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Ata de Reunião 

Reunião 

Data 

IHora de Inicio 

Hora de Término 

Solicitante 

Presentes: 

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

31.10.2018 
f 
14:30 horas 

115:40 horas 

,Comitê Gestor 
- 
Presidente TJBA - Des. Gesivaldo Britto; 
Juiz Assessor Especial da Presidência I - 

Magistrados- Humberto Nogueira; 
Juiza 	de 	Direito 	escolhido 	pelos 

Desembargadores (titular) - Dra. Marivalda 
Almeida Moutinho; 

Juiz 	de 	Direito 	escolhido 	pelos 
Desembargadores (titular) - Dr. Ricardo Medeiros 
Neto; 

Juiz de Direito representante da AMAB - Dr. 
Freddy Pitta Lima; 

Servidor indicado pelo TJBA (titular) 
Anatole F.Q.Coutinho; 

Servidor indicado pelos servidores do TJBA 

(titular) - David da Silva; 
Secretária Geral da Presidência - Iramari 

Martinez; 
Assessora da Secretaria Geral da Presidência 

Larissa Torquato; 

Secretária Geral da UNICORP - Líbia Maria de 
Almeida; 
Diretora de 1° Grau - Mariana Laranjeira; 
Assessora da Diretoria de 1° Grau - Yasmin, 

Nascimento Reis; 
Diretor de Planejamento Estratégico - 

Alexsandro Santos; 
Representante do SINPOJUD - Antonio dos Santos 

Ribeiro; 
Representantes do SINTAJ - Antonio Jair 

Batista Santos Filho e Gustavo de Carvalho 
Vieira; 
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Pauta 

Discussão e Aprovação da Ata da Reunião anterior; 
Sugestão de Cursos de capacitação para magistrados e' 

'servidores; 
Apresentação do UNIJUD; 
O que ocorrer. 

Assuntos Tratados 

Aberta a reunião pelo Exmo. Sr. Juiz Humberto Nogueira, 
Assessor Especial da Presidência, foi apresentada e aprovada, 
pelos presentes, a ata da última reunião do Comitê Gestor, 
oportunidade em que foram assinadas as suas laudas; 

Seguindo a reunião, foi solicitado pelo magistrado Ricardo, 
Medeiros a unificação e padronização de todos os documentos e 
atos dos processos de 1° grau, levando em consideração as' 
recomendações efetuadas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 

Dr. Ricardo Medeiros reiterou, ainda, a necessidade de 
proceder à capacitação de todos os servidores no sentido de 
observar os modelos já existentes. Foi solicitado fosse 
requisitado à SEPLAN a padronização dos fluxos de rotina 
cartorária. 

Foi solicitado também curso de capacitação para cobrança dei 
custas judiciais; curso de súmulas e enunciados; sobre prisão' 
preventiva (disponibilização do curso de plantão judicial). 

Seguindo a ordem de pauta, o Diretor de Planejamento' 
Estratégico, Alexsandro Santos, apresentou aos presentes o 
projeto da gestão de unificação de todos os sistemas del 
processamento eletrônico judiciais, com a virtualização dos' 
processos físicos que atualmente estão tramitando no Poder' 
Judiciário da Bahia, reiterando que na oportunidade dai 
implantação do PJE e da digitalização do acervo cartorário,' 
todos os servidores da unidade serão regularmente capacitados, 
para a utilização das ferramentas disponíveis no sistema. Foi'  
ressaltado, ainda, que como a intenção desse projeto da gestão é l  
,ter o PJE como único sistema, foi desenvolvido pela Secretaria 
ide Tecnologia da Informação um migrador, visando a transferência 
dos processos que já são digitais, mas que tramitam atualmente 
perante o SAJ para o PJE. Também foi informado que já foi 
desenvolvido o novo editor de textos do PJE, com todas as 
ferramentas disponíveis no Word. 

Dr. Ricardo Medeiros reiterou a necessidade de uma atenção' 
especial para a capacitação e treinamento dos servidores para al 
utilização do PJE e todas as suas ferramentas, para que não 
fosse repetido os erros cometidos quando da instalação do' 
sistema SAJ nesse particular, o que iftiabiliza uma efetiv 
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Próxima Reunião: será informada a nova data através do e-mail 
Comitê. 

Presidente TJ 	- D 	sivaldo Britto; 

WV.ç)  - Juiz As 	r peci 	V5P?esidência I - Magistrados- 
Humberto Nogueira; 
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utilização do sistema até hoje, 05 (cinco) anos após a' 
utilização do sistema SAJ em grande parte das unidades' 
judiciais; 

Foi esclarecido aos membros presentes que com relação aosi 
cargos comissionados da área administrativa, dos 11,87% cargos il 
existentes, 9,86% estão alocados para os servidores efetivos, el 
1,9% para comissionados de fora do quadro. No 1° grau, 72,11% doi 
orçamento é destinado ao pagamento dos servidores efetivos; 

Foi apresentado, conforme solicitado na última reunião, o' 
detalhamento do orçamento por área, momento em que foi 
ressaltado novamente a questão do ingresso dos inativos e 
pensionistas na folha de pagamento do ILIBA, o principal problema' 
da folha de pagamento atualmente; 

O representante do SINTAJ, Antônio Jair, solicitou que 
houvesse uma intermediação do Tribunal para que viabilizasse a 
participação do sindicato em uma reunião que irá ocorrer na 
Assembleia Legislativa na próxima semana, para que fosse 
efetivada a aprovação do projeto de lei que versa sobre os 
interesses do servidor. 

Dr. Ricardo solicitou a realização de novo estudo visando o 
estabelecimento de turnão de trabalho, tendo em vista as atuais 
inecessidades de trabalho; o reduzido quadro de pessoal, visando 
uma melhor utilização de parcos recursos; sendo que tal medida 
promove ainda uma melhor qualidade de vida e economia de 
energia, certo que muitos outros Tribunais do pais já, 
estabeleceram o turno único como metodologia de trabalho; 

Por fim, a Secretária-Geral da Presidência, Iramar 
Martinez, informou que já existe um estudo em andamento visando 
a alteração da LOJ para adequação do horário de trabalho. 
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Juiza de Direito escolhid 
Dra. Mari 

elos Desembargadores (titular) - 
eida Moutinho; 

Juiz de Direito escolhido p 	Desembargadores (titular) - 
Dr. Ricard edeiros Neto; 

Juiz de Direito representante 	- Dr. Freddy Pitta Lima; da
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- Servidor indicado pelo TJBA 	 - Anatole F.Q.Coutinho; 

- Assessora •a Secretaria Geral da Presidência - Larissa 
Torquato; 

r5Lribia Maria de Almeida; 

- Direto a 

Assessora da Diretoria 

- Diretor de Pla 

- Representante do SINPOJUD - Anton 
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- Secretária G 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

