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É
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gestão e do aniversário de 410 anos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), o
mais antigo das Américas.

______________________________
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ressalta a importância da atuação conjunta e valorização de servidores,
magistrados e toda a sociedade na construção do Judiciário. O trabalho
em equipe faz a diferença. Todos juntos logramos êxitos. E todos juntos
chegaremos ainda mais longe.

Colaboradores
Ari Donato
Cláudia Bandeira
Josicleia Seles
Luiz Rocha
Revista Eletrônica TJBA EM AÇÃO,
Edição Especial - 410 anos
Março 2019

Parabéns ao TJBA! Felicitações a todos!

www.tjba.jus.br • e-mail: ascom@tjba.jus.br
Tel.: (71) 3372.5037 / 5038 / 5538
whatsapp (71) 98118-2361

Boa leitura!

MISSÃO

Assegurar o acesso à Justiça
visando a paz social.

VISÃO

Efetividade da prestação jurisdicional. ‘O Poder Judiciário do Estado da Bahia
é modelo de excelência na prestação jurisdicional.’

VALORES

Acessibilidade. Agilidade. Celeridade. Eficiência. Ética. Probidade.
Independência. Modernidade. Transparência. Responsabilidade socioambiental.
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Entrevista

Tempo de Celebrar
Presidente Gesivaldo Britto comemora os 410 anos do TJBA
e os resultados alcançados no primeiro ano de sua gestão

Em março de 2019, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), o mais
antigo das Américas, celebra 410 anos. Instalado em 1609 com
o nome de Tribunal da Relação do Estado do Brasil, também
chamado de Relação da Bahia, o órgão tinha a função de atuar
de forma colegiada para diminuir os poderes dos ouvidores
do Brasil. A denominação de Tribunal de Justiça foi adquirida
somente com a Constituição Federal de 1946.
A ocasião festiva é motivo de orgulho e celebração para
o Judiciário. Em entrevista à Assessoria da Comunicação
Social do TJBA, o Presidente da Corte, Desembargador Gesivaldo Britto, destacou a emoção desse momento: “sinto-me orgulhoso e extremamente feliz, porque estou tendo a
oportunidade de, não somente participar dessa comemoração, como também de estar presidindo a Corte”. “Fico feliz
de também poder organizar e levar a efeito essa solenidade
dos 410 anos de existência”, acrescentou.

Para marcar a história quadricentenária do Poder Judiciário, o Presidente Gesivaldo Britto preparou, com o apoio da
Comissão Organizadora dos Eventos de Comemoração dos
410 anos, formada por magistrados e servidores do TJBA,
uma comemoração especial. Instituída pelo Decreto Judiciário nº 698, de 17 de outubro de 2018, a Comissão tem à
frente os Desembargadores Lidivaldo Reaiche, na Presidência; e Maria da Purificação da Silva, representando a Comissão de Memória. Além dos Desembargadores, integram o
grupo: a Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho, Assessora
Especial da Presidência II – Assuntos Institucionais; e os Servidores: Iramar Viana Martinez de Almeida, Secretária-Geral
da Presidência; Sandra Mary Couto Dias Santos, Assessora
do Cerimonial da Presidência; e Moisés Bisesti de Queiroz,
Assessor de Comunicação Social. O desenvolvimento dos
trabalhos contou também com a colaboração de servidores de outros setores do TJBA.

Na conversa, além da celebração do aniversário do TJBA e do
116º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça, o Presidente do Tribunal baiano abordou outros importantes temas
como: a sua equipe de trabalho; as prioridades, o balanço
e as metas da gestão. Ao final, o Desembargador Gesivaldo
Britto registrou pontos relevantes de sua história de vida.

116º ENCONTRO DO CONSELHO
DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL

410 ANOS DO TJBA
Quando passou a integrar o Tribunal de Justiça da Bahia no
cargo de Desembargador, o Presidente participou das comemorações dos 400 anos de fundação do TJBA. Agora, no
cargo de Presidente, sublinhou a importância de celebrar os
410 anos da Corte baiana e sempre memorar a data consagrada. “Este ano o TJBA comemora seus 410 anos, mas o aniversário do Tribunal deve ser sempre celebrado. O próximo
será a celebração dos 420 anos. Por que isso? Porque esse
marco histórico deve ser lembrado diuturnamente para as
novas gerações de magistrados, desembargadores e servidores. Então, a cada 10 anos, o Tribunal tem que comemorar
esse mérito, motivo de orgulho para o povo baiano”.

6 | REVISTA TJBA EM AÇÃO
JANEIRO / FEVEREIRO 2018

Mais um motivo de alegria para o Desembargador Gesivaldo Britto é a realização do 116º Encontro do Conselho dos
Tribunais de Justiça do Brasil, nos dias 14 e 15 de março,
em Salvador. Esse evento ocorre durante as comemorações
dos 410 anos da Corte do Judiciário baiano. O Presidente
afirmou estar orgulhoso em promover o evento que, entre
os ilustres convidados, conta com a presença dos Presidentes das Cortes Superiores. “Sinto-me honrado em receber,
na Bahia, os nobres colegas”, realçou.
As ações comemorativas incluem também o lançamento
de um novo livro institucional, elaborado com o apoio do
Instituto Justiça & Cidadania, com vistas a registrar a história dos 410 anos do Judiciário baiano. Além disso, está
prevista a realização de cerimônia para a entrega de medalhas a servidores, magistrados, autoridades locais, nacionais e internacionais.
Presidente do TJBA, Desembargador Gesivaldo Britto

VALORIZAÇÃO DOS 1º e 2º GRAUS
Um dos compromissos assumidos pelo Desembargador
Gesivaldo Britto em seu discurso de posse no cargo de
Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, em fevereiro de
2018, foi a valorização do 1º Grau. Como salientou o Magistrado, “esse trabalho de reconhecimento é importante,
pois quando uma política administrativa é direcionada para
melhorar e proporcionar melhores condições de trabalhos
para os servidores e juízes do 1º Grau, automaticamente, há
um reflexo positivo no 2º Grau”.
O Presidente pontuou uma das ações que estão sendo realizadas para melhorar os serviços prestados pelo 1º Grau.
“Nós estamos implantando o PJe para facilitar as atividades
relacionadas à atividade-fim do Poder Judiciário, que é a
prestação jurisdicional. Hoje, os magistrados e servidores
têm uma carga de trabalho grande, mas tudo seria mais
difícil sem a informatização. Com certeza, em breve, tudo
ficará melhor. Até o final da gestão, com o projeto Unijud
Digital, vamos conseguir implantar o sistema único de informática em todo o estado”.

BALANÇO E METAS DA GESTÃO
No período em que são festejados os 410 anos do TJBA,
também é comemorado o primeiro ano da gestão do Desembargador Gesivaldo Britto, marcado por muito trabalho e muitas realizações. Como frisou, “foi o momento de
formar e azeitar a equipe, deixá-la funcionando como um
‘relógio’ para concretizar as metas estabelecidas pela gestão
do TJBA. Um ano de trabalho e luta para integrar ao Poder
Judiciário todos os operadores do direito. O sistema da Justiça não se restringe ao Poder Judiciário. São componentes
desse sistema: as polícias, os advogados, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os servidores, serventuários e
delegatários que também prestam o serviço aos cidadãos”.
Para o próximo período da gestão, o Presidente do TJBA reforçou a relevância da continuidade do trabalho em equipe
e evidenciou metas e projetos vindouros. “Primeiramente,
darei seguimento às atividades desenvolvidas pela gestão
até agora; incrementarei os projetos já em andamento; e
deixarei a gestão mais enxuta em termos orçamentários.
Para melhorar ainda mais a prestação do Judiciário, novos
projetos serão executados, como a construção de fóruns.
Se algumas obras não forem concluídas nesta gestão, serão finalizadas no mandato do próximo Presidente. Porque
eu entendo a administração como continuidade. Tenho
o objetivo de olhar para trás e dizer: obrigada, meu Deus!
Obrigada, equipe seleção de ouro; colocar a cabeça no travesseiro e dizer: ‘vim, vi e venci’ e cumpri o meu desiderato,
encerrando minha vida pública de maneira, o mais possível,
brilhante”, finalizou o Desembargador.

Mesa Diretora biênio 2018/2020

produtos do seu trabalho, com as suas economias. Ser juiz é
você tentar fazer uma justiça mais próxima possível da real,
por que a única justiça perfeita é a justiça de Deus”.
Ainda com relação às obrigações relativas à profissão, o Presidente do TJBA ressaltou a elevada carga de trabalho. “Nós
não temos hora pra trabalhar. Trabalhamos durante o dia
e normalmente levamos processos para casa. Quando não
levamos o processo fisicamente, aqueles fatos estão na nossa mente, ficamos pensando ‘meu Deus será que eu decidi
correto, será que essa era a decisão que eu realmente deveria ter tomado’. Então é prazeroso por um lado e, por outro
lado, é um sentimento de muita responsabilidade, de saber
se realmente aquela decisão foi a correta para aquele caso”.
SER PRESIDENTE DO TJBA

EQUIPE ‘SELEÇÃO DE OURO’
O Presidente da Corte do Judiciário baiano evidenciou,
como sempre faz em seus discursos, a importância da sua
equipe de trabalho. Segundo o Desembargador,”minha
equipe de trabalho é uma ‘Seleção de Ouro’. E complementou: “time que nenhum técnico deve mexer, porque é um
time que ganha sempre. Eu me orgulho dessa equipe. Onde
eu vou, eu digo: o trabalho não é meu, é da minha equipe.
Todos nós trabalhamos. Todos dessa seleção de ouro buscam dar o melhor de si para o alcance dos melhores resultados. Isso também é motivo de orgulho, de imensa felicidade para mim. Eu espero, ao término da minha gestão,
olhar para trás e dizer: foram vocês os vencedores, foram
vocês, integrantes dessa seleção, que me proporcionaram
esse sentimento de dever cumprido, da missão que me foi
dada pelo meu Tribunal”.
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RESPONSABILIDADES DA MAGISTRATURA
Segundo o Chefe da Corte do Judiciário baiano, “é muito difícil ser Juiz e mais difícil ainda ser Desembargador”. E complementou: “há momentos que você, como magistrado, se
sente privilegiado pela responsabilidade e oportunidade de
buscar fazer justiça aos que dela necessitam. Por outro lado,
há encargos enormes. Ser Juiz é uma profissão de altíssimo
risco, porque o magistrado lida com a vida das pessoas, com
as famílias das pessoas, com o trabalho das pessoas, com os

FAMÍLIA E O PODER FEMININO
Em entrevista, o Desembargador Gesivaldo Britto falou com
graça e muito carinho sobre a sua família. “Tenho duas filhas, Patrícia e Cristiane, e uma neta, que é filha de Patrícia e
se formou em psicologia. A formatura é motivo de orgulho
para mim. Depois da solenidade, terá a festa. São mulheres
corretas e, como todas, muito ciumentas”.
Com afeto, o Presidente teceu elogios à esposa, Michelle. É
uma pessoa que Deus colocou em minha vida e que tem
me proporcionado muitas alegrias. Vem de uma família
muito bem estruturada, muito bem formada, e que eu me
lembro da minha família original também”. E complementou, alegremente: “nossas rusgas, como todo casal, são coisas bobas, nós nos ajustamos. Como eu sempre digo: todas

Todos os esforços valeram a pena e, hoje, o Desembargador
desfruta dos resultados que conseguiu alcançar. “O primeiro
sonho foi o de ser juiz. Consegui passar no concurso difícil.
É uma profissão muito disputada e foi um sonho que eu
realizei. E, apesar de todos os percursos, eu consegui chegar
ao cargo de Desembargador, que é o mais alto cargo da
Magistratura estadual. Ser Presidente era um sonho quase
que impossível, mas eu estou Presidente por uma vontade
de Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus”.
No quesito reconhecimento, o Presidente registrou a sua
intenção em, continuamente, corresponder à confiança depositada pelos colegas ao elegê-lo, no ano de 2017, para
chefiar a Corte durante o biênio 2018/2020. “Procuro, a cada
dia, corresponder a confiança que eles depositaram em
mim. Eu amo o meu Tribunal e farei o melhor possível em
prol desta instituição”.

Presidente Gesivaldo Britto e sua esposa, Michelle
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as mulheres são ciumentas. Ela é bastante ciumenta, porque eu sou uma pessoa bonita, linda e maravilhosa”, brincou o Presidente.
Quanto ao poder feminino, o Desembargador foi taxativo:
“todas as mulheres são poderosas. Os homens pensam que
mandam, mas não mandam nada. Quem manda são as mulheres e agora chegou a vez das Michelles”.
CURIOSIDADES SOBRE O PRESIDENTE
Entre os hobbies do Presidente, estão: a pescaria e os automóveis. Sua comida preferida? A famosa moqueca de ovo
com camarão! Quando o assunto é música, o Desembargador é bastante eclético: costuma ouvir MPB, samba, música
clássica, jazz e canções internacionais. “A música faz parte
da vida do ser humano desde os tempos mais remotos.
Transmite sentimentos”.
A leitura também é diversificada. “Sou bastante eclético em
relação a livros também. Tenho um livro que guardo com
carinho extremo, pois adquiri na época em que comecei
a fazer o ginásio. Chama-se ‘Antologia Nacional’, de Carlos
de Laet. Não se encontra mais à venda. Pode-se encontrar
até em acervo. É muito profundo e retrata a formação da
língua portuguesa”, descreveu. Também integram a lista de
suas obras favoritas: “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de
Saint-Exupéry; e “Fernão Capelo Gaivota”, de Richard Bach. A
“Bíblia Sagrada” é o livro que o Presidente do TJBA tem mais
apreço. “Tenho a Bíblia em casa e em meu local de trabalho,
porque ela nos orienta e faz refletir sobre a importância de
sermos humildes e generosos. Ela nos lembra que há um
Ser Superior que nós chamamos Deus”, afirmou.
Com relação às personalidades que admira, o Presidente citou alguns nomes. “Um dos maiores juristas que o Brasil já
teve foi Rui Barbosa. Além dele, Teixeira de Freitas. E, junto a
essa dupla, Pedro Milton de Brito, homem simples, de uma
humanidade difícil de descrever”. “Entre os baianos que nos
influenciaram e nos deixaram missões, temos Aliomar Baleeiro, Adalício Nogueira e Calmon de Passos, complementou.
CONHEÇA MAIS SOBRE A HISTÓRIA
DO PRESIDENTE DO TJBA
Em 12 de outubro de 1946, nasceu, em Salvador, Gesivaldo
Britto, o filho ilustre que ganhou, no mundo jurídico, notabilidade e respeito. Veio de família de classe média, bastante comprometida com o trabalho. A fase que abre as portas
da carreira jurídica aconteceu em 1972 quando surgiu a
oportunidade de fazer o curso de Direito na Universidade
Católica de Salvador (UCSAL). Precisou conciliar o trabalho
na Polícia Militar com as aulas de Direito Público e Privado,
mas conseguiu concluir a graduação, com muito esmero,
em 1978. Em seguida, prestou concurso para o Ministério
Público e, em 1980, assumiu a Comarca de Lençóis como
Promotor de Justiça. Exerceu a função também na Comarca
de Seabra e como substituto em Itaberaba e Andaraí.

Em seu coração carregava a vontade de ser Juiz e conseguiu
muito mais que isso. Em 1981, fez concurso para Magistratura, uma das carreiras mais almejadas, mas também uma
das mais difíceis do meio jurídico. Aprovado com excelente colocação, assumiu como Juiz da Comarca de São Felipe
em 1982. Dois anos depois, foi transferido para a Comarca de
Monte Santo. Em 1985, recebeu a promoção para a Comarca
de Irará onde permaneceu por 6 anos até chegar à capital
baiana em 1990. Trabalhou no antigo Juizado de Pequenas
Causas no Sieiro, bairro da Liberdade. Na sequência, atuou
como Titular da 2ª Vara de Fazenda Pública e, com um trabalho desenvolvido ao longo de 19 anos, tornou-se referência
em Direito Tributário pelo notável saber jurídico.
Em setembro de 2008, iniciou mais uma fase promissora na
carreira quando foi promovido ao cargo de Desembargador
pelo critério de antiguidade. Conhecido e respeitado no
Tribunal, foi designado para a 2ª Câmara Cível onde julgou
com imparcialidade e tenacidade os assuntos pertinentes
ao Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse período, acumulou
também a Presidência da Comissão Permanente de Segurança do TJBA.
O sonho pela Presidência tornou-se realidade em 2017,
quando colocou, pela primeira vez, o nome à disposição
dos colegas, e foi eleito com uma vitória surpreendente nas
eleições para o biênio 2018/2020.

O QUE ME FAZ FELIZ ?
“Ver as coisas funcionando corretamente
e o trabalho frutificando”
“Sair de carro, só olhando,
sem fazer nada”
“Saber que ajudei muita gente,
ajudei porque eu quis ajudar”
“Estar feliz na presença de meus
colaboradores mais próximos”
“Saber que as pessoas que têm maior
contato comigo gostam de mim”
“Botar a cabeça no travesseiro para dormir, a não ser
as preocupações com os problemas para resolver,
e dormir um sono tranquilo”
“É viver tantos anos, saber que Deus
me deu essa vida longa”
“Essa maneira minha de brincar com todos,
conversar bobagens, fazer uma piada e descontrair”

Apesar do sonho do pai, de ver o filho ser um advogado, formou-se em Direito, mas não seguiu o caminho da advocacia.
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PRINCIPAIS AÇÕES DA PRESIDÊNCIA - 1º ANO DA GESTÃO
Cartórios Integrados

Ações de saúde
O ano de 2018 foi marcado por atividades voltadas à saúde do
cidadão e do servidor. Além de oferecer atendimentos e realização
de exames gratuitos durante as edições da Semana da Justiça Pela
Paz em Casa, a Corte promoveu ações especialmente voltadas
à saúde da mulher e do homem durante o Outubro Rosa e o
Novembro Azul, respectivamente. Essas atividades foram fruto de
uma parceria firmada com a Fundação José Silveira (FJS). O TJBA e
a FJS assinaram um Termo de Cooperação para que ações como
essas se perpetuem.

O ano de 2018 começou com a inauguração de uma nova
unidade do Cartório Integrado na área de Família, reunindo as
6ª, 7ª, 8ª, 12ª e 14ª Varas de Família da capital baiana. No período,
também foi inaugurado o 1º Cartório Integrado de Sucessões,
compilando as 1ª, 2ª, 11ª e 13ª Varas de Família. Ainda no ano que
passou, as cinco unidades integradas de Relações de Consumo
de Salvador e o 1º Cartório Integrado Cível passaram a funcionar
usufruindo do Sistema de Alvará Eletrônico, em parceria com o
Banco do Brasil. O procedimento desburocratizou, tornando o
repasse de valores referentes aos alvarás mais rápido e fácil para
advogados e jurisdicionados.

Começar de Novo
Em 2018, o “Começar de Novo”, projeto realizado pelo Tribunal
de Justiça da Bahia, Secretaria de Administração Penitenciária
e Ressocialização e Procuradoria Geral do Estado celebrou seu
primeiro aniversário. O projeto do Conselho Nacional de Justiça,
instituído em 2009, busca capacitar profissionalmente internos
dos centros penitenciários em regime aberto ou semiaberto.
Desde quando o “Começar de Novo” foi instituído, o TJBA passou
a oferecer 60 vagas de emprego para reeducandos. Assim, os
participantes da iniciativa são submetidos a um processo de
ressocialização e têm um dia da pena reduzido a cada três dias
de trabalho realizado.

Semanas de Sentenças e Baixas
O esforço conjunto das unidades judiciárias durante as
Semanas de Sentenças e Baixas Processuais de 2018 alcançou
excelentes resultados. Na primeira edição, ocorrida entre
os dias 23 e 27 de julho, foram registradas 192.991 baixas e
78.116 sentenças. Já entre 15 e 19 de outubro, o empenho
concentrado das serventias resultou na baixa de 147.035
processos e na prolação de 64.652 sentenças.

Justiça pela Paz em Casa

Citação eletrônica
Ao longo de 2018, o TJBA economizou aproximadamente
R$ 6 milhões com gastos postais graças a citações e intimações
eletrônicas. Os Juizados Especiais do TJBA expediram 224.297
intimações eletrônicas entre fevereiro e 12 de dezembro do
último ano. O valor economizado teria seria gasto com postagens
nos Correios.

As Semanas Justiça pela Paz em Casa de 2018 foram marcadas
não só pelo esforço concentrado para julgar casos de violência
doméstica e familiar contra as mulheres, mas também
pela prestação de diversos serviços à comunidade. A ação,
organizada pela Coordenadoria da Mulher, que tem à frente a
Desembargadora Nágila Brito, incluiu a realização de mamografia,
profilaxia odontológica, cadastramento no Bolsa Família,
atendimento pelo Cejusc, orientações nutricionais e assistência
social. Além disso, foram promovidos ciclos de palestras com o
intuito de debater e trocar informações. Criada em 2015 pelo CNJ,
a Campanha ocorre nos meses de março, agosto e novembro.

Casa do Servidor
Fundada em 1992, a Casa do Servidor foi reinaugurada em
2018 pelo Desembargador Presidente Gesivaldo Britto. Agora,
o Servidor, que mora no interior e precisa vir à capital para tratar
da saúde, dispõe de um ambiente acolhedor, confortável, com
acesso à internet e espaços de cultura e lazer. Os interessados
em agendar sua estada na Casa devem entrar em contato por
meio dos números de telefone (71) 3321-3847 e 3321-0687 ou
por meio de mensagem para o e-mail casadoservidor@tjba.jus.
br, com, no mínimo, dez dias de antecedência.
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Concurso de Juiz Substituto
Consolidando uma das promessas do Desembargador Presidente
Gesivaldo Britto – a valorização do 1º Grau –, o TJBA promoveu
concurso para Juiz de Direito Substituto. Ao todo, foram ofertadas
50 vagas, sendo 32 para ampla concorrência, 15 para negros e
três para deficientes. As provas ocorreram no início de janeiro
deste ano.
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PRINCIPAIS AÇÕES DA PRESIDÊNCIA - 1º ANO DA GESTÃO
Acessibilidade

Cadastrar Melhor
No primeiro ano da atual gestão, a equipe montada pelo
Desembargador Presidente Gesivaldo Britto deu seguimento
ao projeto “Cadastrar Melhor”, que busca promover um
melhor cadastramento inicial dos processos, dos documentos
intermediários e das movimentações processuais. Em 2018, foi
realizada apresentação e homologação do sistema de ordenação
processual da iniciativa. A ferramenta disponibiliza a lista dos
processos com prioridade e aqueles aptos para julgamento, por
unidade judicial, em ordem cronológica, conforme determina
o Novo Código de Processo Civil. Ao longo do ano, também
foi debatida a criação de um Sistema de Gestão de Citação e
Intimação dos Sistemas Processuais do TJBA.
Sustentabilidade
O trabalho do Núcleo Socioambiental, liderado pela
Desembargadora Maria de Fátima Carvalho, vem colhendo bons
frutos. Dados apresentados em novembro de 2018 mostraram
que o consumo de água atingiu um volume de 15.695 m³ de
redução nos 12 meses anteriores. Além disso, o consumo de
energia foi reduzido a 22.295.518 kW. Entre as boas práticas
adotadas incluem ainda redução do consumo de papel, toner
para impressora e canetas. A economia de copos descartáveis
também foi significativa. Até novembro, o número superava a
casa das 260 mil unidades. O Núcleo desenvolveu ainda outras
ações, como a implantação do sistema de retro aproveitamento
de água da chuva em fóruns das comarcas da capital e do interior.

Nomeações
Desde o início da gestão do Desembargador Gesivaldo Britto,
foram oferecidas 46 vagas para diversos cargos, analistas e técnicos.
A iniciativa considerou a existência de candidatos no cadastro
de reserva relativo ao certame regido pelo Edital nº 01, de 23 de
outubro de 2014, e a necessidade de concentração de esforços na
área de 1º Grau. As 46 vagas, ofertadas nos Diários de Justiça dos
dias 21 de março, 12 de abril e 30 de maio de 2018, resultaram em
63 nomeações. Isso ocorreu porque 17 candidatos não tomaram
posse dentro do prazo legal, ocasionando a reposição.

Pai Presente
O ano que passou foi marcado pela interiorização do Projeto
Pai Presente, ação desenvolvida pela Assessoria Especial da
Presidência II, liderada pela juíza Rita Ramos. Entre as comarcas do
interior do Estado que mais realizaram exames de DNA durante os
mutirões, estão incluídas, Feira de Santana (114), Carinhanha (67),
Itamaraju (46), Coaraci (45) e Irecê (40). Também se destacaram
Pojuca (37), Camacan (37), Riachão do Jacuípe (35), Poções (34),
Vitória da Conquista (33), Itabuna (33), Ribeira do Pombal (31)
e Euclides da Cunha (31). Em Salvador, foram promovidos 14
mutirões, incluindo aqueles destinados à abertura de exames,
totalizando a realização de 321 exames de DNA.
Portal de Jurisprudência
Uma plataforma moderna, dinâmica e inovadora, que facilita o
trabalho de Magistrados, Assessores e Advogados. Assim é o novo
Portal de Jurisprudência, proposto pela Comissão de Jurisprudência,
Revista, Documentação e Biblioteca, que tem à frente o
Desembargador Moacyr Montenegro Souto, e desenvolvido pela
Coordenação de Sistemas (Cosis). A ferramenta disponibiliza, em
um só local, a consulta de jurisprudência contemplando o 2º Grau
e as Turmas Recursais. Além disso, oferece melhor desempenho
nas buscas e maior agilidade. Para acessar a nova plataforma,
basta clicar no botão “Jurisprudência”, localizado no menu azul da
página inicial do TJBA, depois clicar no link Jurisprudência: Nova
Plataforma de Busca. O Portal foi ativado em outubro de 2018,
durante a cermônia do lançamento da edição comemorativa de
50 anos da Revista Bahia Forense, no auditório do TJBA.
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O Decreto Judiciário nº 214/2018 instituiu a Comissão Permanente
de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário baiano. Desde
então, o grupo vem desenvolvendo diversas ações, desde a
sensibilização de Magistrados e Servidores no tocante à questão,
até palestras e projetos. No mês de junho, por exemplo, a palestra
“Lei Brasileira de Inclusão”, ministrada pelo Juiz de Direito Pablo
Stolze, debateu as inovações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com
Deficiência. O encontro foi acompanhado por dois Intérpretes
de Libras. “A Arte como Ferramenta de Inclusão” também merece
destaque. O projeto reuniu artistas com diferentes deficiências,
integrantes de várias instituições da capital baiana, que se
apresentaram na praça de serviços do TJBA durante a Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, promovida
no mês de agosto. O Decreto Judiciário nº 655/2018, de 28 de
setembro, designou o Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa
para presidir a comissão. Até essa data o grupo era liderado pela
Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho.

Mutirão de Interdição

Unidades do Cejusc
Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2016, a fim de
proporcionar pacificação dos conflitos na sociedade baiana,
o Desembargador Presidente Gesivaldo Britto inaugurou, em
2018, novas unidades dos Centros Judiciários de Solução de
Conflitos (Cejusc’, tanto na capital quanto no interior. No primeiro
semestre, as comarcas de Camaçari e Irecê foram contempladas.
Em novembro, o Fórum Regional do Imbuí, em Salvador, ganhou
mais uma unidade. No ano que passou, o TJBA disponibilizou
ainda o Cejusc Itinerante. Durante a Semana Nacional de
Conciliação, realizada em novembro, a unidade móvel do Cejusc
funcionou no estacionamento de um shopping da capital
prestando atendimento gratuitamente à população no que diz
respeito a acordos na área de família. No TJBA, as unidades do
Cejusc são coordenadas pelo Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflito (Nupemec), vinculado à
Assessoria Especial da Presidência II Assuntos Institucionais.

Em novembro, a Assessoria Especial da Presidência II Assuntos
Institucionais (AEP II), em parceria com a Diretoria de Primeiro
Grau (DPG), e o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos (Nupemec), unidade vinculada à AEP II,
promoveram o Mutirão de Audiências de Interdição. Na ocasião,
as 2ª, 11ª e 13ª Varas de Família de Salvador realizaram o total
de 110 audiências. A iniciativa do Desembargador Presidente
Gesivaldo Britto buscou agilizar o andamento processual nessas
unidades e contou também com a participação do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Estado da Bahia.
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PRINCIPAIS AÇÕES DA PRESIDÊNCIA - 1º ANO DA GESTÃO
Comunicação
O lema “Todos Juntos” não é por acaso e as ações de comunicação
fizeram questão de mostrar isso. Durante 2018, o TJBA mobilizou
magistrados e servidores, que contribuíram intensamente
com a Assessoria de Comunicação Social para a elaboração de
materiais informativos e institucionais. Ao longo do ano, foram
feitas diversas entrevistas, coberturas de eventos – incluindo
transmissões ao vivo pelas redes sociais –, produção de vídeos,
elaboração de matérias, atendendo ao público externo e interno.
Logo no início da gestão, foi realizado o “Café com o Presidente”,
evento no qual a Corte baiana apresentou suas ações para
2018 e esclareceu dúvidas da imprensa. A ação possibilitou o
estreitamento da relação com os veículos de comunicação, que
se manteve intensa por todo o período. O ano foi marcado ainda
pelo lançamento do informativo #TJBA. Com linguagem simples,
a publicação traz informações didáticas, serviços, orientações e
dicas, buscando aproximar a Justiça do cidadão. Na Rádio Web,
a programação foi reforçada com a veiculação de mais notícias,
além de dicas e curiosidades do mundo jurídico.

Mês do Servidor
A valorização de magistrados e servidores integra as diretrizes
do Desembargador Presidente Gesivaldo Britto, que adotou o
slogan “Todos Juntos” não por acaso. O Mês do Servidor 2018
representou bem o cuidado e a preocupação da gestão em
garantir o bem-estar dos colaboradores da Corte baiana. As
comemorações incluíram, além da tradicional Feira do Servidor,
a realização de sessões especiais dos espetáculos “Alvoroço”, “Os
Sons que Vêm da Cozinha” e “Criado por vó”, no auditório do
edifício-sede. Foi promovido ainda o I Festival de Música do
TJBA, do qual participaram Servidores e também seus familiares.
Os 10 finalistas se apresentaram no palco da sala principal do
Teatro Castro Alves (TCA) e as performances surpreenderam
jurados e plateia, deixando um gostinho de quero mais. Quem
foi prestigiar os colegas, pôde assistir ao show do cantor Adelmo
Casé e participar do sorteio de brindes.
Prédio-Anexo II
Os espaços físicos de muitos setores do TJBA já não comportam
a demanda de serviços desenvolvidos. Buscando atender
a essa necessidade, foi iniciada a reforma e ampliação do
complexo TJ, com a construção do prédio anexo II, previsto para
inaugurar ainda nesta gestão. A obra, que contempla também
o incremento de vagas de garagem, tem, na concepção de seu
projeto, o mínimo de interferência na estrutura já existente,
garantindo economicidade e agilidade na execução.

Renovação da Frota
No ano passado, o Tribunal de Justiça da Bahia licitou a aquisição
de novos veículos para sua frota. A última renovação havia
acontecido em 2014. A mudança também motivou a realização
do leilão de 68 carros usados de propriedade da instituição. O
pregão foi realizado no final de dezembro, com sucesso.

Semana da Conciliação

Adoção

Justiça Restaurativa
O Núcleo de Justiça Restaurativa de 2º Grau, que tem à frente a
Desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, promoveu
em 2018 diversas palestras e cursos. Entre os destaques estão
o Curso de Integração da Segurança Pública com a Justiça
Restaurativa, que formou nove turmas, e as capacitações
sobre Círculos de Construção de Paz, incluindo um Workshop
ministrado por Kay Pranis, referência mundial no assunto.
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À frente das questões relacionadas à adoção e a medidas
protetivas para menores, a 1ª Vara da Infância e Juventude de
Salvador trabalhou intensamente no ano que passou. Entre
as atividades desenvolvidas pela equipe, estão: os Estudos
Psicossociais para Habilitação, que resultaram em 66 relatórios
sociais e 75 psicológicos; as visitas domiciliares e institucionais; e
os Cursos Preparatórios para Adoção, que totalizaram, em 2018,
seis edições, com a participação de 110 requerentes. Foram
realizados também, além de outros eventos, o “Seminário de
Adoção”e a“Palestra Desmistificando a Adoção: Mitos e Verdades”,
exposições orais com especialistas; o “III Encontro Lúdico”, cujo
objetivo é a busca ativa para aproximar crianças e adolescentes
aptos para adoção com os adotantes; e o “Mutirão de Adoção”,
no qual ocorreram 44 audiências. O ano foi marcado ainda
pela parceria, reforçada em outros momentos, com um grande
shopping da cidade durante a campanha de Dia dos Pais. A ação
contou com palestras, rodas de conversa e também atividade
recreativa para crianças e adolescentes institucionalizados. No
segundo semestre, visando à orientação ao apoio institucional
aos técnicos das instituições de acolhimento, foi estabelecida
parceria com o Centro Municipal de Referência LGBT. Para
oportunizar a inserção de jovens institucionalizados nas
políticas de emprego e renda, foi desenvolvido o projeto “Jovem
Aprendiz: um passo para a autonomia”, do qual participaram 15
adolescentes, resultando na contratação de dois jovens para o
trabalho “Jovem Aprendiz” no shopping parceiro.

Digitalização do acervo da Biblioteca
O acervo de obras raras e especiais do TJBA soma 47 mil
exemplares de livros e revistas tombados. Buscando garantir a
preservação desse patrimônio histórico, foi idealizado o projeto
de digitalização dos documentos, que contempla ainda uma
ferramenta de consulta e gestão destes arquivos (Archidoc).
Iniciado com a assinatura de um contrato, em 2017, durante a
gestão da Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago,
o projeto foi lançado, oficialmente, pelo atual Chefe da Corte,
Desembargador Gesivaldo Britto, em 22 de outubro de 2018.
Entre as peças digitalizadas, muitas datando do início do século
XIX, estão: obras de Ruy Barbosa e do Império; Leis e Decretos do
Estado da Bahia; e o Primeiro Código da Filadélfia, considerado
o número um do mundo.

Um total de R$ 15.325.666,28. Esse foi o valor de acordos
fechados, em todo o Estado da Bahia, durante a Semana
Nacional de Conciliação 2018. Entre os dias 5 e 9 de novembro,
foram designadas 25.633 audiências, das quais 22.250 foram
realizadas, alcançando 4.426 acordos fechados. A campanha foi
conduzida pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Conflitos (Nupemec), unidade vinculada à Assessoria Especial
da Presidência II Assuntos Institucionais. Promovida anualmente,
em todo o país, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ação
busca incentivar a realização de audiências de tentativa de
soluções consensuais para os conflitos, registrados na Justiça. Em
2018, o público da capital contou ainda com o Cejusc Itinerante.
Durante o período, os interessados em realizar acordos na área
de família, relativos a divórcio, guarda, alimentos, união estável
e reconhecimento de paternidade, contaram com uma unidade
móvel do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos,
que permaneceu estacionada em um grande shopping local.
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PRINCIPAIS AÇÕES DA PRESIDÊNCIA - 1º ANO DA GESTÃO
Comissão Permanente de Memória

Nupemec
No ano que passou, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos (Nupemec) fez uma importante
conquista, passando a ser credenciado pela Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), por meio
da Portaria de Reconhecimento nº 17/2018, para a realização de
cursos de formação de mediadores judiciais com validade na
área da jurisdição do TJBA. Coordenado pela Assessora Especial
da Presidência para Assuntos Institucionais, Juíza Rita Ramos, tem
como Presidente de honra a Desembargadora Joanice Maria
Guimarães de Jesus. Entre suas atribuições, estão: o planejamento
e a coordenação das unidades de mediação e conciliação do
Poder Judiciário e o desenvolvimento dos programas destinados
à capacitação e estímulo à autocomposição. Além disso, o Núcleo
participa também de eventos de Cidadania promovidos com
entidades parceiras do TJBA, em que são fornecidos à população
serviços básicos de saúde, atendimento jurídico, assistência
social, inscrição em programas como o Bolsa Família e expedição
de documentos oficiais (certidões e registro geral). O Nupemec
atua ainda nos Círculos de Construção de Paz e Oficinas de
Parentalidade, por meio do método de Justiça Restaurativa,
serviço também oferecido pelos Centros Judiciários de Solução
Consensual de Conflitos (Cejuscs).

Presidida pela Desembargadora Maria da Purificação da
Silva, a Comissão Permanente de Memória do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia desenvolve ações para resgatar
e armazenar documentos e itens históricos do Tribunal de
Justiça da Bahia. Além da Presidente, a Comissão de Memória
é composta pelo Desembargador José Olegário Monção
Caldas, pela Desembargadora Regina Helena Ramos Reis,
pela Desembargadora Rita de Cássia Machado Magalhães
Filgueiras Nunes, pelo Desembargador Lourival Trindade,
pela Desembargadora Lícia Carvalho (Suplente), pelo
Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo (Suplente)
e pela Desembargadora Ilona Márcia Reis (Suplente).
Desde 2018, o foco principal da Comissão de Memória
é a celebração dos 410 anos do TJBA. Em parceria com a
Comissão Organizadora dos Eventos de Comemoração dos
410 anos, presidida pelo Desembargador Lidivaldo Reaiche,
a equipe revitalizou inúmeras ações como a revitalização
do Memorial do Fórum Ruy Barbosa, um dos principais
feitos. Inaugurado em 2010, o local guarda um requintado
um acervo dos 410 anos do Judiciário. Há peças de prata, o
que inclui dois candelabros, um tinteiro e uma urna de júri
utilizada em 1833. Uma balança com o símbolo da justiça
feita em cobre, um relógio do século XX e muitas fotos que
retratam personalidades de diversas épocas também fazem
parte do patrimônio preservado. Durante as comemorações
dos 410 anos do TJBA, o local será reinaugurado.
Centro Integrado de Segurança

Ação Social
Com vistas ao fortalecimento de projetos de responsabilidade
social e sustentabilidade, a Assessoria de Ação Social (AAS) do
Tribunal de Justiça da Bahia desenvolveu importantes ações em
2018. Em julho, a Assessoria, coordenada pela Servidora Vanessa
Travessa, realizou a entrega de agasalhos para o “Abrigo São
Gabriel”que acolhe idosos carentes, principalmente aqueles sem
familiares; desprovidos de documentação que lhes facultem
aposentadoria; portadores de doenças crônicas; e outros com
incapacidades físicas. Em outubro foi a vez da “Casa de Repouso
Bom Jesus”, em Paripe, receber fraldas geriátricas; material de
enfermaria e de higiene pessoal; alimentos não perecíveis e
roupas, doados por magistrados, servidores e expositores da
Feira da Primavera realizada. A AAS encerrou as atividades do
seu calendário de 2018 com a entrega de presentes e brindes
de Natal para o “Lar Pérolas de Cristo” e para a “Casa de Apoio
e Assistência aos Portadores do Vírus HIV” (Caasah), localizados
em Salvador. Os presentes foram doados por expositores e
participantes da Feira de Natal também promovida pela AAS.
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Inaugurado em 12 de novembro de 2018, o Centro Integrado
de Segurança fortalece as ações da Comissão de Segurança,
presidida pelo Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva,
que acompanha as decisões nacionais, o Fundo Estadual de
Segurança dos magistrados e o planejamento para reforçar
ainda mais o Poder Judiciário na capital e no interior do estado.
O centro está instalado no subsolo do prédio anexo do Tribunal
e conta com uma infraestrutura moderna. O local reúne câmeras,
monitores, três níveis para avaliação de situações emergenciais e
decisões estratégicas. A segurança institucional conta com 150
homens da Polícia Militar para atender a capital e as cidades de
Lauro de Freitas e Feira de Santana que representa a segunda
maior comarca do estado. A tecnologia reforça esse trabalho com
as câmeras espalhadas por todos os setores do Poder Judiciário e
tem contribuído para multiplicar os olhos de quem acompanha
mais de 180 cidades do interior com o apoio da polícia local.
Câmeras ipês possibilitam mapear e visualizar de longe as áreas
de circulação nos ambientes internos e externos de cada fórum
espalhado pelos municípios da Bahia.
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"Não há
nada mais relevante
para a vida social
que a formação do
sentimento da Justiça".

RUI BARBOSA
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1609-1626

1ª sede - Palácio do Governo

O Tribunal e suas
diversas moradas
1653-1870

2ª sede - Praça do Palácio do Governo
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1870-1880

3ª sede - Ladeira da Praça do Palácio

1880-1904

4ª sede - Rua Direta do Palácio - Rua Chile
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1904-1930

5ª sede - Praça da Piedade

1930-1949

6ª sede - Terreiro de Jesus
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1949-2000

7ª sede - Fórum Ruy Barbosa

3ª Sede - Ladeira da Praça do Palácio (1870-1880)
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4ª Sede - Rua Direta do Palácio - Rua Chile (1880-1904)

Edifício

2000

Sede do Tribunal

8ª sede (atual) - Centro Administrativo da Bahia
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Reunido-se, novamente, na cidade de Salvador, em maio
de 2011, o Conselho contou com a presença de 24 presidentes e representantes de Tribunais estaduais. O evento
foi conduzido pela Desembargadora Telma Britto, Presidente do TJBA. No Encontro, foi reconhecido e proclamado a
importância do programa “Estratégia Nacional de Justiça e
Segurança Pública”, oportuna conscientização da realidade
brasileira, necessária ao combate à criminalidade.

111º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça

Em março de 2019, nos dias 14 e 15, o Tribunal de Justiça
da Bahia tem a honra de sediar, novamente, o Encontro dos
Conselhos dos Tribunais de Justiça do Brasil. Desta vez, o Judiciário tem um motivo a mais para comemorar: o aniversário
dos 410 anos do TJBA, o mais antigo das Américas. A solenidade ocorre no primeiro dia do 116° Encontro do Conselho.
Programação

Anfitrião Quadricentenário
TJBA tem a honra de sediar o 116° Encontro do Conselho dos
Tribunais de Justiça do Brasil e comemora seus 410 anos

C

om mais de 25 anos de história, o Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil realiza, na Bahia, mais um
Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça do
Brasil. O evento reúne os presidentes de tribunais do país
com o intuito de discutir os rumos do Poder Judiciário e
compartilhar projetos para o fortalecimento da magistratura e aprimoramento da prestação jurisdicional. A 116ª
edição desse Encontro acontece nos dias 14 e 15 de março,
em Salvador, período em que o Judiciário baiano comemora os seus 410 anos.

Em agosto de 2003, o Conselho voltou a se reunir na capital baiana. O Desembargador Carlos Alberto Dultra Cintra, à época Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, e
os Ministros Nilson Naves e Pádua Ribeiro participaram do
evento. Na ocasião, o Ministro Pádua Ribeiro discorreu sobre a mudança do Judiciário após a criação do Conselho,
abordando, ainda, a crise do Poder e as conquistas como os
mutirões, os Juizados informais, a informatização e outras
medidas adotadas pelos Tribunais na busca da melhor distribuição da justiça.

Fundado em 9 de outubro de 1992, em Belo Horizonte,
Minas Gerais, sob a denominação de Colégio Permanente
de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, o Conselho
promove encontros regulares e reúne os Presidentes das
Cortes Estaduais, com vistas a fortalecer os seguintes pilares da sua existência: a defesa dos princípios, prerrogativas
e funções institucionais do Poder Judiciário, especialmente
do Poder Judiciário Estadual; a integração dos Tribunais de
Justiça em todo o território nacional; o intercâmbio de experiências funcionais e administrativas; o estudo e o aprofundamento dos temas jurídicos e das questões judiciais
que possam ter repercussão em mais de um Estado da
Federação, buscando a uniformização de entendimentos,
respeitadas a autonomia e peculiaridades locais.

O 78º Encontro aconteceu na cidade de Salvador, em março de 2009, ano em que o Tribunal de Justiça da Bahia
comemorou o seu quadricentenário. No evento, a Desembargadora Sílvia Zarif, Presidente do TJBA, produziu palestra
a respeito da estrutura do Poder Judiciário Baiano. A Juíza
titular da 68º Vara das Substituições, Patrícia Cerqueira, fez
uma exposição a respeito de projetos implantados no Judiciário baiano, selecionados pelo Conselho Nacional de Justiça, denominados “Balcão de Justiça e Cidadania” e “Núcleo
de Conciliação de 1º Grau”.

Dia 14/03/2019 (Quinta-feira)
18h – Saída dos Hotéis (Fera Palace / Wish) – Ônibus executivo
19h – Abertura Solene (Fórum Ruy Barbosa)

87º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça

Em setembro de 2014, ao final de seu histórico 100º Encontro, o Conselho dos Tribunais de Justiça reuniu-se no município de Mata de São João, região Metropolitana de Salvador,
situado a 60 quilômetros da capital. Os Desembargadores
Eserval Rocha, Presidente do TJBA biênio 2016/2018; e Milton Augusto de Brito Nobre, Presidente do Conselho, estiveram à frente do evento. Entre as autoridades, estiveram
presentes: a Ministra Cármen Lúcia e o então Governador
do Estado da Bahia, Jaques Wagner. “A política e Atenção ao
1º Grau de Jurisdição” e a “Celeridade Processual e Administração Judiciária” foram alguns dos temas pautados.

Dia 15/03/2019 (Sexta-feira)
Manhã
9h – Palestra da Conselheira Daldice Santana – CNJ
Tema: “Impacto da Política de Tratamento Adequado de Conflitos de Interesses como
indutora da Transformação Social”
10h – Homenagem ao Desembargador Pedro Carlos Bitencourt Marcondes – Ex-Presidente do Conselho dos Tribunais
10h30 – Palestra do Juiz de Direito Pablo Stolze Gagliano
Mestre em Direito Civil pela PUC-SP
Professor da Faculdade de Direito da UFBA
Tema: “A Nova Teoria da Capacidade Civil: A Reconstrução de um Paradigma e os desafios do Poder Judiciário”.
12h – Almoço
Tarde
14h – Reunião Assuntos Internos – Salão Dona Flor – Fera Palace Hotel
16h30 – Palestra do Ministro José Antônio Dias Toffoli, Presidente do STF e do CNJ, no
encerramento do Conselho de Presidentes de Tribunais (Tempo previsto: 30 minutos)
Tema: ”Desafios do Poder Judiciário do Século XXI”
17h – Carta de Salvador – Salão Dona Flor – Fera Palace Hotel
18h – Encerramento – Salão Dona Flor – Fera Palace Hotel

100º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça

Encontros do Conselho na Bahia
Foi no ano de 1995 que o Conselho dos Tribunais de Justiça
reuniu-se pela primeira vez na Bahia, em Salvador. Na oportunidade, homenageou as lutas e o ideário de liberdade e legalidade de Rui Barbosa, considerando a implantação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e os últimos acontecimentos
da Reforma Constitucional. Naquele ano, o Tribunal de Justiça
da Bahia era presidido pelo Desembargador Ruy Trindade.
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Última edição do Encontro dos Conselhos

78º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça

A última vez que o Conselho se reuniu na Bahia foi em junho de 2017. O Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa foi palco
da cerimônia de abertura do 111º Encontro do Conselho
dos Tribunais de Justiça. Presidentes e representantes de 22
estados brasileiros estiveram presentes na cerimônia. Durante a abertura do encontro, a anfitriã, Desembargadora
Maria do Socorro Barreto Santiago, Presidente do Tribunal
de Justiça da Bahia, gestão do biênio 2016/2018, destacou
a importância da troca de experiências entre os Tribunais de
Justiça dos mais diversos estados.

Na última edição do evento, em dezembro de 2018, em
Florianópolis, Santa Catarina, o Presidente do TJBA, Desembargador Gesivaldo Nascimento Britto, realçou a importância da iniciativa e convidou os presentes para a 116ª
edição, na Bahia: “os presidentes, que são gestores em seus
tribunais, precisam discutir os pontos necessários para as
reformas com o objetivo de levar os pleitos aos legisladores e às autoridades do próprio Judiciário, do Conselho
Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal para
melhorar a prestação jurisdicional. A Bahia está unida com
esse propósito e esperamos todos para o próximo encontro, que será em nosso Tribunal”.

Presidente Gesivaldo Britto durante a 115ª edição do Encontro

Construção do Fórum Ruy Barbosa, iniciada em 1934

Pôster
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“

“A busca por esse reconhecimento foi
iniciada na gestão da Desembargadora
Maria do Socorro Barreto Santiago
(2016/2018), culminando com a conquista
inédita do Selo Ouro em 2017. Nesta atual
gestão, reafirmei o compromisso em manter
a qualidade da informação prestada, além
de reforçar os investimentos no 1º Grau”

“

Presidente Gesivaldo Britto

Presidente do TJBA, Gesivaldo Britto, recebe prêmio,
acompanhado pelos Corregedores do Judiciário baiano

Todos Juntos somos
ouro mais uma vez!
Tribunal de Justiça da Bahia recebe premiação
do CNJ pelo segundo ano consecutivo

N

ova gestão. Novas metas. Novos projetos. O mesmo
comprometimento. Assim pode ser definido o ano
de 2018, que encerrou com mais uma vitória para o
Tribunal de Justiça da Bahia. O esforço conjunto das unidades administrativas e judicantes resultou novamente na
conquista do Ouro no Selo Justiça em Números.
Concedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desde
2014, a honraria, que inclui as categorias Diamante, Ouro,
Prata e Bronze, premia os Tribunais que mais investem na
excelência da produção, gestão, organização e disseminação de suas informações administrativas e processuais,
representando a capacidade que a instituição tem de
controlar e informar seus dados para a sociedade e para
o Conselho.
A entrega do Selo ocorreu no dia 3 de dezembro, durante o
XII Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e reuniu representantes de
Tribunais de todo o país. Desta vez, a Corte baiana obteve
85,17% da pontuação total, o que corresponde a um incremento de 14,49%, considerando o expressivo resultado do
ano anterior.
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O êxito alcançado pelo TJBA foi comemorado com muita
alegria durante a solenidade de entrega do Selo, realizada
no primeiro dia do XII Encontro Nacional do Poder Judiciário. Acompanhado da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos,
e do Corregedor das Comarcas do Interior, Desembargador
Salomão Resedá, o Desembargador Presidente Gesivaldo
Britto reafirmou o compromisso em manter a qualidade da
informação prestada.
“Com muita satisfação e alegria que nós recebemos o segundo Selo Ouro, caminhando para o Selo Diamante. A Bahia mostrou o seu valor, mantendo o Selo Ouro, agora com muito mais
empenho da equipe, que trabalha dia e noite para melhorar
os nossos serviços ao jurisdicionado”, destacou o Presidente.

“

“Estamos muito felizes com essa
premiação. É o reconhecimento de nosso
trabalho, colocando o TJBA no lugar que
ele merece”

“

Celebração

Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago durante
a premiação inédita do CNJ recebida pelo TJBA em 2017

Desembargadora
Maria do Socorro Barreto Santiago

“A busca por esse reconhecimento foi iniciada na gestão
da Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago
(2016/2018), culminando com a conquista inédita do Selo
Ouro em 2017. Nesta atual gestão, reafirmei o compromisso em manter a qualidade da informação prestada, além de
reforçar os investimentos no 1º Grau”, contou o Desembargador Presidente Gesivaldo Britto.

Ao falar do seu contentamento, o Desembargador Salomão
Resedá fez questão de lembrar que a premiação traz consigo responsabilidades. “Poderia usar várias adjetivações para
traduzir este momento, mas eu acho que devemos encarar
como um momento de responsabilidade, porque a partir
daqui, o Tribunal de Justiça da Bahia tem a grande obrigação de dar continuidade a essas conquistas”, ponderou.

Para a Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago,
primeira Presidente do TJBA a receber o Selo Ouro, a conquista
representa o reconhecimento de todo o esforço realizado para
melhoria da prestação jurisdicional no tribunal baiano. “Estamos
muito felizes com essa premiação. É o reconhecimento de nosso trabalho, colocando o TJBA no lugar que ele merece”, afirmou.

O segundo Selo Ouro do TJBA foi celebrado de perto também pela Assessora Especial da Presidência II - Assuntos
Institucionais, Juíza Rita Ramos; pela Juíza Patrícia Kertzman Szporer, Corregedora Regional Eleitoral; pela Secretária-Geral da Presidência, Iramar Viana; pela Chefe de Gabinete da Presidência, Lorena Navarro; pelo Secretário de
Planejamento e Orçamento, Pablo Moreira; pelo Assessor
de Comunicação Social, Moisés Bisesti; e pelas Servidoras
Cristiane Nascimento e Larissa Torquato.

Na edição 2018, o Ouro foi recebido por mais dois Tribunais
baianos, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) e o Tribunal
Regional do Trabalho (TRT-BA). Apenas três tribunais estaduais de médio porte receberam o Selo Ouro. Já o Selo Diamante, premiação máxima, foi conquistado por quatro Tribunais: Superior Tribunal de Justiça (STJ); Tribunal de Justiça
de Sergipe; Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG);
e Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR).

Presidente do TJBA, Gesivaldo Britto, recebe premiação do CNJ,
acompanhado pelos Corregedores do Judiciário baiano

Para a Corregedora-Geral, a premiação significa o reconhecimento do trabalho desenvolvido, representando ainda
um importante fator de motivação para Magistrados e
Servidores. “Demonstra [a conquista] o trabalho de todos
os Juízes, da Mesa Diretora, e é para incentivar os Juízes a
irmos para o Diamante”, pontuou a Desembargadora.

Além da premiação dos Tribunais, o XII Encontro Nacional do Poder Judiciário foi marcado pela apresentação, no
segundo e último dia do evento, de painéis temáticos e
pela definição das Metas Nacionais do Judiciário para o
ano de 2019.
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Selo Justiça em Números TJBA
Expectativa
A conquista consecutiva do Selo Ouro deixa agora todos com
gostinho de ‘quero ainda mais’. Alcançar o Selo Diamante não
é tarefa fácil e, por isso mesmo, desde a cerimônia de premiação ocorrida em dezembro, o foco é na continuidade e no fortalecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido.
“Continuamos firmes e fortes porque o ano que vem [2019]
a gente vai conseguir mais um Selo”, afirmou a Juíza Rita
Ramos durante a cerimônia.
“Se nós conseguimos alcançar e manter esse Selo Ouro,
isso prova que o Tribunal permanece coeso em busca desse objetivo, em busca da transparência, da efetividade, da
eficiência da justiça estadual”, avaliou o Secretário de Planejamento e Orçamento, Pablo Moreira.
De olho no Selo Diamante, a gestão da informação permanece entre as prioridades do TJBA. Todos os dias, é feita

a depuração dos dados para envio ao CNJ, bem como as
devidas correções de inconsistências, buscando sempre retratar a realidade do Tribunal.
A verdade é que com os ótimos números, apresentados
no Relatório Justiça em Números 2018, ano base 2017,
o Tribunal baiano vem ganhando destaque no cenário
nacional, passando a ser referência de administração. De
acordo com o referido Relatório do CNJ, o TJBA alcançou
o primeiro lugar entre os Tribunais Estaduais de médio
porte, no que tange à produtividade e eficiência - Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus). Com
relação ao índice de produtividade de Magistrados e Servidores, o Judiciário baiano também foi destaque. Obteve
também a primeira colocação.

O slogan criado pelo Presidente, Desembargador Gesivaldo
Britto, “Todos Juntos” não é ao acaso. Na atual gestão, a valorização de Magistrados e Servidores foi intensificada. Por
isso mesmo, o Justiça em Números TJBA, criado na gestão
da Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago,
não poderia ficar de fora. Assim como o ano anterior, 2019
começou com o reconhecimento das unidades judiciais
pelos bons resultados alcançados.

“Um dos compromissos deste Presidente,
desde sua posse, foi dar continuidade a
este importante trabalho que visa a substancial melhoria nos números alcançados
pelo Tribunal em benefício de toda a população baiana. Inclusive, este foi um compromisso de toda a Mesa Diretora”, afirmou
o Presidente do TJBA durante discurso.

A segunda edição da versão baiana, criada nos mesmos
moldes da premiação do CNJ, foi marcada pelo envolvimento ainda maior de Magistrados e Servidores, que passaram todo o exercício de 2018 focados em conquistar
novamente um Selo ou alcança-lo pela primeira vez. A cerimônia de premiação das unidades judiciárias aconteceu
em 12 de fevereiro de 2019.

Ao todo, 233 unidades foram contempladas, 16 na Categoria Diamante (nove da capital e sete do interior),
141 na Categoria Ouro, 35 na Categoria Prata e 41 na
Categoria Bronze. A lista dos premiados e todas as informações referentes ao Prêmio Justiça em Números TJBA
2018 podem ser encontradas no Portal da Estratégia
(www.tjba.jus.br/estrategia).

Obviamente, ainda há um grande caminho a ser percorrido, mas a manutenção do Selo Ouro mostra evolução
e maturidade da Corte baiana, criando muitas expectativas para 2019.

Da esquerda para a direita, o Corregedor das Comarcas do Interior, Desembargador Salomão Resedá; o Presidente do TJBA, Desembargador Gesivaldo Britto;
o Conselheiro do CNJ, André Godinho; a Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos; a Assessora Especial
da Presidência, Juíza Rita Ramos; a Corregedora Regional Eleitora, Juíza Patrícia Kertzman; e o Secretário de Planejamento e Orçamento, Pablo Moreira
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SELO OURO 2018
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DA BAHIA

Cerimônia de entrega do Selo Justiça em Números TJBA às unidades premiadas
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A digitalização dos processos físicos, nas unidades que ainda possuem acervo não digital, também colabora para o
aumento da produção. O acervo digital possibilita a realização de saneamentos à distância; requer uma menor infraestrutura, por conta da desnecessidade de áreas de armazenamento de documentos; e evita perdas, extravio ou
danificação de processos.
Com a ausência de processos físicos, conforme ressalta o
Presidente do TJBA, servidores poderão ser direcionados
para atividades que agreguem mais valor às demandas
da unidade. A maior parte das rotinas, com o PJe, passam
a ser realizadas sem a intervenção do servidor, que terá
mais tempo disponível para se dedicar a atividades de
maior complexidade.

À frente do Unijud Digital, Desembargador José Olegário
Monção Caldas reune-se com a equipe do projeto

Judiciário Cada Vez Melhor
TJBA adota Unijud Digital para tornar o Judiciário
ainda mais célere e acessível

O

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Desembargador Gesivaldo Britto, assumiu o desafio de
tornar o Poder Judiciário baiano mais acessível, produtivo, simples e unificado. Por isso, escolheu o Processo
Judicial Eletrônico (PJe) para ser o único sistema processual
a ser utilizado em todo o estado.
A unificação dos quatro sistemas, que o TJBA trabalha atualmente (e-SAJ, Projudi, PJe e Saipro), em apenas um gera
redução de custos, fim do acervo físico, aumento de produtividade, maior controle de dados e informações. Esses
são apenas alguns dos benefícios que fizeram com que o
Presidente tornasse o Unijud Digital o projeto estratégico
da sua gestão.
O Núcleo Unijud Digital foi criado para gerenciar a implantação do PJe em todas as unidades judiciais da Bahia, o
que inclui também a digitalização de processos, quando
necessário; a migração de ações que tramitam nos demais
sistemas para o PJe; a capacitação, treinamento e acompanhamento do trabalho.
“A criação do Núcleo permite uma gestão profissionalizada
por meio da digitalização do acervo físico, da capacitação
de pessoal para utilização da ferramenta, da operação assistida e do suporte técnico aos magistrados e servidores”,
ressalta o Presidente do TJBA.
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Para o Desembargador José Olegário Monção Caldas, Presidente do grupo de trabalho voltado para implantação do
PJe no âmbito do Judiciário baiano, o TJBA sai na frente ao
tornar eletrônica toda a atividade do Poder Judiciário no estado. “Estamos fazendo nascer um Tribunal de Justiça, com
o gerenciamento amplo de um único processo judicial eletrônico, substituindo definitivamente o papel na condução
e no desenvolvimento de cada processo”, afirma.

Afinal, o PJe permite a implantação de fluxos, que podem
gerar celeridade na tramitação processual, a exemplo do
que foi desenvolvido para execução fiscal, para as Varas de
Fazenda Pública. Além de outras atividades, esse fluxo conta com a certificação automática das contagens de prazos
das intimações, por AR (Aviso de Recebimento) digital, via
portal eletrônico e por publicação. A partir desta atualização no sistema, desenvolvida de forma pioneira pela equipe do TJBA, o processo passa a ser automaticamente direcionado para tarefas específicas.
O Unijud Digital também saiu na frente com a criação de um
editor de texto para o sistema PJe, que suporta arquivos em
formato DOC, ODX e ODS, oferecendo todos os recursos disponíveis em programas como o Word ou o BrOffice. Os fluxos
são desenhados de forma automatizada para uma melhor eficácia dos trabalhos. “O trabalho do juiz e do assessor, em cartório, implica muito em atividades de redação de decisões e de
certidões”, pontua o Desembargador José Olegário.
Outra vantagem é que a unificação requer apenas uma
equipe com conhecimento específico de tecnologia para
manutenção. Com quatro sistemas, o TJBA precisa de quatro
equipes distintas, sendo que três dos sistemas dispõem de

tecnologia ultrapassada, com escassez de profissionais no
mercado, e o e-SAJ não possui contrato para a manutenção.
O TJBA reduz gastos com armazenamento de informações,
rotinas operacionais, licenças de software, sustentação de
sistemas, além da diminuição dos custos com recursos humanos, materiais e financeiros para a manutenção e para
gestão de processos físicos. O Tribunal e o cidadão ganham
em segurança de dados, evitando prejuízos de natureza
diversa quanto à perda da informação e, por conseguinte,
necessidade de correições e investigações.
Instituído pelo Decreto Judiciário nº 643/2018, o Núcleo
Unijud Digital, vinculado à Secretaria de Planejamento e
Orçamento (Seplan), conta com uma Coordenação Geral, e
Seções de Informática, de Instalação, de Triagem e de Digitalização, compostas por integrantes das diversas unidades
da administração que apoiam a execução do projeto.
A Coordenadora do Núcleo Unijud Digital, Cristina Cunha,
comenta que a gestão do Unijud acompanha o processo e
promove um diálogo permanente entre os usuários internos e externos da ferramenta, com o objetivo de debater
questões como a funcionalidade, atualizações, novas aplicações, entre outras.

O projeto-piloto do Unijud Digital aconteceu nas duas unidades cíveis da Comarca de Lauro de Freitas, no período de
20 a 31 de agosto de 2018. No ano que passou, unidades
de Conceição do Jacuípe, Amélia Rodrigues, Catu, Simões
Filho, Euclides da Cunha, Camamu, Guanambi e Senhor do
Bonfim também passaram pela implantação assistida do
PJe. Os resultados foram positivos e a agenda do Unijud segue a todo vapor em 2019.

O cronograma de implantação, já em execução, prevê que
em janeiro de 2020, o PJe seja o único sistema processual
usado em todas as unidades não criminais da Bahia. Ao final do processo, o e–SAJ, Saipro e Projudi serão extintos.
O Desembargador Presidente, Gesivaldo Britto, destaca a
importância do engajamento dos setores para o êxito do
projeto. “É imprescindível o apoio e a colaboração de todas
as unidades envolvidas, de magistrados e servidores, para o
sucesso do Unijud Digital”.
Vantagens
Com sistema único, usuários internos e externos do Judiciário baiano terão apenas um canal de pesquisa e acesso a
informações processuais, o que facilita a coleta de dados e
impacta em maior produtividade, em função da simplificação da rotina operacional.
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“Este ano, teremos uma velocidade maior de implantação,
com a ajuda de uma empresa contratada para esta função,
através de licitação. A previsão é de que 148 unidades sejam
atendidas de janeiro a junho de 2019”, relata Cristina Cunha.
De junho de 2019 a janeiro de 2020, cerca de cem unidades
dos Juizados Especiais, que utilizam o Projudi, devem passar
a usar o PJe. Um migrador Projudi – PJe vai ser desenvolvido.
Na fase de treinamento e implantação assistida, a equipe
Unijud Digital fica duas semanas dedicadas a cada comarca. Na primeira, é realizado o treinamento para uso do Sistema PJe com servidores, magistrados, oficiais de justiça e
representantes de órgãos externos (Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral do Município). Na segunda semana, a equipe de
implantação acompanha o uso do sistema, no ambiente de
produção diária da unidade para esclarecer dúvidas.
Nas comarcas onde não há o uso exclusivo do PJe, está se
iniciando a migração de forma gradativa dos processos
que tramitam em outros sistemas. O TJBA, por intermédio
da Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização
(Setim), desenvolveu uma ferramenta de migração que garante a integridade dos processos, mantendo as assinaturas
digitais, movimentações e datas de protocolamento, entre
outros benefícios.

De acordo com o Desembargador José Olegário, que preside o grupo de trabalho, o migrador garante agilidade e
efetividade à mudança de informações de uma plataforma
para a outra. “Esta é uma atividade desenvolvida exclusivamente aqui na Bahia. É um trabalho feito pela nossa equipe que, inclusive, surpreende em outros estados”, enfatiza.
Tribunais de Justiça, como os de São Paulo e Ceará, já demonstraram interesse em conhecer a aplicação.
Já nas unidades que possuem o PJe instalado, mas ainda contam com acervo físico, foi iniciada, em fevereiro deste ano, a
fase de triagem e cadastramento de processos, para futura
digitalização. Nessa nova fase, a equipe Unijud faz a triagem
para separar aqueles processos que precisam ser digitalizados. Todos os processos selecionados são cadastrados em
um sistema de gerenciamento eletrônico para rastreamento
e posterior envio para empresa que fará a digitalização. São
cadastradas informações como a quantidade de folhas, o número da causa e da caixa onde está localizada, entre outras.
Esses processos passarão pela migração do Saipro ou do
SAJ para o PJe. Nas unidades com até 1.300 processos,
os servidores da própria Vara fazem a triagem e a equipe
Unijud realiza o cadastramento. Já aquelas com mais de
1.300 no acervo, recebem o apoio do Unijud para a triagem e o cadastramento.

Equipe Unijud Digital

O PJe é um sistema instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio
da Resolução nº 185/2013, para uso em todo o Poder Judiciário. O TJBA começou a
implantação do PJe em 2015, na justiça de 1º Grau. Em 17 de julho de 2017, passou a
usar o PJe no 2º Grau. O TJBA contribui com o CNJ no aprimoramento dessa ferramenta, que possui código aberto e conta com a colaboração de todos os Tribunais.
Mais informações: Núcleo Unijud Digital - 5ª Av. do CAB, nº 560, térreo, sala 5
do prédio anexo do TJBA, CEP: 41745-971, Salvador-Bahia. Telefone: (071)-3372-1703
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No site do TJBA, há um botão
disponível para os usuários do SEEU
com acesso direto ao sistema e cadastro;
e aos atos normativos e manuais

Também no último mês do ano anterior, o Decreto Judiciário
nº 838, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, determinou
que todos os peticionamentos referentes a Execuções Penais
sejam realizados apenas no SEEU, desde que a execução já
tenha migrado para a nova plataforma. Assim, petições no
sistema E-SAJ ou físicas não serão mais consideradas válidas.
Desde dezembro, o SEEU pode ser acessado na página principal do site do TJBA. O ícone fica localizado no topo da página principal, no menu azul do portal.

Mais eficiência para
o sistema carcerário
Por meio do Sistema SEEU, Judiciário baiano
otimiza a gestão de processos na área penal

C

om o objetivo de otimizar a gestão dos processos de
execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário brasileiro, o Tribunal de Justiça da Bahia
implantou o Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado
(SEEU). A ferramenta atende a peculiaridades da área de execução, como emissão de atestado de pena e de relatórios, visualização gráfica de condenações, detalhamento do cálculo
de pena e facilidade de gestão de benefícios previstos na Lei
de Execução Penal ou em decretos de indulto e comutação.
Unificar os procedimentos da Justiça Criminal em todo o
país em uma plataforma única nacional é um dos objetivos
da gestão do Ministro Dias Toffoli como Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Instituído pela Resolução
nº 223 do CNJ, o SEEU, criado em parceria com o Tribunal
de Justiça do Paraná, consiste em um sistema padrão de
processamento das informações e da prática de atos processuais relativos à execução penal.A ferramenta permite o
controle informatizado da execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário brasileiro em todo
o território nacional.
O Grupo de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) da
Bahia, supervisionado pelo Desembargador LidivaldoReai-
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che e coordenado pelo Juiz Antonio Alberto Faiçal Junior,
é responsável pela gestão do SEEU. O Grupo é vinculado à
Assessoria Especial da Presidência II Assuntos Institucionais.

Nesse mês, Magistrados baianos reuniram-se com representantes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(TJMG) e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia
(OAB-BA) para discutir a questão e fortalecer as parcerias.
Em janeiro deste ano, o TJBA concluiu o cadastramento no
SEEU dos 28 mil processos de execução penal que tramitam
na justiça do estado. Agora, todas as pessoas sentenciadas
que cumprem pena estão registradas no sistema. Além da
Bahia e do Espírito Santo, outros nove Tribunais de Justiça já
cadastraram processos no SEEU. Até o dia 19 de dezembro,
havia 373.344 processos cadastrados no sistema nacional.
A próxima etapa de implantação do SEEU no Judiciário da
Bahia inclui a depuração dos dados, a análise individual dos
processos e a inserção dos dados das sentenças de cada
preso no sistema. Essas informações possibilitarão ao siste-

ma calcular o tempo total das penas, as datas em que cada
preso terá direito a saída e indicarão quais providências o
juiz de execução penal deverá tomar em relação a cada
cidadão preso na Bahia. Daí em diante, todo juiz poderá
acompanhar o cumprimento das suas penas no computador, sem recorrer a arquivos e papeis.
Já a partir de março deste ano, todas as Varas Criminais
do Estado da Bahia, ao gerarem condenações, devem
enviar os documentos necessários para formação das
execuções penais digitalizados, por malote digital, para o
grupo de trabalho responsável por alimentar o SEEU. Essa
providência visa a reordenar prática antiga de gerar nova
execução penal para condenado que tenha outra execução em tramitação. Da mesma maneira, as execuções
novas já irão para as Varas com os cálculos processuais de
execução realizados.
Vantagens do SEEU
Para o Juiz AntonioFaiçal, “a implantação do SEEU representa a adoção, pelo Poder Judiciário da Bahia, da ferramenta mais moderna existente no país em termos de
execução de pena”.
A plataforma viabiliza a apreciação, no tempo certo, dos benefícios prisionais, como progressões de regime, livramento

Para o Coordenador do GMF da Bahia, por meio do SEEU, o
Tribunal de Justiça garante melhor assistência ao seu jurisdicionado para evitar o aprisionamento além do tempo de
condenação. “O Judiciário passa a ter uma verdadeira ferramenta de processo eletrônico em sede de execução de
pena, que produz alertas e cálculos confiáveis, que auxiliarão no cumprimento da legislação, ao garantir aos cumpridores que tenham seus benefícios reconhecidos no tempo correto. E para o sistema penitenciário, essa apreciação
mais tempestiva dos benefícios impacta na maior agilidade
da circulação de vagas e, em contrapartida, menos gasto
de custódia com quem está com excesso de execução”, salienta o Magistrado.
Iniciada em dezembro de 2018, a primeira etapa de sistematização das informações digitalizou os processos que
ainda tramitavam em folhas de papel. Segundo o Coordenador do GMF, havia cerca de 4 mil processos no meio físico, guardados em pastas e caixas de arquivos de 208 Varas
de Execução Penal do estado, o quinto maior do país em
extensão territorial.

O Seeu pesquisa com mais de 50 campos e indicativos gráficos para demonstrar a situação do apenado.

Nas mesas virtuais, magistrados e servidores podem acessar linhas do tempo da execução e incidentes
e peças pendentes, assim como processos que atingiram ou atingirão requisitos objetivos em breve.
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Magistrados baianos reuniram-se com representantes do TJMG e da OAB-BA para tratar do Sistema SEEU

condicional, comutações e indultos; oferece a possibilidade
de acesso digital simultâneo aos autos e movimentações
por meio de computadores, tablets ou smartphones.Realiza
automaticamente a contagem de prazos de prescrição penal, comutação da pena, indulto, progressão de regime de
pena, entre outros procedimentos.
“A população prisional, por conta do aumento da criminalidade e do funcionamento mais efetivo dos atores do sistema de justiça criminal, aumentou consideravelmente nos
últimos 15 anos, sem que pudesse ser acompanhada, na
mesma medida, de investimentos e modernização da forma de administrar, com mais eficiência, os estabelecimentos prisionais”, explica o Coordenador do GMF.
Para o Magistrado, “essa mistura de fatores fez com que
um sistema que já era anacrônico acabasse rotulado, conforme pontuou o STF, como um estado de coisas inconstitucional, que se presta precariamente a privar as pessoas
da liberdade, mas não cumprir o objetivo da ressocialização dos condenados”.
O SEEU busca resolver essa situação. A ferramenta fornece
estatísticas, pesquisa com mais de 50 campos e indicativos
gráficos para demonstrar a situação do sentenciado, assim
como tabelas com leis, artigos, parágrafos e incisos para
maior precisão na inclusão de condenações.
O sistema também admite o desmembramento e distinção
de penas e cadastro de incidentes com influência automática na calculadora. Outro ponto forte é a integração entre
Tribunais e o CNJ, além de órgãos externos ao Judiciário,
para cruzamento de dados, como o Instituto de Identificação da Polícia Federal e o Departamento Penitenciário.
TJBA: pioneiro no Nordeste a adotar o SEEU
Sendo o primeiro estado da região nordeste a implantar o
SEEU, a Bahia já utiliza o sistema há três anos na Vara de Execuções de Lauro de Freitas e, desde o 1º semestre de 2018, o programa também foi adotado pela Vara de Execuções Penais de
Simões Filho. Após a experiência bem-sucedida com o SEEU, o
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Tribunal de Justiça do Estado da Bahia visa a ampliar o uso do
sistema para outras unidades especializadas na matéria.
“Ao ampliar o sistema para todas as Comarcas do Estado,
damos um salto qualitativo e um exemplo para os outros
estados do nordeste de que a migração é possível e que
a ferramenta se mostra madura para plena utilização por
todo o Judiciário nacional”, destaca o Coordenador do GMF.
Com vistas à adoção ampla do SEEU pelo Judiciário baiano,
em janeiro deste ano, o CNJ designou uma equipe formada
por juízes e servidores dos Tribunais de Justiça do Paraná e
de Minas Gerais para auxiliar, à distância, a implantação do
sistema. É a primeira vez que o trabalho é feito remotamente. Nas etapas anteriores, concluídas no fim de dezembro
de 2018, equipes com magistrados e servidores indicados
pelo CNJ estiveram na Bahia para coordenar a força-tarefa
para propagar a instalação do sistema.
Formado por servidores dos Tribunais de Justiça de Minas
Gerais (TJMG), do Paraná (TJPR) e do Piauí (TJPI), o grupo auxiliará os Tribunais baiano e capixaba na execução da terceira
e última fase do projeto. Até o momento, TJBA e TJES já digitalizaram todos os autos dos processos de execução penal e
inseriram no sistema os dados pessoais de cada preso. Caberá agora ao grupo de apoio remoto, em conjugação de esforços com todos os serventuários das varas de execução penal
locais, acrescentar as informações relativas às sentenças de
cada interno aos respectivos processos de execução penal.
A implantação do SEEU vai permitir aos magistrados responsáveis por acompanhar o cumprimento das penas
saber, ao alcance de um clique, o dia em que cada preso
terá direito a deixar a prisão ou a progredir de regime. Serão
igualmente informados na plataforma digital problemas de
mau comportamento do interno e qualquer outra falta disciplinar que atrase o fim da pena ou a concessão de um
direito, como as saídas temporárias. Caso o preso ganhe,
por meio do trabalho ou do estudo, o direito de pleitear à
Justiça a redução do tempo da sua pena, o magistrado da
execução penal também será alertado por meio de mensagem na tela do computador.
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Inauguração da sede própria

Em 2017, durante a gestão da Desembargadora Maria do
Socorro Barreto Santiago, a Universidade Corporativa saiu
do subsolo do prédio anexo do TJBA e mudou-se para a
sede própria, no Monte Serrat. Essa mudança representou
um marco para o Judiciário baiano e, com o incremento
na oferta de cursos, significou a consolidação da Unicorp
como referência em educação corporativa.
Unicorp segue à frente

De Vento em Popa
No primeiro ano da gestão do Desembargador Gesivaldo Britto,
TJBA investe cerca de 1 milhão de reais em capacitação
e oferece mais de 16 mil vagas em cursos

Prioridade da gestão do Presidente do TJBA, Desembargador Gesivaldo Britto, a Universidade Corporativa, unidade
vinculada à Assessoria Especial da Presidência II Assuntos
Institucionais (AEP II), que tem à frente a Juíza Rita Ramos,
continuou a avançar em 2018. Realizou 233 ações de capacitação, sendo 171 presenciais e outras 62 na modalidade a
distância (Ead). Esse montante equivale à oferta de 16.808
vagas. Além disso, no período, promoveu 32 ações que
contemplaram membros da comunidade civil, entre ciclos
de debates, cursos, encontros, seminários, palestras, treinamentos e workshops.
Também no último ano, a Universidade concebeu a construção do Projeto Político Pedagógico (PPP), alinhado ao

A

o longo de 2018, ano em que celebrou uma década
de instituída, a Universidade Corporativa (Unicorp)
do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) obteve resultados bastante expressivos. Destaque da gestão do Desembargador Gesivaldo Britto, a educação continuada recebeu
o incentivo em torno de 1 milhão de reais em cursos de
capacitação e aperfeiçoamento. Em 2019, o trabalho da
Unicorp continua de vento em popa.
A Unicorp foi criada em 2008, na gestão da Desembargadora Sílvia Zarif. De acordo com Art. 41 do Regimento dos
Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da
Justiça, a Universidade Corporativa possui a incumbência
de planejar, implantar, consolidar e expandir o sistema integrado de educação corporativa, alinhado às diretrizes e aos
objetivos estratégicos definidos pelo Tribunal e ajustado às
necessidades do Judiciário Estadual em suas diversas áreas.
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plano estratégico do TJBA, às diretrizes pedagógicas e aos
atos normativos da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento (Enfam). O PPP estabelece um referencial teórico
e metodológico, destinado a orientar a prática educativa da
escola. Além disso, 2018 foi marcado pela apresentação do
projeto para a instituição da atividade de docência no âmbito do Poder Judiciário da Bahia, durante uma das edições
da Reunião de Análise Estratégica (RAE).
O projeto para instituição da atividade docente encontra-se alinhado às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) definidas na Resolução nº 192/2014, que dispõe
sobre a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
dos servidores do Poder Judiciário. A iniciativa resultou na
elaboração de um anteprojeto de lei, que foi aprovado pela
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, e culminou na
publicação da Lei nº 14.040, de 20 de dezembro de 2018.
Atrelado ao dispositivo legal, a ferramenta denominada
“Banco de Docência” encontra-se em desenvolvimento
pela área de informática da Corte. O sistema visa ao cadastro de magistrados e servidores que atuarão como instrutores e permite a consulta pública destas informações por
meio do Portal da Unicorp.

16.808
Vagas ofertadas em 2018

233

Capacitações
Criação da Unicorp

171
Presenciais

62

À distância

Merece igual realce a parceria estabelecida entre o TJBA e a
Universidade Federal da Bahia. As instituições emplacaram
um Protocolo de Intenções de Cooperação Técnica, Científica e Cultural, e um Contrato de Prestação de Serviços para
cursos de aperfeiçoamento de magistrados, em fase de assinaturas pelas partes.
Também vale destacar a celebração do Convênio de Cooperação Acadêmica e Tecnológica e Prática Judiciária com
a Escola Paulista de Magistratura (EPM); e a assinatura do
Convênio de Cooperação Técnica com o Tribunal de Justiça
do Estado de Pernambuco, com a interveniência da Escola
Judicial de Pernambuco.

Equipe Unicorp

À frente da Universidade Corporativa, a Magistrada Rita Ramos comemora, com a sua equipe, o êxito alcançado pela
instituição durante o período. “A equipe é extremamente
comprometida e preparada”, salienta a Juíza.
Convênios e Destaques
Em 2018, o TJBA, por meio da Unicorp, continuou a efetivar
parcerias com escolas judiciais e de magistratura e também estabeleceu um relacionamento de colaboração com
outras instituições. No ano passado, o Tribunal de Justiça
baiano firmou novos convênios com 42 instituições e manteve aqueles instituídos durante a gestão da Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago. Essa ação visa a
promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências;
otimizar recursos indispensáveis ao desenvolvimento de
ações de capacitação e aperfeiçoamento de magistrados
e servidores; e implementar programas, ações e atividades
de interesse comum às organizações parceiras.
Ademais, estas parcerias permitem à Unicorp, otimizar recursos materiais, encurtar distâncias e ampliar a capilaridade da
oferta de cursos de capacitação permanente, possibilitando
a participação de magistrados e servidores em cursos realizados na modalidade a distância em outras escolas, estimulando a capacitação sem comprometer a atividade judicial.
Ao decorrer do último ano, os convênios resultaram na realização de palestras ministradas por juristas do quilate do
Ministro Luiz Fux, atual Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal; dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça
Benedito Gonçalves, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino e
Rogério Schietti; do Desembargador Carlos Von Adameck,
Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça; do Conselheiro do CNJ, André Godinho; dos Juízes Auxiliares do
CNJ, Nartir Dantas Weber e Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi;
do Conselheiro-Corregedor do Tribunal de Contas da Bahia,
Inaldo da Paixão Santos Araújo; e da Pesquisadora norte-americana Kay Pranis, referência mundial em círculos de
Justiça Restaurativa.
Entre as parcerias, o convênio com a Enfam, para compartilhamento e credenciamento de capacitação para formação inicial
e continuada, ganhou especial destaque. Em 2018, dez cursos
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ofertados pela Universidade Corporativa tiveram origem a
partir dessa parceria. Vale salientar que os cursos oferecidos,
devidamente credenciados pela Enfam, estão em conformidade com a Resolução nº 02/2016, e com suas posteriores
alterações, e servem para fins de promoção na carreira de juiz.
A condução desses cursos ficou a cargo de Magistrados formadores da Enfam, como: Sara Gama, Juíza do Tribunal de
Justiça do Maranhão; Jeverson Quinteiro, Juiz do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso; Ana Cristina Monteiro
e Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, Juízas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; e Marcos Porta, Juiz do
Tribunal de Justiça de São Paulo.

Em fevereiro de 2019, o Poder Judiciário baiano, por meio
da Unicorp, firmou um Acordo de Cooperação Científico e
Acadêmico com a Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa (FDUL) e com o Instituto de Direito Brasileiro. O termo
prevê a implementação de projetos conjuntos; a promoção
de eventos científicos e culturais; e o intercâmbio de informações e publicações acadêmicas. Além disso, também,
aderiu ao termo de cooperação técnica, acadêmica, científica
e financeira, celebrado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas (ICJP) – Portugal, e pelo Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem) – Brasil.

Próximas Ações
A atuação da Universidade Corporativa do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia continua a todo o vapor em
2019. Com vistas a intensificar a realização de cursos de
capacitação e aperfeiçoamento para magistrados e servidores neste ano, a instituição conta com o orçamento de
2 milhões de reais.
Entre os próximos cursos previstos, estão: Formação de
Formadores (FoFoN1M2 e FoFoN1M3); Gestão de Pessoas
(níveis 1 e 2); Gestão de Processos de Trabalho; Português Forense; Técnicas Científicas para entrevista investigativa com crianças; Aperfeiçoamento Processo Eletrônico; Mediação Judicial; Formação Inicial; além de um
treinamento voltado ao tema “Adolescentes no contexto
do Depoimento Especial”.
O Curso de Formação Inicial para os candidatos aprovados no concurso para o cargo de Juiz de Direito Substituto constitui uma meta para este ano. A implantação do
PPP e do Banco de Docência também está prevista para
o período. Ademais, a Unicorp pretende continuar a investir na educação continuada por meio do Ead e firmar
novas parcerias. Avante!

A Unicorp associou-se à Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ),
liderada pela Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, para realizar o Curso de Extensão em
Direito Notorial e Registral. Essa capacitação, voltada para os
servidores do Núcleo Extrajudicial, atendeu aos requisitos do
Projeto Estratégico “Consolidação e Expansão do Núcleo Extrajudicial” que foi apresentado durante a RAE em 2018.
Cursos

Portarias

Modalidades

Gestão Cartorária

Portaria n°05

Ead

Gestão de Pessoas

Portaria nº 193

Presencial

Aperfeiçoamento em Conciliação e Mediação

Portaria n°254

Presencial

Introdução ao Direito e Economia para Membros do Judiciário

Portaria nº 172

Presencial

Multidisciplinar sobre “Gênero, Acesso à Justiça
e Violência contra Mulheres”

Portaria n° 89

Presencial

Direito, Economia e Mercado

Portaria nº 277

Presencial

Improbidade Administrativa

Portaria n° 06

Ead

Gestão Cartorária - Turma 02

Portaria n° 05

Ead

Gestão de Processos de Trabalho

Portaria nº 295

Presencial

Gestão de Pessoas-Turma 02

Portaria nº 193

Ead

TJBA aderiu ao termo celebrado
pelo ICJP e pelo Copedem

Cursos da Unicorp credenciados pela Enfam
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TJBA aderiu
ao termo celebrado
pela FDUL e pelo IDB /FDUL

Juazeiro
Para iniciar as atividades do Programa VAI, nos dias 2 e 3
de agosto, o Presidente do TJBA e a sua equipe visitaram
a Comarca de Juazeiro, localizada a 510 quilômetros de
Salvador. Situado ao norte da Bahia, no sertão, vizinho ao
município pernambucano de Petrolina, Juazeiro é o maior
aglomerado urbano do semiárido brasileiro. Nesse primeiro
encontro, o Programa recebeu mais de 30 Juízes da Comarca de Juazeiro e das comarcas circunvizinhas.

Com o Programa VAI, a Presidência do TJBA
chega ao interior do estado e desenvolve mais uma ação
para melhor atender a sociedade

I

r ao encontro das demandas da sociedade. Aproximar a
Presidência dos Magistrados e Servidores. Estes são os pilares do Programa “VAI - Vivência, Alteridade e Integração”,
criado pelo Chefe da Corte do Judiciário, Desembargador
Gesivaldo Britto. Com o slogan “a Presidência ao encontro
da Magistratura da capital ao interior para servir cada vez
melhor”, a gestão do TJBA estabeleceu um calendário de visitas às comarcas do interior do estado, visando à melhoria
contínua do diálogo.
Em seu discurso de posse na Presidência, em fevereiro do
ano passado, o Desembargador Gesivaldo Britto registrou
as prioridades de sua gestão, delineando a missão para os
dois anos de mandato. “Valorizar o Servidor, priorizar o Primeiro e Segundo Graus, fortalecer e melhorar a prestação
jurisdicional é a nossa missão nestes dois anos da gestão”,
frisou durante a cerimônia.

O Programa VAI constitui, assim, uma das iniciativas da
Presidência para fortalecer o vínculo com os Magistrados
e ampliar os esforços, com vistas a melhorar ainda mais a
prestação jurisdicional. Uma ação que contribui para promover um Judiciário mais próximo das demandas da sociedade.
Liderada pelo Presidente, a comitiva do TJBA, composta
pelos Assessores Especiais da Presidência e Secretários, visita comarcas no interior do estado, focando a valorização
do Primeiro Grau, prioridade desta gestão. A programação
conta com palestras e reuniões.
A ação teve início em agosto de 2018. Desde então, o Programa VAI já esteve em três comarcas: Juazeiro, Porto Seguro e Ilhéus. A pretensão é intensificar o calendário de visitas
neste ano.

Ao final do primeiro dia, a Juíza Rita Ramos, Assessora Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais, proferiu
a palestra “Resolução de Conflitos”. Conforme destacou
a Magistrada em sua exposição, “o Poder Judiciário deve
promover a inserção de novas possibilidades de métodos
consensuais de resolução de conflitos à luz das diretrizes
do Conselho Nacional de Justiça”. Além disso, fez uma dinâmica de integração com os participantes.
No segundo dia, foi realizada uma visita ao Fórum Conselheiro Luiz Viana Filho, situado na Rua Cícero Feitosa, no
centro da cidade. O Presidente do TJBA, Desembargador
Gesivaldo Britto; o Desembargador e Diretor da Escola de
Magistrados da Bahia (Emab), Nilson Castelo Branco; o Diretor do Fórum da Comarca de Juazeiro e Juiz da 1ª Vara
Crime, Eduardo Padilha; e os Assessores Especiais da Presidência e Secretários visitaram as instalações modernas e
acompanharam as inovações de algumas Varas.

Fórum e perceber a harmonia existente entre os Juízes da
região. “Parabenizo todos os Magistrados pelo espírito cívico, espírito de convergência”, ressaltou.
Ao analisar a nomenclatura do Programa VAI, o Desembargador ressaltou em seu discurso: “o slogan remete ao verbo
ir. Ir ao encontro”. E lembrou da música de Milton Nascimento, ‘Nos Bailes da Vida’. “O artista tem de ir aonde o povo
está. E a autoridade também deve ir aonde o povo está. E o
povo é representado pelos Magistrados”, complementou o
Desembargador.
Além disso, o Desembargador enalteceu a personalidade do
Gestor do TJBA. “O Presidente Gesivaldo Britto sabe escutar
e dialogar. E sabe cumprir a palavra”, registrou. “O Presidente
está atento a estas questões do Primeiro Grau”, realçou.

Para concluir as atividades programadas, o Presidente, os Assessores e Secretários do TJBA trataram de assuntos referentes às comarcas da região. A começar pelo Chefe da Corte
do Judiciário, os integrantes da mesa fizeram uma síntese na
abertura dos trabalhos e um elogio ao Fórum. Nessa reunião,
foram mais de duas horas de conversa, esclarecimentos e sugestões para o planejamento e ações voltadas ao Primeiro
Grau. Ao final do encontro, foi realizado um balanço com os
Juízes participantes desta edição do Programa VAI.

Após agradecer o convite para participar do Programa VAI
e registrar a importância do projeto, a Presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), Juíza Élbia Araújo,
também salientou as competências do Desembargador
Gesivaldo Britto. “O Presidente demonstra coerência entre
o que ele fala e o que tem feito” acentuou a Magistrada.
“Sempre fui muito bem atendida, com uma escuta sensível
muito grande”, continuou. Ao final de seu discurso, parabenizou toda a equipe da Presidência.

Durante a reunião, o Desembargador Nilson Castelo Branco
demonstrou a sua satisfação em conhecer as instalações do

Após visitar o norte do estado, a comitiva do TJBA migrou
para o extremo sul e visitou a Cidade de Porto Seguro.

“
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Servidores recebem a visita do Presidente
e do Desembargador Nilson Castelo Branco

Valorizar o Servidor, priorizar o Primeiro e Segundo
Graus, fortalecer e melhorar a prestação jurisdicional é a
nossa missão nestes dois anos da gestão
Presidente Gesivaldo Britto

“

Rumo ao interior

Na abertura dos trabalhos, o Presidente Gesivaldo Britto fez
um discurso pautado nos desafios de melhorar, cada vez
mais, a prestação jurisdicional e alcançar a eficácia de todos
os setores do TJBA.
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Presidente do TJBA e a sua equipe visitaram a Comarca de Juazeiro

Porto Seguro

Ilhéus

Em seguida, a Magistrada Rita Ramos, II da Presidência para
Assuntos Institucionais, realizou uma dinâmica com os Juízes, respaldada nos ensinamentos da Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), e
que foi muito exitosa na edição de Juazeiro. Na edição de
Porto Seguro, o método utilizado pela Assessora Especial
da Presidência para a integração dos Juízes também logrou
resultados assertivos junto aos participantes.

A terceira edição do Programa VAI aconteceu em fevereiro de
2019. Desta vez, a cidade de Ilhéus, capital do cacau, também
no sul da Bahia, foi contemplada com a visita da Presidência
do TJBA e da sua comitiva de Assessores e Secretários. Situada a 460 quilômetros de Salvador, Ilhéus, de acordo com o
IBGE, possui uma população estimada de 165 mil habitantes.
Constitui, assim, uma das cidades mais populosas do estado.
Uma região apropriada para receber o Programa VAI.

O segundo dia de encontro iniciou com a palestra da Juíza
da 1ª Vara de Família e Coordenadora do Centro Judiciá-

Na oportunidade, o Presidente do TJBA, Desembargador
Gesivaldo Britto inaugurou, na Comarca, simbolicamente o
Cejusc Família Processual da Comarca de Ilhéus. O descerramento da placa contou com as presenças da Assessora
Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais, Juíza Rita
Ramos; da Diretora do Fórum e Juíza da 1ª Vara Criminal,
Emanuele Vita Leite; e da Diretora do Cejusc e Juíza da 2ª
Vara de Família de Ilhéus, Wilma Alves Santos Vivas.

Presidente do TJBA coordena 2ª edição do Programa VAI

Segundo o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Porto Seguro, localizada no sul da Bahia, distante cerca de 590 quilômetros da capital, possui hoje, aproximadamente, 147 mil habitantes. Constitui, assim, um polo
importante para reunir Juízes da localidade e de comarcas
vizinhas. Nesse intento e com vistas às prioridades desta
gestão, nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, Porto Seguro sediou a segunda edição do Programa VAI. No encontro,
cerca de 20 Magistrados estiveram presentes.
No primeiro dia, o Presidente do TJBA, Desembargador
Gesivaldo Britto seguiu para o Fórum Dr. Osório Borges de
Menezes, localizado na Rodovia BR-367. O prédio moderno,
inaugurado durante a gestão da Desembargadora Maria
do Socorro Barreto Santiago, dispõe de três pavimentos em
3.700 m² de área construída, salas amplas e monitoramento
das áreas internas. A modernização e sustentabilidade foram inovações significativas. A estrutura foi construída com
técnicas de reaproveitamento de água de chuva para fins
não potáveis, a exemplo de serviços de jardinagem, limpeza e descargas sanitárias. Além disso, toda a iluminação das
áreas comuns e dos cartórios é feita em led, que promove a
economia e melhora a eficiência energética.
O Chefe do Judiciário baiano, acompanhado de sua comitiva,
visitou as instalações do prédio e conversou com o Diretor
do Fórum, o Juiz Rodrigo Duarte Bonatti. À tarde, reuniu-se
com Juízes de Porto Seguro e das comarcas vizinhas como
Belmonte, Teixeira de Freitas, Itanhém, Eunápolis, Santa Cruz
de Cabrália, Prado, Itamaraju, Caravelas, Guaratinga e Itabela.
Para iniciar a reunião, o Presidente do TJBA sublinhou a relevância da interação dos Magistrados com a comitiva do
TJBA para atender às demandas das Comarcas, respeitando
o orçamento e envidando todos os esforços para a melhoria da prestação jurisdicional.
“Com o Programa VAI, a Presidência vai ao encontro da Magistratura para servir cada vez melhor”, destacou o Chefe do
Judiciário baiano em seu discurso. “Estampa a necessidade
de juntos construirmos um Poder Judiciário que tanto almejamos”, acrescentou.
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Inauguração simbólica do Cejusc da Comarca de Ilhéus

Comitiva do TJBA visita Comarca de Porto Seguro

“O Cejusc revela-se como forte instrumento de ampliação e
facilitação do acesso à Justiça. Oferece serviços inteiramente gratuitos e possui a missão de promover a pacificação
social, por meio dos métodos adequados de resolução de
conflitos”, ratificou o Desembargador, Gesivaldo Britto, durante a cerimônia de inauguração.

Nos dias 7 e 8 de fevereiro, cerca de 30 Magistrados da cidade de Ilhéus e de comarcas próximas reuniram-se com o
Chefe do Judiciário baiano e a sua equipe. Para iniciar os trabalhos dessa edição do Programa VAI, o Presidente do TJBA
enfatizou a importância de valorizar e priorizar as ações no 1º
Grau e apresentou a sua equipe de Assessores e Secretários.
O Juiz Antonio Faiçal, Coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) da Bahia,
deu continuidade à programação do encontro. Para iniciar o
discurso, o Magistrado comentou sobre o seu vínculo com
a cidade, onde atuou por cerca de quatro anos como Titular
da 2ª Vara Criminal da Comarca. “Tenho uma ligação muito
particular com esta cidade”, afirmou. “Voltar a Ilhéus significa
voltar às minhas origens”, evidenciou ao lembrar da chegada
de seus ascendentes libaneses à cidade. Em seguida, proferiu a
palestra “Considerações sobre Audiência de Custódia e Novas
Ferramentas Tecnológicas de Suporte à Atividade Judicante”.
No dia seguinte, a Assessora Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais, Juíza Rita Ramos, iniciou as atividades
com a dinâmica de integração com os Magistrados convidados, sucesso nas edições anteriores do Programa VAI. Na
sequência, o Assessor Especial da Presidência I - Magistrados, Juiz Humberto Nogueira, reproduziu o passo a passo
on-line do Sistema Nacional de Videoconferência desenvolvido pelo CNJ. A ferramenta objetiva proporcionar maior
facilidade, agilidade e eficiência na rotina de trabalho dos
Magistrados brasileiros. O Juiz Paulo Chenaud, por sua vez,
comentou sobre o trabalho desenvolvido à frente da Coordenação dos Juizados Especiais.
A programação final do encontro contemplou a conversa entre os Juízes e o Presidente do TJBA. Nesse momento, as demandas de cada comarca foram pontuadas por seus representantes e registradas pelo Chefe da Corte do Judiciário baiano.

rio de Solução de Conflitos (Cejusc) de Camaçari, Fernanda Karina Vasconcellos Símaro. O tema da apresentação
referiu-se à abordagem das Práticas positivas aplicadas na
condução da 1ª Vara de Família e no Cejusc de Camaçari,
com vistas a auxiliar e desenvolver uma visão humanista e
produtiva dentro das unidades do Poder Judiciário. A ideia
principal foi compartilhar um pouco da vivência à frente
das unidades e de algumas práticas exitosas que lograram
resultados significativos. De acordo com a Magistrada, “a
busca de soluções para resolver esses problemas depende
de cada um e da contribuição de todos”.
No encerramento das atividades, os Juízes pontuaram as
suas demandas, que foram anotadas pelo Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e houve uma integração entre os participantes. Além disso, avaliaram positivamente a iniciativa do Presidente. “Esse encontro é muito
bom tanto para os Magistrados quanto para a administração do TJBA. Por meio dessa iniciativa de aproximação, é
possível ouvir as demandas dos Juízes para buscar suprir
as carências de cada uma dessas unidades judiciárias do
interior”, concluiu o Assessor Especial da Presidência I - Magistrados, Juiz Humberto Nogueira.

Liderada pelo Presidente, comitiva do TJBA realiza 3ª edição do Programa VAI na Comarca de Ilhéus

Próximas visitas
A ação segue ao encontro da Magistratura para ouvir as sugestões dos Juízes das Comarcas do
estado e melhorar, cada vez mais, o diálogo entre a Presidência e o 1º Grau. Assim, para 2019, já
estão previstas visitas às comarcas de Vitória da Conquista e Barreiras, importantes centros urbanos,
propícios para congregar os Magistrados da região.
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Assessorias Especiais

Juiz Humberto Nogueira

AEP I fortalece e
prioriza as demandas
dos Magistrados do TJBA

A

valorização de magistrados e servidores integra as
diretrizes traçadas pelo Desembargador Presidente Gesivaldo Britto, constituindo prioridade na sua
gestão. Para atender as demandas administrativas relativas à magistratura, no 1º e 2º Graus, o Chefe da Corte
conta com o apoio do Juiz Humberto Nogueira, convocado para conduzir a Assessoria Especial da Presidência I
(AEP I) no biênio 2018/2020.
Sob a liderança de Nogueira, a AEP I tem adotado várias
rotinas de trabalho otimizadas e padronizadas, de maneira que os requerimentos dos Magistrados passaram a ser
instruídos e deferidos com maior agilidade. Além disso, os
Juízes são comunicados diariamente sobre as publicações
no Diário Oficial de interesse da Magistratura, bem como
sobre abertura de editais no Tribunal Regional Eleitoral.
Também a fim de otimizar o andamento processual,
foram oferecidos modelos padrões para utilização em
requerimentos direcionados à Presidência; tutorial para
uso dos sistemas eletrônicos, à exemplo do SIGA; e agenda telefônica dos diversos setores do TJBA, com a atribuição de cada unidade e pessoas que podem ser contatadas para prestação de serviços aos Magistrados.
Durante o ano que passou, a integração com os demais órgãos do Tribunal de Justiça – como a Consultoria Jurídica,
Chefia de Gabinete da Presidência, Secretaria de Planejamento e Orçamento, Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização e a Coordenação de Pagamentos –,
possibilitou que procedimentos repetitivos fossem minimizados e simplificados, passando a ser feitos apenas uma vez
com a aplicação geral em todos os processos semelhantes.
Movimentação na Carreira
Oportunizando a movimentação na carreira de Desembargadores e Juízes, a AEP I foi responsável, em 2018,

pelo acompanhamento de 50 editais referentes a acesso, promoções e remoções na entrância final e intermediária. Do mesmo modo, tramitaram sete Editais para
o provimento das vagas oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE-BA).
Foi apreciado ainda, o Edital nº 208/2017 para Acesso ao
Cargo de Desembargador. Além disso, encontra-se em
andamento o edital nº 14/2018 para o preenchimento
da vaga de Desembargador reservada ao quinto constitucional, destinada à Ordem dos Advogados do Brasil
– Seção Bahia, em razão da vaga instalada pelo Decreto
Judiciário nº 393/2018 (61ª Desembargadoria).
Por conta da criação da 61ª Desembargadoria, a AEP I
acompanhou também o edital de habilitação à transferência para a 5ª Câmara Cível, que resultou na transferência de Câmara de dois Desembargadores, conforme
apreciação em sessão plenária.

AEP II deixa a
sua marca na Gestão do
Desembargador Gesivaldo Britto

T

ratar dos assuntos institucionais e dos projetos especiais. Essa é a responsabilidade da Assessoria Especial da
Presidência II (AEP II), coordenada, nesta gestão, pela Juíza Rita Ramos, convocada pelo Desembargador Presidente
Gesivaldo Britto para, além de prestar assessoramento direto,
realizar ainda a interlocução com Instituições Externas.
À frente da unidade, a Magistrada mostra que, de fato,
abraçou a missão que lhe foi dada. Em 2018, com o intuito de promover o alinhamento das demandas e projetos
às diretrizes presidenciais para o biênio de gestão, foram
realizados 353 compromissos, entre reuniões, entrevistas,
videoconferências e eventos.
A manutenção do Selo Ouro deixou também evidente a
qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido. O
Selo Justiça em Números, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), premia os Tribunais que mais investem

Juíza Rita Ramos

na excelência da produção, gestão, organização e disseminação de suas informações administrativas e processuais.
Entre as atribuições da AEP II constam, justamente, a análise, elaboração e encaminhamento de informações e dados
requisitados pelo Conselho, comunicação que impacta diretamente na construção da imagem, transparência e credibilidade do TJBA no cenário nacional.
No âmbito dos Projetos Especiais, a gestão do Núcleo de
Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) ganha notoriedade. O
NatJus possui a atribuição exclusiva de prestar aos Magistrados informações técnico-especializadas em saúde baseadas
em evidências, visando subsidiá-los na tomada de decisões.
Atualmente, o Núcleo conta ainda com o apoio do Desembargador Mário Albiani Júnior e do Juiz Sadraque Oliveira Rios.
O Conhecendo o Judiciário é outro projeto que se destaca no portfólio da AEP II. Sua realização busca a aproxi-

Reclassificação de Comarcas e Instalação de Varas
Entre as competências da AEP I, está o processamento e
julgamento de requerimentos relativos à instalação e, reclassificação de Vara ou Comarca. Na atual gestão, foram
aprovadas a reclassificação de oito Comarcas. Brumado
e Simões Filho foram elevadas de entrância Intermediária para Final. Já São Gonçalo dos Campos, Paramirim,
Capim Grosso, Inhambupe, Irará e Valente passaram de
entrância Inicial para Intermediária.
O Judiciário baiano ganhou também novas unidades
judiciárias. Foram instaladas a 2ª Vara do Sistema dos
Juizados Especiais da Comarca de Serrinha, a Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Luis Eduardo
Magalhães e a 2ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Camaçari.
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Equipe AEP II

Equipe Nupemec e a Desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus

mação do TJBA e da Comunidade Acadêmica, em especial
da área jurídica, permitindo que os estudantes tenham um
conhecimento geral sobre a formação e tramitação dos
processos no 1º e no 2º Graus de Jurisdição, além da disseminação de informações históricas sobre a Instituição
e seu funcionamento. No ano que passou, estudantes de
diversas Universidades e Faculdades baianas visitaram as
instalações do Poder Judiciário.

As ações oriundas dos Grupos de Trabalho e da Comissão
são supervisionadas pela AEP II de modo a viabilizar a realização dos trabalhos e concretização das iniciativas, possibilitando o conhecimento e deliberação presidencial acerca das
demandas surgidas. Nesse ponto, vale destacar o Grupo de
Eficiência, que promove o saneamento nas Unidades Judiciárias escolhidas em conjunto com a Diretoria de Primeiro
Grau, por meio do Grupo de Trabalho por atuação remota.

A coordenação do Pai Presente representa também prioridade, especialmente pela notória relevância da iniciativa. O
projeto, criado pelo CNJ e inicialmente executado no TJBA
pela Corregedoria de Justiça, possibilita, sobretudo às famílias carentes, o acesso à investigação de paternidade e
o reconhecimento espontâneo. A AEP II coordena a execução dos trabalhos, na capital e no interior, com o apoio da
Diretoria de Assistência à Saúde (DAS).

Cumulativamente às atividades desempenhadas pela AEP
II, a Juíza Assessora Especial da Presidência exerce também
a coordenação da Universidade Corporativa (Unicorp) e
do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec). Esses setores funcionam
de forma autônoma, com equipe própria, e sob a orientação e deliberação da Juíza Rita Ramos, que executa as propostas e as determinações presidenciais.

A Assessoria Especial II presta ainda apoio direto no desenvolvimento das atividades das Coordenadorias da Mulher
e da Infância e Juventude, presididas, respectivamente,
pelas Desembargadoras Nágila Brito e Soraya Moradillo.
Essas Coordenadorias são vinculadas à AEP II conforme Decretos Judiciários de sua instituição.

De acordo com a redação dos artigos 10 a 12 do Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo
do TJBA aprovado por meio da Resolução nº 05, de 28 de
março de 2013, competem à AEP II diversas atribuições,
tais como: o assessoramento direto ao Chefe do Poder nas
questões institucionais, a incumbência de prover o Presidente com informações de suporte ao seu posicionamento
como Chefe de Poder, de encaminhar informações oriundas da Presidência ao Conselho Nacional de Justiça, coordenar os Projetos Especiais da Presidência, gerir, no âmbito
do Poder Judiciário Estadual, os Sistemas de Suporte à Atividade Judicante e promover outras ações e atividades concernentes à sua natureza e determinadas pela Presidência.

A vinculação também se aplica ao Grupo de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização
do Sistema Carcerário (GMF), que atua, no momento, sob
a supervisão do Desembargador Lidivaldo Reaiche e coordenação do Juiz Antonio Alberto Faiçal Junior.
A Assessora Especial da Presidência coordena e secretaria ainda três Grupos de Trabalho: Grupo Gestor das
Tabelas Processuais Unificadas; Grupo de Trabalho
do Projeto Cadastrar Melhor; Grupo de Trabalho
Diagnóstico para Eficiência; e uma Comissão (Colaborativa), que conta com a participação de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia,
mantendo-se importante interlocução do Tribunal com
a categoria profissional.
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No ano de 2017, o TJBA foi contemplado com o Selo Ouro
pelo CNJ e cuja manutenção foi alcançada, com êxito, em
2018. Para 2019, pretende-se a potencialização dos esforços e mobilização Institucional ainda mais efetiva voltada
ao alcance do maior nível de reconhecimento concedido
por aquele órgão, refletindo-se, assim, o elevado primor do
trabalho desempenhado pelo Tribunal do Estado da Bahia,
o mais antigo das Américas.
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ENVIE SUA FOTO E PARTICIPE!
E-mail: ascom@tjba.jus.br

CLICK!

Desembargadores, Juízes, Servidores e convidados reuniram-se no Palácio Rio Branco, na Praça Thomé de Souza,
para a aposição da placa alusiva à instalação da primeira sede da Justiça baiana (8 de março de 2019)
Nei Pinto - Assessoria de Comunicação

Exposição comemorativa, apresentando as oito sedes do TJBA (13 de março de 2019)
Nei Pinto - Assessoria de Comunicação
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