PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BANIA

Pnonzação do I° Grau da Jusbça

Ata de Reunião
Reunião

Data

COMITÊ GESTOR E ORÇAMENTÁRIO REGIONAL DE
IMPLANTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO
PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
22.02.2019

Hora de Inicio 10:10 horas
Hora de Término 12:00 horas
Solicitante
Presentes:

Comitê Gestor
- Juiz Assessor Especial da Presidência I Magistrados- Humberto Nogueira;
Juiz de Direito representante da AMAB - Dr.1
Freddy Pitta Lima;
Juiza de Direito representante da AMAB - Dra.
lElbia Araújo;
Juiza de Direito Marivalda Almeida Moutinho;
Juiz de Direito Ricardo Dias de Medeiros'
Netto;
Mariana Laranjeira - DPG;
Luca Celane de Abreu Dias - Assessor
Assessorai Especial da Presidência II.
Alexsandro Silva Santos Diretor SEPLAN
Amaury Argollo - CGJ
Lucineide L. - Corregedoria das Comarcas do
Interior - CCIN
Cláudio Nogueira, Caroline Pergentino, Rodrigol
'Araújo de Jesus e Janete Martins Sena - COSIS;
Representantes do SINTAJ - Rudival RodrigueH
da Silva, Gustavo de Carvalho Vieira;
David da Silva -Representante eleito pelos
Servidores;
Representante do SINPOJUD - Antonio dos Santos
Ribeiro;
Anatoli Eduardo Queiroz outinho;

Pauta
Assuntos diversos sobre o orçamento
O que ocorrer.
Assuntos Tratados
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Priorização do I° Grau da Justfça

Aberta a reunião pelo Exmo. Sr. Juiz Humberto Nogueira,
Assessor Especial da Presidência I foi registrado que nenhum dos,
membros do Comitê apresentaram sugestão de pauta para a presente
'reunião;
A Dra Marivalda justificou a sua ausência na reunião
lanterior do Comitê Gestor de Priorização do 1° Grau, em
decorrência da ausência de publicação no edital, ou notificação
sobre a data e horário da reunião ocorrida no dia 29.01.2019.

13.

Fica justificada a ausência da Dra. Rita Ramos, Juiza
Assessora Especial da Presidência II em decorrência de
compromisso Institucional, oportunidade em que designou o seu
Assessor, Luca Celane de Abreu dias para representá-la.
O Dr Humberto Nogueira, juiz Assessor da Presidência,
explanou sobre o Oficio encaminhado ao Conselho Nacional de
Justiça, em decorrência do Projeto de Diagnóstico de Eficiência
elcp CNJ, que informa as ações adotadas pelo TJBA relacionadas à
priorização do 1° Grau.

Os participantes do Comitê, sugeriram a realização de
treinamento aos servidores dos cartórios, Magistrados e
Assessores para conhecimento do Sistema PJe.
A representante da Corregedoria das Comarcas do Interior
sugeriu que sejam fomentadas as boas práticas apresentadas pelos
'Magistrados e Servidores nas demais comarcas do Estado,
viabilizando a comunicação e divulgação destas práticas. Em
icomplementação o Dr. Humberto Nogueira informou a necessidade de
divulgação sobre "dicas" na utilização dos Sistemas Processuais
ou práticas de rotinas de trabalho que otimizem o serviço das
Unidades Jurisdicionais;
Cláudio Nogueira, Coordenador de Sistemas do TJBA
apresentou que existe o e-mail a informou que
infopje@tjba.jus.br para sugestões, dúvidas ou quaisquer
comunicação relacionada ao PJe ;
Foi deliberado pelos participantes a solicitação à ASCOM
que disponibilize no site do TJBA noticias sobre o e-mail
H_nfopje@tjba.jus.br para a utilização pelos servidores e
'Magistrados, para o envio de informações sobre a utilização do
Sistema PJe, bem como que encaminhem "dicas/macetes" de boas
práticas e de utilizaç o do Sistema. E nos casos de dúvida
freqüentes sobre o PJe, •ue sejam disponibilizadas as respost
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Foi deliberado ainda que a ASCOM passe a divulgar no portal
do TJBA as videoaulas que estão no portal de informações do PJe;
O Juiz Assessor da Presidência Dr Humberto Nogueira
informou sobre a Certificação ISO 9001 do atendimento nos
Cartórios Integrados, bem como os Sistemas desenvolvidos pelo'
TJBA. Foi pontuado ainda pelo Magistrado Ricardo Dias al
eficiência do Sistema SMARTJUD, que utiliza inteligência,
lartificial para fazer o "batimento" de informações entre,
processos que tramitam nos Sistemas Processuais do TJBA;
Foi deliberado que deverá ser encaminhado Oficio à
Corregedoria solicitando que todos os Cartórios Extrajudiciais
alimentem o SCC;
1 12. Dr. Humberto salientou a importância do Sistema da Central
Ide Custas que realiza a análise das Custas Processuais pendentes
'dos processos. Foi informado ainda o desenvolvimento do Sistema
de Certidões vinculadas aos autos, a ser utilizado no Sistema
PJe, com perspectiva de implantação breve;
13. Em atenção ao questionamento do Dr. Ricardo Dias, o
Coordenador de Sistemas Cláudio Nogueira informou que, em que
pese haja a unificação dos Sistemas no PJe, o Sistema SAJ não
ficará desamparado, bem como que existem equipes de
'desenvolvimento na Coordenação de Sistemas, inclusive uma equipe'
l é destacada para o desenvolvimento do PJe Criminal. O'
1Coordenador de Sistemas Cláudio Nogueira informou ainda sobre o l
cronograma de implantação do Sistema PJe nas unidades judiciais; ,
Dr. Humberto informou a utilização do alvará eletrônico.'
Informou ainda, em relação aos Juizados Especiais, que o COJE
está fomentando a utilização de aplicativo de envio de mensagens
para proceder com as intimações e da economia com o envio de
ARs.
Dr. Humberto mencionou a premiação do Relatório Justiça em
Números, no qual o TJBA obteve Selo Ouro. Nessa oportunidade o
Dr. Ricardo Dias questionou sobre o cálculo da Taxa de
'Congestionamento do TJBA, considerando que se encontra em
fórmula diversa daquela apresentada no site do CNJ. Em resposta,
Diretor da SEPLAN, Alexsandro informou que o cálculo utilizado
7.---'-'
pelo TJBA encontra-se correto, em consonância com o disposto na49
Resolução CNJ n° 75, e que aquela que consta no site do Conselho
'Nacional de Justiça está d atualizado. Os membros presen
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foram informados de que o Tribunal de Justiça da Bahia não
recebeu o Selo Diamante por conta de pouquíssimos pontos. O
Tribunal impugnou o resultado da referida pontuação, posto que
ios critérios de avaliação e pontuação foram alterados durante o
período de apuração.
Foi mencionado ainda que os critérios de avaliação do
Relatório Justiça em Números passa por reformulação, sendo
computado, inclusive improbidade;
David da Silva, representante dos servidores do TJBA,
requereu que conste na presente ata os seguintes requerimentos:
Auxilio Saúde e Auxilio Educação;
Nesse aspecto foi informado pelo Dr. Humberto Nogueira que a
AMAB já protocolou o pedido de auxílio saúde, nos termos ora
requeridos. Ficou deliberado que os representantes do SINTAJ
irão fazer o estudo do auxílio educação;
Projeto Teletrabalho;
Foi solicitado informações sobre a proposta de Teletrabalho, que
atualmente está paralisado na CONSU, bem como, da implementação
do Turnão, sendo informado que existe uma ADI quanto ao tema. Os
'Integrantes solicitaram que seja verificada a situação da ADI;
Requerimento da nulidade da reunião anterior por ausência
de convocação, pois não foi publicado Edital e om email
encaminhado aos integrantes versava sobre a provável data e
que haveria a confirmação da mesma;
Pelo Dr. Humberto Nogueira foi dito que efetivamente houve um
equívoco e colocado em votação sobre a nulidade ou não do ato.
Os integrantes decidiram por não anular a reunião, por ausência
de prejuízo, considerando que não houveram deliberações ou
votações pelos integrantes. Foi solicitado que as pautas sejam,
idisponibilizadas em algum link, sendo que foi informado por
Anatório que existia essa ferramenta anteriormente. Foi
deliberado que tais atas sejam disponibilizadas em local de,)
acesso ao público.
Foi pontuado o questionamento dos servidores sobre a
morosidade sobre os pedidos de aposentadoria;
Foi informado que os processos administrativos relativos à
aposentadoria são de Instrução prolongada. Foi esclarecido, se
que se queira justificar a .emora, que haviam muitos processos
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represados de aposentadoria e de vários outros assuntos e que a
determinação da presidência é que esses processos sejam
'finalizados, no entanto, foi exposto pela Corregedoria que
muitos processos de aposentadoria dependem de instrução do
servidor e opor vezes não é feita, atrasando o seu
processamento. Deliberação: Seja encaminhado à CONSU e SEGESPE
que esses processos sejam priorizados, bem como, por sugestão do
SINTAJ, que seja realizado mutirão nesses setores, o que foi
aceito por todos.
Foi solicitado pelos servidores, que nas hipóteses de
convocação para a reunião do Comitê Gestor, onde haja
deslocamento de servidores das comarcas do interior, que
lhes sejam pagas diárias.
Foi deliberado pelos integrantes que as despesas devem ser
custeadas na forma do regulamento do TJBA para o pagamento de
diárias.
Foi informado pelo representante do SINPOJUD que os
servidores das Comarcas Desativadas/Agregadas, fazem jus às
despesas de transporte para a Comarca Agregadora e esta
verba não tem sido paga e estão sendo indeferidas.
O Requerente tentará descobrir algum numero de processo
referente à demanda, para verificação e deliberação pelo Comitê.
18. Nada mais dito, foi encerrada a reunião.
Próxima Reunião: Ficou deliberado que a reunião será realizada'
no dia 29/03/2018 às 10:00 horas. Sem prejuízo da publicação do
Edital de convocação.
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