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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 	ESTADO DA BANIA 

 

Priorizaçao do 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 	 29.09.2019 

Hora de Inicio 10:00 horas 

Hora de Término 11:30 horas 

Solicitante 	Comitê Gestor 

Presentes: 	Presidente TJBA - Des. Gesivaldo Britto; 
Juiza Assessora Especial da Presidência II - 

Dra. Rita de Cassia Ramos de Carvalho; 
Juiza 	de 	Direito 	escolhido 	pelos 

Desembargadores (titular) - Dra. Marivalda 
lAlmeida 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 - Iramar 
Martinez; 

Assessora da Secretaria Geral da Presidência -I 
Larissa Torquato; 

Secretária de Gestão de Pessoas - Leila Lima 
Costa 

Secretário de Teconologia de Informação e 
Modernização - Leandro Sady; 
Representante da Diretoria de Orçamento - Cintia 
Waxman 
Est tégico - Alexsandro Santos; 

resentantes do SINTAJ - Rudival Rodrigues; 
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Apresentação, pela SEGESP, do impacto relativo ao aumento 
do número de estagiários em cada unidade de 1° grau; 
Apresentação, 	pela 	SETIM, 	do 	impacto 	relativo 	ao 
fornecimento de certificados 

O que ocorrer. 

,Assuntos Tratados 

Aberta a reunião pela Exma. Sra. Juiza de Direito Rita de 
'Cássia Ramos de Carvalho, Assessora Especial da Presidência, foi 
solicitado que a Secretária de Gestão de Pessoas, apresentasse a 
'situação atual do contrato de estagiários de nível superior. Foi 
esclarecido todo o objeto do contrato de nível médio e nivel 
isuperior (capital e interior, tendo sido informado que no' 
interior é mais difícil das vagas serem preenchidas, tendo em 
vista a ausência de faculdades em algumas regiões. Foil 
explicitado que foram concedidas 30 (trinta) vagas para o 
UNIJUD, com vistas a ajudar a alcançar o batimento da Meta n°1 
02, do CNJ. Leila informou, ainda, que dinheiro disponível para 
pagamento dos estagiários é da fonte de custeio, que já está 
totalmente comprometida, não existindo condições orçamentárias e 
financeiras para ampliação do quantitativo de vagas; Foi 
informado, ainda, que o Ministério Público do Trabalho já 
oficiou este Tribunal com relação ao não utilizar o estagiário 
como força de trabalho. 

Passado para o segundo item de pauta, o Secretário de 
Tecnologia da Informação, Leandro, pediu esclarecimentos acerca 
de quem seriam os servidores que poderiam ser titulares de 
icertificado digital, tendo em vista que o Ato Conjunto n° 
17/2018 já traz um rol de servidores que podem soliciutar a 
emissão do certificado. 

Pela Secretária-Geral da Presidência, Iramar Martinez, foi 
informado que, à primeira vista, não há qualquer óbice à 
concessão do certificado para os técnicos que estejam designados 
para atuarem em funções de chefia, ou direção. Deliberou-se que 
será levada a sugestão para a Corregedoria e Presidência no 
sentido de que o magistrado da unidade poderá indicar um técnico 
da respectiva unidade que possa assinar atos ordinatórios ou1 
outros documentos indispensáveis ao regular andamento da 
serventia. 

Dr. Ricardo solicitou que o Tribunal preveja em orçamento a 
possibilidade de aquisição de computadores para que o Tribunal 
não demore tanto na reposição de máquinas que estejam quebradasfl  

1 0 Secretário Leandro informou que está cuidado para que o 
HTribunal adquira os próximos computadores por meio de Ata cg 
Registro de Preços, tendo em vista que o TCE recomenda que 
:Tribunal 	o faça estoque de equipamentos, para que não haja 1  
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perda de garantia. 
Dra Rita registrou a importância da inauguração, na 

presente data, no Núcleo Multidisciplinar de Atenção à Saúde do 
Servidor, convidando a todos os presentes para conhecer o 
projeto. 

O Servidor Anatole questionou se o repasse do duodécimo 
pela Estado está sendo efetuado todo dia 20, sugerindo que, em 
caso positivo, tendo em vista que se trata de uma obrigação do 
Estado, o Tribunal possa fazer aplicação desse valor em um fundo 
de investimento até a data efetiva de pagamento da folha dos 
servidores. Ainda trouxe à baila questionamentos acerca do 
cômputo dos inativos no relatório de gestão fiscal, oportunidade 
em que Dra. Rita e Tramar esclareceram que estão sendo adotadas 
as medidas cabíveis pelo Tribunal para que haja a exclusão dos 
pensionistas e inativos do referido cômputo. 

Ficou deliberado que o Diretor Finanças deverá ser chamado 
para a próxima reunião, que já ficou designada para o dia 
30/05/2019, às 14h. 

Nada mais havendo, foi encerrada a reunião. 

Próxima Reunião: 30 de maio de 2019, às 14h. 

Encaminhamentos / Pendências 

a) Diretor de Finanças deverá ser chamado para a próxima 
reunião, com vistas a esclarecer os questionamento apresentados 
pelo servidor 	atole 
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