
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BANIA 

 

Priorização cio I° Grau da Justiça 

Ata de Reunião 
Reunião COMITÊ 	GESTOR 	E 	ORÇAMENTÁRIO 	REGIONAL 	DE 

IMPLANTAÇÃO 	DA 	POLÍTICA 	NACIONAL 	DE 	ATENÇÃO 
PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO 

Data 28.06.2018 

Hora de Inicio 14:30 horas 

Hora de Término 16:00 horas 

Solicitante Comitê Gestor 

Presentes: - Presidente TJBA - Des. Gesivaldo Britto; 
- 	Representante 	da 	Corregedoria 	Geral 	de 
Justiça - Desa. 	Lisbete Maria Teixeira Almeida 
César 	Santos, 	representada 	pela 	Assessora 
Cristiane Dos S. Nascimento; 
- 	Juiz 	de Direito 	escolhido pelos magistrados 
(titular) - Dra. Marivalda Almeida Moutinho; 
- Juiz 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 	- 	Tramar 
Martinez 

- Secretário de Planejamento - Pablo Moreira; 
- Diretora de 1° Grau - Mariana Larangeira; 
- 	Diretor 	de 	Planejamento 	Estratégico 	- 
Alexsandro Santos 
- Assessora da Secretaria-Geral da Presidência 
- Larissa Torquato. 
- 	Diretor Adjunto 	da 	Diretoria 	do 	1° 	Grau 	- 
João Felipe Menezes 

Pauta 

Apresentação dos novos membros do comitê gestor; 
Apresentação do plano estratégico do Tribunal de Justiça; 
Reavaliação do Plano de Ação do Comitê Gestor; 
O que ocorrer. 

Assuntos Tratados 

1 	- 	Foi realizada a apresentação dos novos membros 
Gestor 	e 	Orçamentário 	Regional 	de 	Implantação 	da 

do Comitê 
Política 
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Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, 
os quais receberam as boas vindas do Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia. 
2 - Na abertura dos trabalhos do comitê, foram apresentados 
esclarecimentos acerca da norma pertinente no âmbito do TJBA; 
Pelo Secretário de Planejamento foram tecidos esclarecimentos e 
considerações sobre a situação orçamentária do TJBA, ocasião em 
que a Secretária-Geral da Presidência ressaltou a necessidade de 
conciliá-la com a evolução das atividades estratégicas do TJBA; 
A representante dos Magistrados ressaltou a ausência de 
servidores e magistrados nas comarcas do interior, dando ênfase 
à necessidade de melhor utilizar os juizes de varas de 
substituição; 
A Secretária-Geral da Presidência esclareceu que o TJBA tem 
elaborado estudos para enfrentar o problema apresentado, 
especificamente diante da iminente aposentadoria de 86 
magistrados; com referência aos inativos, indicou que existe 
legislação específica sobre o tema, de modo que o TJBA se 
encontra obrigado a cumpri-la, a fim de assumir o cômputo no 
orçamento; 
O Secretário de Planejamento acrescentou ainda que o percentual 
representado pelos inativos no orçamento do TJBA está em torno 
de 1,4 a 1,6%; 
3 - Sobre os aspectos documentais do Comitê, aos novos membros 
foi informado que as atas das reuniões anteriores estão 
disponíveis em portal próprio, no sítio do TJBA, o qual será 
modificado para possibilitar maior transparência às informações; 
Os representantes dos servidores informaram que os servidores 
apresentam mais reclamações com relação às verbas que deixaram 
de receber do que propriamente com os valores atualmente 
praticados; 
A representante da Corregedoria Geral informou que a 
Corregedoria Geral de Justiça está realizando estudos para 
atualizar as normas relativas ao pagamento de substituição; 
O representante da Associação dos Magistrados da Bahia informou 
que o referendo da CGJ com relação à quantidade de servidores 
nas unidades não é discricionário, considerando a necessidade de 
manter o cartório funcionando; 
Os representantes dos servidores parabenizaram o TJBA pela 
iniciativa de propor, por edital, a relotação dos servidores; 
Contudo, houve questionamento dos critérios aplicados pelo CNJ 
em relação à resolução 219, sobretudo acerca da equalização das 
forças de trabalho entre as unidades de 10  grau nas comarcas do 
interior, sendo apresentadas sugestões para levar em 
consideração o interesse individual do servidor em detrimento do 
critério da disponibilidade de vagas na própria unidade de 
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origem, indicando, neste sentido, a exclusão do item 2.1, letra 
C; 
Foi solicitado ainda, pelo servidor Anatole, que o edital de 
relotação levado a efeito pelo TJBA fosse revisto, para 
possibilitar a relotação indistinta dos servidores, sem 
considerar o aspecto do funcionamento natural da unidade se 
eventualmente a mesma ficar "zerada", caso todos os servidores 
optem pela mudança de unidade; 
A Secretária-Geral da Presidência esclareceu que a comunicação 
entre as instâncias deve melhorar, já que a legislação e as 
normas do CNJ apresentam, em grande parte das vezes, 
obscuridades que dificultam a compreensão. Ressaltou ainda que, 
em todos os casos, o bom senso deve imperar. 
O Servidor Anatole ponderou ainda sobre a necessidade de 
preenchimento da avaliação da gestão anterior do Comitê Gestor, 
para que seja disponibilizada e encaminhada para o CNJ. 
Sobre este tema, restou esclarecido que o próprio CNJ indica na 
Resolução n° 194/2014 a forma de condução e obrigações do Comitê 
Gestor, devendo as informações pertinentes a isto serem objeto 
de encaminhamento tão logo seja exigido pelo Conselho. 
Para fins de melhor organizar os trabalhos do Comité, foi 
sugerida pelos representantes da Diretoria do 1°Grau uma 
apresentação condensada sobre o orçamento do TJBA, 
principalmente sobre a natureza das verbas, limites da LRF, 
despesas, e termos da resolução sobre a priorização do primeiro 
grau. 
A Secretária-Geral da Presidência informou que as metas do CNJ 
para a Justiça Estadual em 2018 seriam esclarecidas na próxima 
reunião do Comitê; 
A Assessora da SGP, Larissa, sugeriu que os demais membros 
encaminhem suas propostas e sugestões para o e-mail do Comitê 
Gestor Orçamentário, o qual deverá ser atualizado para constar o 
nome de todos os novos membros. 
O representante dos servidores, David, requereu que as próximas 
reuniões sejam efetivadas por convocação no Diário Oficial e não 
convite, o que ficou para ser decidido na próxima reunião, tendo 
em vista a necessidade de se quantificar os custos para o novo 
procedimento. 
Por último, foi sugerido aos novos membros a leitura integral 
dos termos das resoluções do CNJ afetas aos temas abordados, a 
fim de melhorar o aproveitamento das discussões. 

Próxima data: 30 de julho de 2018 às 09:00 hrs da manhã, 
mediante convite, ficando desde já informados os presentes. 
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Encaminhamentos / Pendências 

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. 

Próxima Reunião 30 de julho dt 2018 às 09:00 horas 

 

Des. Ges 	ldo rit o 
Pres ente TJRA 

Marivalda Alia ida Moutinho 
Juiza de D* ito esco 'da pelos magistrados 

Freddy Pitta Lima 
Juiz rêp esentante 	Amab 

Cris n Dos Santos 	to 
Representando a Co 	ria Geral de Justiça 

Ma i.ria L. Ta iira  - 
Diret 	 Grau 
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Jo47 elipe Menezes 
Assessor-Ch 	da Diretoria de 1° Grau 

Larissa Torquato 
Assessora da Secretaria-Geral da Presidência 

Anatole F. Q. Coutinho 
Servidor indicado pelo TJBA 

David da Silva 
Servidor indicado pelos servidores do TJBA 
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