
AÇÃO, dezembro
2017
Humanos
na Unicorp
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PARCEIROS
Anhanguera Educacional
Associação de Magistrados do Estado da Bahia – AMAB

CRESCENDO
JUNTOS
Parcerias consolidam o
crescimento da Unicorp,
ampliando o conhecimento
“Quando se sonha sozinho é apenas um sonho.
Quando se sonha juntos é o começo da realidade.” Miguel de Cervantes estava certo, em Dom
Quixote de La Mancha, quando, para citar outra
frase famosa, lembrou que a união faz a força.
As premissas são o motor da Unicorp. Parcerias
firmadas ao longo do biênio 2016/2018 explicam, em parte, o êxito das ações adotadas no
período. Ao todo, já foram celebrados 43 ‘sonhos em construção’ com entidades externas.
Os convênios concorreram de forma decisiva
para a promoção do intercâmbio de informações, que oxigenou as práticas cotidianas do
Tribunal. “Isso fez com que nós crescêssemos,
não só no quesito da gestão pública como também em aspectos mais ligados à técnica judicante”, explica Joana Pinheiro, secretária-geral
da Unicorp.

Associação de Procuradores do Estado da Bahia - Apeb
Associação dos Notários e Registradores – ANOREG/BA
Brasil Jurídico – Cursos online
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud - CNJ)
Colégio Notarial do Brasil – CNB/BA
Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado da Bahia – CIRA
Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT)
Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5° Região
Escola Nacional de Administração Pública (Enap)
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam)
EXM Partners
Faculdade Baiana de Direito (FBD)
FGV Direito Rio
Fundação Casal Edvaldo Brito (FUNCASEB)
Fundação Getulio Vargas – Cursos online
Instituto Baiano de Direito Imobiliário – IBDI /BA
Instituto Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP)
Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM)
Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (BRASILCON)
Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP)
Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil – IEPTB/BA
Kau Mascarenhas
Luiz Flávio Gomes (LFG)

O apoio da presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, foi fundamental. “Houve uma concentração de esforços,
ensejando o alinhamento de grande oferta de
capacitações à viabilização de estrutura adequada, com todo o equipamento necessário e
um orçamento compatível com o que ofertamos”, diz Joana.

Ministério Público do Estado da Bahia

As parcerias firmadas nos últimos dois anos,
em resumo, compõem um extenso rol, mas
que partilha de um único propósito: promover
ações educativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Judiciário baiano, alinhadas, diretamente, aos objetivos estratégicos institucionais.

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - Sefaz-BA

Mubarak Advogados Associados
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJBA (Nupemec)
OAB-BA
Polícia Militar do Estado da Bahia
Procuradoria Geral do Estado da Bahia
Secretaria da Administração do Estado da Bahia- Saeb-BA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (SEAP-BA)
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA)
Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia (Seplan-BA)
Strategic Play Brasil - LEGO® SERIOUS PLAY®
Universidade de Pádova (na Itália)
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
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JUÍZES DA PAZ
Magistrados aprendem técnicas de defesa
pessoal e institucional em curso de segurança

E

star preparado para situações de risco, com ameaça à
integridade física. O curso de
Segurança para Magistrados,
realizado pela Unicorp em parceria com a Comissão Permanente de
Segurança do Tribunal de Justiça
da Bahia – presidida pelo presidente eleito para o biênio 2018-2020,
desembargador Gesivaldo Britto –,
atraiu juízes e fez sucesso.

A iniciativa contou também com o
apoio da Assistência Militar da Presidência do TJBA, da Associação dos
Magistrados da Bahia (AMAB), Polícia
Militar e das secretarias de Segurança
Pública e de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP).
Coordenado pelo juiz Isaías Vinícius de Castro Simões, o curso teve
como objetivo proporcionar aos

participantes o conhecimento de
técnicas para busca constante de
melhoria da segurança pessoal e
institucional.
Foram abordados temas como procedimentos de segurança funcional
e pessoal, técnicas básicas de defesa
pessoal e de uso de armamento de
fogo e gerenciamento de crises, utilizando metodologia teórica e prática.

Atentos, magistrados aprendem técnicas de segurança pessoal e institucional
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Presidente Maria do Socorro Barreto Santiago na
inauguração da nova sede da Unicorp
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Artigo

Sempre amei
o saber!
Juíza Marielza Brandão
Assessora Especial da Presidência

E

nestes dois anos aceitei o desafio de auxiliar a nossa presidente, desembargadora Maria do Socorro
Barreto Santiago, a dar à Universidade Corporativa
(Unicorp) do Tribunal de Justiça da Bahia, instituída
pela Resolução Nº 22, de 21 de novembro de 2008, o destaque que ela merece!
Através dela a nossa querida presidente reafirma a missão
e a visão deste Poder Estadual: de assegurar, por meio da
capacitação do seu quadro de pessoal, o amplo acesso à
Justiça, com independência, ética e eficiência, visando a
pacificação social.
Com o suporte da Unicorp, o Tribunal baiano cumpre a
nova diretriz da Justiça brasileira: valorizar e qualificar os
seus magistrados e servidores, alcançando tanto os da
capital, quanto os do interior, e, com isso, contribuir para
atualização e celeridade dos trâmites processuais para uma
Justiça mais ágil, ao focar em um novo padrão de qualidade dos serviços do Judiciário, através de uma dinâmica de
ensino contemporânea, denominada ensinagem, a qual
promove o desenvolvimento de competências de forma
mais democrática.
Aliada à preocupação de consolidar e afirmar a importância estratégica da Unicorp no atual biênio, não se poderia
esquecer de dotá-la de sede própria e infraestrutura condizente com sua prática da generosidade de compartilhamento do saber, por meio da contínua e regular oferta
de programas, projetos e atividades de educação, para os
segmentos jurídicos, sócios jurídicos e da área de administração do Poder Judiciário estadual, visando fomentar
a cultura da eficiência e da eficácia na Justiça da Bahia,
com o propósito de alçá-la ao patamar de referência na
prestação jurisdicional.
A gestão, acertadamente, colocou, como uma de suas
metas prioritárias, a entrega desse patrimônio material,
alinhada às inovações pedagógicas e tecnológicas, viabilizadas pelo processo de modernização que está sendo
implementado, o qual permite que as ações de educação
corporativa e de estratégia de sustentabilidade sejam um
processo irreversível e contínuo de crescimento, ampliando
a cobertura de atendimento dos programas de desenvolvimento de competências para a justiça de primeiro e segundo grau do nosso Tribunal.
Elegeram-se cinco pilares estratégicos: criação de portfólio
de ações de capacitação permanente; melhoria e ampliação da infraestrutura física e de pessoal; estabelecimento
de parcerias institucionais; democratização do acesso às
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Juíza Marielza Brandão e a presidente Maria do Socorro

ações de desenvolvimento; e institucionalização da atividade instrutória interna.
As ações de educação promovidas pela Unicorp privilegiam conceitos, metodologias e estratégias que favorecem a institucionalização de uma cultura organizacional que estimula: atitudes de liderança pautadas
na ética e propulsoras da criatividade, da construção
coletiva e do compromisso com resultados; a capacitação como estratégia de valorização dos colaboradores
e instrumento de profissionalização do serviço público; o pensamento estratégico em qualquer posição e
nível hierárquico; a visão contextualizada e integrada,
favorecendo o processo de desenvolvimento institucional; a disseminação e socialização de conhecimentos
e experiências, gerando aprendizado organizacional; a
aprendizagem como um processo permanente e compartilhado por todos – lideranças e liderados; as práticas
de trabalho mais eficientes, sustentadas por conceitos
e teorias inovadores; o fortalecimento de redes de relacionamento com os parceiros externos.
É com esse espírito que as ações da Unicorp continuamente se consolidam através da oferta de mais de 40 mil
vagas nos diversos cursos de capacitação, no decorrer
deste biênio, tornando o aprender um desafio diário, que
deve ser aprimorado e renovado, em vista da transitoriedade do conhecimento e da velocidade das inovações
como grandes aliadas para uma constante abertura ao
conhecimento.
Rumo ao futuro, porque as organizações somente serão
fortes se tiverem a capacidade de aprender coletivamente.

“Ninguém é tão grande que
não possa aprender, nem tão
pequeno que não possa ensinar.”
(Peter Senge)
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Fórum de Mediação
e Conciliação reuniu
representantes de vários
tribunais do País

RECONSTRUIR
A RELAÇÃO
Parceria da Unicorp com núcleo permanente
marca avanço dos métodos consensuais
de solução de conflitos

R

eflexão, consenso, mudança. A
Justiça Restaurativa, aplicação
de técnicas para resolução de
conflitos com as participações
daquele que ofendeu e da vítima, na
área criminal, ganhou um destaque
especial na atual gestão.

Junto com ela, a mediação e a constelação familiar, que também buscam o
fim da judicialização e o entendimento para restaurar as relações, tiveram
uma atenção especial.
Todo o trabalho é desenvolvido pelo
Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), cuja presidente de
honra é a desembargadora Joanice
Maria Guimarães de Jesus. É o único
do Brasil a ter um núcleo de Justiça
Restaurativa no segundo grau, realizando divulgação e capacitação das
práticas.
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Uma ala inteira da Unicorp, no bairro de
Monte Serrat, com salas especialmente
montadas, foi reservada para a Justiça
Restaurativa. O objetivo é construir soluções e auxiliar na prevenção e na diminuição do agravamento de conflitos.
Um mecanismo de transformação que
vem atingindo seu objetivo: promover
a pacificação social.
A iniciativa é regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da
Resolução nº 225, de 2016, e constitui
uma prioridade da Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia. Em 2016, com o
objetivo de instaurar e difundir a Justiça
Restaurativa no Estado, foi assinado um
acordo de cooperação interinstitucional entre a presidente Maria do Socorro Barreto Santiago e representantes
de órgãos públicos, entidades sociais e
sindicais, associações e instituições educacionais. “Um momento marcante no
nosso Tribunal”, disse, à época, a desem-

bargadora Joanice Maria Guimarães de
Jesus, também presidente do Comitê
Gestor do Núcleo de Justiça Restaurativa do segundo grau.
“Não se trabalha nem em cima da
lei nem em cima dos conflitos, mas
a partir das pessoas, dos valores das
pessoas, de seus sentimentos, da possibilidade de transformação do conflito, ao tempo que busca valorizar o ser
humano”, diz a desembargadora.
A Unicorp é parceira de todas as horas
do Nupemec, coordenado pela assessora da Presidência para Assuntos
Institucionais, juíza Marielza Brandão.
Ao longo da gestão, foram ofertadas
cerca de 1,1 mil vagas em cursos relacionados à prática da Justiça Restaurativa, o que abrange os de formação
básica e os de reciclagem, realizados
na sede da Universidade Corporativa
e nas comarcas do interior.

Durante a Jornada Maria da Penha, realizada no auditório do TJBA em agosto
de 2017, primeira edição fora de Brasília,
a Ministra Cármen Lúcia, Presidente do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do
Supremo Tribunal Federal (STF), destacou que a justiça do século XXI deve punir nos termos da lei, mas deve também
pensar nas razões que desencadearam
a violência, para que se possa restaurar
o tecido social. “Sem isso, vamos ter um
número maior de litígios, um número
maior de contendas”, disse a ministra fazendo referência à Justiça Restaurativa.

Baixo Sul, utiliza a técnica de terapia
criada pelo alemão Bert Hellinger.

Constelação Familiar

As técnicas de mediação que cada vez
mais ganham espaço para a resolução
de conflitos, judicial ou extrajudicialmente, também cresceram a partir da
parceria com a Unicorp. O objetivo é
apoiar as partes, incentivando para que
solucionem o conflito, por meio de um
mediador, que busca criar ou reconstruir os vínculos entre as pessoas.

Já a Constelação Familiar busca a solução de conflitos de forma pacífica e
consensual. Possibilita que as partes
envolvidas vejam e sintam, com maior
clareza, qual é o caminho para a solução. O método aplicado pelo juiz Sami
Storch, da 2ª Vara Cível de Valença, no

Os índices de conciliação alcançam
100% em processos nas varas de Família. Em casos de adolescentes envolvidos em atos infracionais, os índices de
não-reincidência chegam a 86%. “O
Tribunal da Bahia é o primeiro a fazer
isso, no mundo”, diz o juiz Sami Storch
que ministrou cursos sobre Constelações Familiares na Unicorp.

CURSOS – MEDIAÇÃO
CURSO DE
MEDIAÇÃO
JUDICIAL

313

ENCONTRO DE
MEDIAÇÃO JUDICIAL
PARA MAGISTRADOS

61

ENCONTRO MEDIAÇÃO:
RODA DE CONVERSA
E TROCA DE EXPERIÊNCIA

266

ENCONTRO REGIONAL
DO FÓRUM DE MEDIAÇÃO
E CONCILIAÇÃO
- FONAMEC -

306

Mediação
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Pingue-Pongue

precisam saber se têm a competência de que precisamos
para que as metas, a gestão e a comunicação sejam
alcançadas.
TJBA - Qual a importância do coaching nos Cartórios
Integrados, por exemplo?
R - A relevância é total. Todos iniciam um processo de
autoconhecimento. Afinal, se você não se conhece, não
sabe das suas competências, aonde você quer chegar.
Eles assimilam como algo relevante para a própria vida,
para a instituição e para a sociedade.

Cristiane
Menezes
Juíza e gestora de sonhos
Coaching no Poder Judiciário? Sim, e coube à juíza
Cristiane Menezes Barreto o desafio de aplicar a técnica
para magistrados e servidores. Com especialização
em MBA em Gestão de Pessoas e Formação de Líderes,
e formadora de Magistrado pela Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento e Formação de Magistrado
(Enfam), a magistrada recebe elogios pela condução das
aulas e resultados obtidos. “O objetivo maior é transformar
pessoas em potenciais líderes para que se comprometam
com as metas da organização”, diz ela, também certificada
em Practtioner PNL - Programação Neurolinguística pelo
Instituto Proser e Pela Sociedade Internacional de PNL.
TJBA em Ação - Quando foi implantado o coaching
no TJBA?
Resposta - A primeira experiência se deu quando assumi a
Turma Recursal dos Juizados. Fiz um trabalho de coaching
individual com cinco diretoras, a diretora-geral e quatro
subdiretores com o objetivo de identificar potencialidades
e traçar as metas. Duas pessoas obtiveram êxito. Uma
delas virou secretária-geral da turma recursal.
TJBA - E hoje, quais reflexos são percebidos no TJBA?
R - Hoje a estrutura é reproduzida no Cartório Integrado
em três pilares. O primeiro passo é trabalhar a questão
do propósito. Por que esses servidores estão aqui, no
Judiciário? Qual a missão, inclusive, pessoal? Porque,
na verdade, muitos já chegaram aonde gostariam
ou se acomodaram. Assim, trazemos a questão do
propósito. Depois, trabalhamos com a ferramenta
de autoconhecimento, dos perfis comportamentais.
Começamos com a dominância cerebral e hoje com
o PDA, o Perfil Comportamental de Competência. Eles
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TJBA - E como funciona o processo?
R - Trabalhamos com as ferramentas de coaching, como o
SWOT e o S.M.A.R.T. A capacitação foca no engajamento,
pertencimento e compromisso com o planejamento
estratégico para criar a identidade do cartório,
percebendo, dentro dessa lógica, as peculiaridades e as
fraquezas que podem alavancar ou ameaçar o projeto.
TJBA - Qual o próximo passo na capacitação?
R - Torná-los mais eficientes, porque é necessário afiar
o instrumento. Recorremos a técnicas de programação
neurolinguística, que mudam o pensamento para
transformar a maneira de agir. Partem do pressuposto
de que os pensamentos são capazes de mudar hábitos.
Mostro a importância do foco na solução e não no
problema. Costumo dizer que o coaching tem as
ferramentas, e a programação neurolinguística dá o
caminho.
TJBA - O que mudou após a implantação das sete
unidades integradas?
R - O servidor atirava para todos os lados. Chutava
para o gol e defendia. Atualmente, estão divididos em
setores e munidos de conhecimento de gestão. Saíram
da perspectiva de desmotivação para um contexto de
melhor comunicação com os pares. Passaram a pensar em
produção, metas e resultados. As mudanças contribuíram
para a qualidade de vida de todos. Outra conquista foi a
padronização. A certificação é conferida com base nela,
cujos modelos estão em funcionamento e tendem a
melhorar.
TJBA - E a divisão dos servidores a partir das
características pessoais? Deu certo?
R - Sim, é uma grande conquista. Eles perceberam o
quanto valorizamos as competências. Quando um ponto
fraco é identificado, apontamos a melhoria. É o avanço
contínuo: testa, opera, melhora. Passamos a ter uma rede
de ações para que todos entendam que é importante
contribuir para tornar o Judiciário ainda mais forte.
TJBA - Estamos diante de uma transformação mais
vista, é isso?
R - A iniciativa é de muito ganho não só para a instituição
como também para os servidores. É um processo de
olhar para eles. Tenho quase 20 anos de casa e não
costumávamos trabalhar assim, Trata-se de uma mudança
de paradigmas, de um comprometimento efetivo com a
esfera do atendimento jurisdicional.

Juíza Cristiane e a arte de potencializar o autoconhecimento e ampliar as competências
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m abril de 2011, nascia a primeira edição
da Revista Entre Aspas, organizada pela
Universidade Corporativa (Unicorp) do
Tribunal de Justiça da Bahia. De lá para
cá, já foram publicados outros quatro volumes, sempre contando com a contribuição de
magistrados e servidores do Judiciário baiano,
além de juristas e convidados especiais.

E

O objetivo é promover a difusão e o intercâmbio de informações técnico-jurídicas entre o
quadro de pessoal da Corte, de modo a fomentar a produção científica de artigos e, especialmente, a gestão do conhecimento, uma
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Já em fase de produção, o sexto volume do
periódico trará artigos que abordam temas
jurídicos e relatos de boas práticas do Judiciário que possam ser incorporados à prática
organizacional e, por conseguinte, aperfeiçoar ainda mais a qualidade, eficiência e celeridade dos serviços jurisdicionais prestados
à sociedade.
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das principais linhas de atuação da Unicorp.
Os trabalhos inscritos, em conformidade com
as regras dos editais, são avaliados pelo Conselho Editorial e Científico, constituído pela
Presidência do TJBA.
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ACESSE O SITE E LEIA AS EDIÇÕES
DIGITAIS DA REVISTA

WWW.TJBA.JUS.BR UNICORP
Presidente Maria do Socorro e convidados, no lançamento da 5ª edição da Revista Entre Aspas
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Perfil

Joana Pinheiro

CASA
ROSADA

Secretária-geral da Unicorp

G

estora governamental de carreira,
Joana Pinheiro, secretária-geral da
Unicorp no biênio 2016-2018, há
quinze anos vem se dedicando
à gestão com ênfase na administração
pública. “Minha trajetória nos últimos anos
tem sido voltada para a gestão de pessoas,
em secretarias e projetos de que participei
no Poder Executivo e, agora, no Judiciário”.
Servidora concursada há 15 anos, ela
acredita que a experiência como diretora da
Universidade Corporativa do Executivo por
sete anos e superintendente de Recursos
Humanos da Secretaria da Saúde por um
ano foi fundamental para que surgisse o
convite para assumir a Unicorp.

Acredito muito
na transformação
da realidade pública
por meio da gestão,
capacitação e de
bons profissionais

“Minha atuação à frente da Universidade
Corporatia no Poder Executivo possibilitou
contribuir com o projeto de consolidação
da Unicorp no Judiciário, trazendo a
experiência já implementada, a exemplo
do projeto de implantação da instrutoria
interna, que está sendo proposto no
âmbito do Poder Judiciário”, diz. Para
Joana, graduada em Administração pela
Universidade Federal da Bahia, investir em
profissionalização e gestão é uma maneira
para melhorar a prestação jurisdicional e,
consequentemente, a produtividade.

Sorriso da equipe da Unicorp reflete a satisfação do dever cumprido

S

eja no atender do telefone, na
recepção para preencher a ficha de inscrito, formatação de
um projeto ou na entrega do
certificado, há sempre um sorriso e
uma voz feminina na sede da Universidade Corporativa.

É quase uma equipe de futebol: Carmen - a que está fora da foto - e, da
esquerda para a direita, Júlia Spíndola, Júlia Sanches, Cecília, juíza Marielza Brandão, Jacy, Joana, Taiana, Ivone e Renata. No comando, Marielza
Brandão, assessora especial da Presi-

dência para Assuntos Institucionais,
pasta à qual está vinculada a Unicorp.
Quem agradece é o magistrado e o
servidor, sempre bem tratados na
Casa Rosada do Monte Serrat.

O segredo do sucesso foi unir a gestão
aos conhecimentos práticos e jurídicos.
Resultado: mais modernização, tecnologia
e a aplicação de novas ferramentas para a
elaboração dos projetos.
A secretária defende a importância de
fortalecer instituições como a Unicorp,
não apenas no Judiciário, para uma melhor
formação dos servidores. “Acredito muito
na transformação da realidade pública por
meio da gestão, capacitação e de bons
profissionais”, afirma.
Joana, de sorriso fácil, e querida pela equipe
que comanda, se diz realizada. “Acho que
você se dedica mais quando faz o que gosta,
faz com mais amor e profissionalismo.
Tenho muita responsabilidade com a coisa
pública, e trabalhar com esse espírito faz
toda diferença”.
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Time feminino conduz a
Universidade Corporativa com
muita graça e competência

CONHECIMENTO A SERVIÇO DA JUSTIÇA
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LINHA DO TEMPO
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Carpe
Diem!

CLICK!

Sociedade dos Poetas Mortos
e a alquimia humana por trás
do processo de ensino

P

oucos obras captaram tão bem a alquimia humana por trás do processo de ensino quanto Sociedade dos Poetas Mortos (Dead Poets
Society). Lançado em 1990, e dirigido por Peter Weir (O Show de Truman), o filme acompanha o
relacionamento do professor John Keating (Robin
Williams) e seus alunos de uma escola internato voltada exclusivamente para meninos.
Mesmo inserido no contexto de uma instituição conhecida pelo alto padrão, estabelecido através de valores relacionados à disciplina e tradição, Keating usa
métodos nada ortodoxos para conquistar os alunos.
Com a ajuda do mestre, os garotos, em especial o sensível Neil Perry (Robert Sean Leonard) e o tímido Todd
Anderson (Ethan Hawke), aprendem lições para toda
uma vida.
Weir estabelece uma direção precisa e elegante, apoiado por um design de produção extremamente eficien-
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te em reproduzir o finalzinho dos anos 1950, época no
qual o filme se passa. Contudo, é na direção de atores
que o realizador encontra seu ponto mais forte e memorável. Williams encarna Keating com um carisma,
sabedoria e humor que cativam a audiência.
A identificação com a personagem é instantânea, tornando crível a identificação dos docente com seus
alunos. O filme praticamente não funcionaria se o ator
não tivesse tanto talento. Além de Williams, o longa
tem Sean Leonard (que viveria anos depois o Dr Wilson, da série House) e Hawke (que protagonizaria a
Trilogia Antes e o oscarizado Dia de Treinamento) em
atuações inspiradas.
Assim como seu protagonista, Sociedade dos Poetas Mortos discute e defende a importância de ir
além da educação formal e acadêmica, valorizando
as artes, os sonhos e os pequenos momento da vida.
Carpe Diem!

Nei Pinto
Assessoria de Comunicação
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Carlos Machado
Secretário Judiciário

N

a última coluna conversamos sobre os pronomes pessoais, a partir de um email de nossa colega Milena. O assunto me remeteu a
um fato acontecido comigo em 1995, quando eu era subsecretário no I JDC - Barris. Minha função era orientar as partes e movimentar os processos.
Certa vez, fui solicitado por uma colega da recepção
para que ocupasse o seu lugar por alguns minutos,
“apenas para atender o telefone”, enquanto ela resolvia uma intercorrência que havia aparecido. Acedi e,
logo na primeira ligação, precisei confirmar uma audiência noturna. Naquela época não havia sistema.
Com a parte ao telefone, eu consultava a pauta escrita quando ouvi batidas fortes no balcão e as seguintes palavras, proferidas por um advogado surgido não
sei de onde: - “seja educado e olhe para mim; estou
falando consigo”. A única resposta que me ocorreu
foi: - “pode continuar o seu solilóquio, vou falar mais
baixo para não atrapalhar”. O problema estava criado.
Não demorou e fui chamado à supervisão. O advogado havia dito que eu o humilhara publicamente e
que iria falar com a Juíza. Fiquei receoso, pois embora
não o houvesse humilhado, muito menos publicamente (só estávamos eu, ele e uma pessoa ao telefone), encontrava-me em estágio probatório e fora
recentemente recrutado pela Juíza (a hoje Presidente
do TJBA, Maria do Socorro Barreto Santiago) para auxiliar na elaboração de decisões. Doutora Socorro me
chamou ao seu gabinete e, compreensiva, deixou
que eu apresentasse a minha versão. Achou graça na
resposta, mas pontuou que um atendimento respeitoso é o mínimo que alguém deve encontrar quando
se dirige a um servidor público e eu deveria ter respondido de outro modo. Lição aprendida.

Refiro-me a esse episódio real para falar mais um pouco sobre os pronomes pessoais. Já vimos que eles indicam as pessoas do discurso: quem fala, com quem
se fala e de quem se fala. Dissemos que podem ser retos ou oblíquos. Retos atuam como sujeito ou predicativo do sujeito. Oblíquos (átonos e tônicos) atuam
predominantemente como complementos, embora
os oblíquos átonos possam excepcionalmente aparecer como sujeito. Há muito o que se dizer, mas em
face do espaço vamos diretamente ao “consigo”.
Trata-se de pronome oblíquo tônico, formado pela
preposição “com” mais o pronome reflexivo “si”. Observe que o “si” é considerado pronome reflexivo porque retoma o sujeito da oração. Ex: “ele só pensa em
si”. Em quem ele pensa? Nele mesmo. Ocorre que, se
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nos dirigimos a outra pessoa, não devemos usar o pronome reflexivo “si” para designar o interlocutor. Diga a
ele(a): “eu só penso em você”. Se estiver pensando em
outro(a), diga “só penso nele/nela”, mas depois saia de
perto, a reação não costuma ser agradável. O advogado falava comigo; então, deveria ter dito: “olhe para
mim; estou falando com você”. Ao dizer “estou falando consigo”, me levou a responder ironicamente
que ele estava em um solilóquio, ou seja, conversava
consigo mesmo. É preciso dizer que isso vale para o
português do Brasil. Em Portugal, o pronome consigo
é frequentemente associado ao interlocutor, ou seja,
àquela pessoa com quem se fala. Lá, quando alguém
diz “eu só penso em si”, deseja transmitir que só pensa
naquela pessoa com a qual está falando. Portanto, se
você for a Portugal, leve essa dica consigo.
Eu disse acima que os oblíquos átonos (me, te, se, o,
a, nos, vos, os, as) podem excepcionalmente aparecer
como sujeito. Isso acontece quando os verbos mandar, deixar, fazer (causativos); ver, ouvir, sentir (sensitivos) vêm seguidos de verbo no infinitivo. (Infinitivo é
o verbo em seu estado natural, pode ser pessoal ou
impessoal, mas isso é assunto para o mestre Neuracy
na sala 313-sul). Vamos entender. Deixaram-me escrever este texto. O verbo escrever é objeto direto de
deixaram, e o me aparece como sujeito de escrever.
É como se eu disesse: Deixaram que eu escrevesse
este texto. Isso ocorre porque nessas situações (verbo causativo ou sensitivo + infinitvo) não há locução
verbal, isto é, os dois verbos não representam um
conjunto, uma ação praticada. Na verdade, o verbo
causativo (deixaram) pertence a uma oração e o infinitivo (escrever) a outra. Nesses casos, o pronome
pessoal átono exerce a função de sujeito do infinivo, por isso o “me” é o sujeito de escrever. Se você
entendeu que em “Deixaram-me escrever este texto”
o “me” é sujeito de escrever e significa dizer que “deixaram que eu escrevesse este texto”, certamente ao
ouvir Marisa Monte cantar lindamente “Deixa eu dizer
que te amo”, vai pensar: não seria “Deixa-me dizer que
te amo?” Sim, seria. Mas nem tudo na vida é sintaxe,
e patrulhamento não combina com a licença poética
dos apaixonados. Portanto, deixemos Marisa cantar,
encantar e confessar o seu amor como quiser.
Como vimos, os pronomes rendem bastante conversa. A propósito, será que no lugar de “Deixa-me dizer
que te amo”, eu poderia dizer “Me deixa dizer que te
amo?” Vamos precisar voltar ao assunto para explicar
isso direito. Até lá, para não haver confusão, fiquemos
com Raul: “Se eu te amo e tu me amas...”

Revista Eletrônica

Venha fazer a
revista com a gente!
Mande sua sugestão para ascom@tjba.jus.br
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