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Ata de Reunião 

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

Data 	 11.09.2018 

Hora de Inicio 14:30 horas 

Hora de Término 16:00 horas 

Solicitante 	Comitê Gestor 

Presidente TJBA - Des. Gesivaldo Britto; 
Corregedora Geral de Justiça - Desa. Lisbete 

Maria Teixeira Almeida César Santos; 
Assessora da Corregedora Geral de Justiça 

Cristiane Dos S. Nascimento; 
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; 

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

Servidor indicado pelos servidores do TJBA 
(titular) - David da Silva; 

Secretária Geral da Presidência - Iramar 
Martinez; 

Secretário de Planejamento - Pablo Moreira; 
Chefe de Gabinete da Presidência - Lorena 

Navarro; 
Assessor de Comunicação do Tribunal de Justiça 
Moisés Bisetti; 
Diretoria de 10  Grau - Mariana Larangeira, 

neste ato representada pelo Diretor Adjunto João 
Felipe Menezes; 

Diretor de Planejamento Estratégico 
Alexsandro Santos; 

Representante da AMAB - Juiz Freddy Carvalho 
Pitta Lima; 

Representante do SINPOJUD - Antonio dos Santos 
Ribeiro; 

Representantes do SINTAJ - Antonio Jair 
Batista Santos Filho e Gustavo de Carvalho 

Presentes: 
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Vieira; 

Pauta 

Apresentação Condensada sobre o Orçamento; 
Apresentação de esclarecimentos sobre as Metas do CNJ para 

2018 em relação à Justiça Estadual; 
Decisão da Presidência sobre a forma de chamamento dos 

membros do Comitê para as Reuniões; 
Atualização de e-mail e definição de formas de comunicação 

entre os membros do comitê; 
O que ocorrer. 

'Assuntos Tratados 

Aberta a reunião pelo Exmo. Sr. Presidente do TJBA, foi 
apresentada e aprovada, pelos presentes, a ata da última reunião 
do Comitê Gestor, oportunidade em que foram assinadas as suas 
laudas; 

Seguindo a ordem da pauta, o Sr. Secretário de Planejamento 
apresentou a proposta orçamentária do Tribunal de Justiça para o 
ano de 2019, comprometendo-se a disponibilizá-la em seu inteiro, 
teor para todos os membros após a reunião; 

Foi esclarecido aos membros presentes que o orçamento do 
Poder Judiciário sofreu um significativo impacto em virtude de 
diversos acontecimentos que reduziram a expectativa de 
arrecadação do Estado da Bahia; que mesmo assim, restou' 
demonstrado na proposta orçamentária que esta sendo previsto 
1,40% a mais de investimento no primeiro grau em relação ao 
segundo, para o exercício 2019 em comparação a 2018; os 
percentuais do orçamento mencionados correspondem aos seguintes 
percentuais: 1° Grau - 67,88%; 2° Grau 13,23% e Administrativo 
118,90%; 

Foi esclarecido ainda que 66,09% do tesouro (o que é 
arrecadado) do TJBA são voltados para o 1° grau, ou seja; do 
Fundo de Amparo ao Judiciário (FAJ)73,34% dos recursos são 
voltados para o 1° grau; 10.32% dos recursos para a área 
administrativa e 16,34% para o 2° grau, ficando demonstrado que 
a maioria dos recursos é destinada para o 1° grau de jurisdição, 
sendo mantida a tendência da ultima gestão do TJBA e assim' 
cumpridas as resoluções do CNJ relacionadas ao tema; 
5. Salientou que as ações por recurso e secretaria estão 
detalhadas na proposta orçamentária, se eventualmente os membros 
,do comitê desejarem maiores esclarecimentos; 
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1 6. 	O Secretário de Planejamento continuou explanando a forma 
de apropriação e utilização dos repasses para 2019, sendo 
destacado o enxugamento do orçamento, o que exige cautela, sendo 
o comedimento necessário para que se evite a ausência de 

i recursos ao final do exercício; ressaltou que as políticas de 
'valorização dos servidores adotadas pela Presidência exigem, da 
SEPLAN, muitos esforços para atender às expectativas, o que 
demanda, inclusive, sacrifícios em outras áreas. 

Esclareceu que existe e é praticada pela SEPLAN a política 
de austeridade da Presidência, principalmente em relação às 
despesas, demandando, por isso, acompanhamento e sinalizações 
semanais em face dos recursos limitados; que por essa razão 
erros não podem ser admitidos, por isso a equipe esta atenta a 
todo o momento. 

Neste momento, o Presidente do Tribunal de Justiça 
ressaltou que possui o objetivo de prover as comarcas com 
servidores e magistrados; saliento que já foi iniciada a 
redistribuição de servidores e equalização de forças de' 
trabalho, tendo sido finalizada a primeira fase, de modo 
voluntário, através do edital de redistribuição, e a segunda 
será feita com a possibilidade de oferta de vagas em comarcas 
determinadas; que o TJBA não se faz apenas com magistrados mas 
também com servidores; salientou que o Poder Judiciário possui 
carência de recursos; que a arrecadação do estado aumentou muito 
pouco, estando o TJBA com praticamente o mesmo orçamento de 2018 
para o exercício 2019; que a maioria desse orçamento vai ser 
aplicado na priorização do 10  grau, tendo o Presidente 
sinalizado que pretende promover a aplicação disto também com o 
pagamento de passivos dos servidores; que a Presidência esta 
fazendo 	o possível para racionalizar os escassos recursos 
existentes; sinalizou que o comitê deve se apropriar das 
informações do TJBA para que possa fazer uma contribuição mais 
ampla para a gestão, dentre as quais patrimônios inutilizados, 
gerando despesas, comarcas desativadas com servidores ainda' 
lotados, dentre outras ações que a Presidência tem feito para 
equacionar os problemas, inclusive deslocamento de servidores; 

Esclareceu que as custas e emolumentos serão deslocados 
(FAJ e Secretaria) para satisfação das necessidades do 1° Grau; 
que existem situações nas comarcas desativadas que precisam ser 
resolvidas, tais quais alugueres de prédios, contas de consumo; 
na capital, existem imóveis com contratos que precisam ser 
equacionados já que possuem baixo percentual de utilização, por 
exemplo, o NAJ na Baixa dos Sapateiros; 

Por fim, deixou a mensagem de que tudo o que puder ser 
feito a gestão fará, principalmente para melhorar e investir no 
servidores e magistrados; que ao final da gestão muita cois 
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aparecerá mesmo com os parcos recursos existentes; exortou aos 
membros do comitê que discutissem os temas. 

Com relação aos encaminhamentos apresentados pela SEPLAN, 
foram efetuados os seguintes pedidos de esclarecimento: 

O representante escolhido pelos Desembargadores solicitou 
esclarecimentos dos percentuais do orçamento em relação ao 
pagamento da fonte de pessoal com o detalhamento das áreas - le 
2° graus e áreas administrativas, com detalhamento de gastos com 
servidores efetivos e comissionados, em cada uma dessas áreas; 

O Diretor de Planejamento Estratégico esclareceu que estas 
informações estão disponíveis no portal transparência do TJBA e 
integram as informações relativas às demais metas do CNJ; 

A Secretária Geral da Presidência informou que pagamentos 
lindevidos efetuados a servidores e pagamentos a imóveis não 
'utilizados estão sendo rastreados e regularizados neste momento 
pelos setores técnicos do TJBA; 

O Juiz Assessor da Presidência - Magistrados, afirmou que 
centenas de imóveis estão nessa situação de irregularidade e que 
para que isso seja equacionado demanda tempo; 

O Representante dos servidores indicado pelos 
Desembargadores questionou se no orçamento de 2019 possui 
dotação especifica para nomeação de novos servidores, indicando 
que isso foi promessa do Presidente; 

Em resposta aos questionamentos, o Secretário de 
Planejamento informou que "fonte 100" já esta comprometida, 
estando no limite devido a falta de verba; contudo, foi mantida 
ia mesma programação orçamentária de 2018 para 2019, em relação à 
previsão de nomeação de servidores; esclareceu anda que existem 
diversas previsões para implantação de direitos de servidores, 
contudo a arrecadação do Estado da Bahia não 
comporta,atualmente, o avanço delas; 

O representante do SINTAJ solicitou o detalhamento do 
orçamento por área e também o planejamento para novo concurso de 
,servidores; informou ter ciência da questão complicada que vive 
o orçamento do TJBA, principalmente em virtude do ingresso dos 
inativos e pensionistas na folha de pagamento do TJBA, que ele 
reputa ser hoje o principal problema da folha e, a sua retirada, 
a única solução para aliviar o orçamento do TJBA; 

Sobre estes pontos, a Secretária Geral da Presidência 
esclareceu que a questão é essencialmente política e a 
Presidência esta envidando todos esforços em busca de uma 
solução conjunta com o Estado da Bahia; afirmou ainda que não 
obstante todo este quadro, o TJBA esta realizando estudos para 
verificar a viabilidade de aumentar o auxilio alimentação; 

Os representantes dos sindicatos informaram que també 
estão estudando uma solução para a questão dos aposentados; 
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Encerradas as apresentações e respectivos esclarecimentos e 
debates, passou-se a analisar o item 3 da pauta, oportunidade em 
que restou esclarecido pela Secretaria Geral da Presidência que 
a forma indicada foi por edital; 

Quanto ao item 4, todos os membros confirmaram que estão 
recebendo regularmente os e-mails encaminhados, sendo rechaçado, 
pela maioria, a criação de grupo oficial de whatsapp integrando 
todos os integrantes da reunião do Comitê. 

Franqueada a palavra para o item 5, pelo representante 
indicado pelos servidores foram levantadas questões acerca da 
existência de plano para pagamento de passivos para servidores e 
aprovação dos projetos de Lei encaminhados para a Assembléia 
Legislativa do Estado da Bahia, ao tempo em que requereu acesso 
aos cálculos dos passivos dos servidores disponíveis na SEPLAN; 

Quanto a isto, foi esclarecido pela Presidência que os 
pedidos de encaminhamento dos projetos de lei já foram 
realizados, estando a resolução dos pedidos pendente apenas de 
atuação dos demais poderes; que os sindicatos estão informados 
de todo o andamento das atividades da Presidência em relação ao 
tema; em relação aos cálculos, esta disponível para os membros, 
basta que requeiram e assim terão acesso; 

Pelos representantes do SINTAJ foi afirmado que tem 
conhecimento das informações do andamento dos projetos de lei, 
tendo, inclusive, recomendado aos servidores que aguardassem o 
andamento regular dos projetos de lei; 

O Presidente salientou que, em sua atuação, busca defender 
os servidores, pois possui muitos anos de serviço público e 
assim gosta de prestigiar os servidores; afirmou que não abre 
mão de efetuar cobranças ao trabalho de um modo geral; 

A representante eleita pelos magistrados enalteceu o 
trabalho dos servidores nas comarcas por onde passou; 

Como encaminhamento para a próxima reunião, o servidor 
indicado pelos desembargadores sugeriu que a ata fosse 
encaminhada para os membros para que fizessem as devidas 
correções e sugestões com relação ao texto, o que foi acatado 
pela maioria. 

Ficou definido que as reuniões ocorrerão a cada 30 (trinta) 
dias. 

Por último, a Secretária Geral da Presidência solicitou aos 
membros que demandem cursos à UNICORP, para que a unidade seja 
melhor aproveitada por todos, uma vez que é desejo do Presidente 
que um número cada vez maior de servidores possa ser capacitado 
e melhore a sua condição humana. 

Próxima Reunião: 09 de outubro de 2018 às 15:00 hrs, mediant 
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edital-convite, ficando desde já informados os presentes, 
devendo as sugestões de pauta serem encaminhadas até o dia 28 de 
setembro de 2018. 

Encaminhamentos / Pendências 

a) 
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