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%reação 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 	 29.03.2019 

Presentes: 	1 - Juiz Assessor Especial da Presidência I - 
Magistrados- Humberto Nogueira; 

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

1 - Secretária-Geral da Presidência - Iramar 
Martinez; 

Assessora da Secretaria-Geral da Presidência - 
Larissa Torquato; 

Juiz de Direito - Ricardo Dias de Medeiros 
iNetto; 

Servidor - David da Silva; 
Servidor - Anatole E. Q. Coutinho 

Representantes do SINTAJ - Gustavo de Carvalho 
Vieira; 

Representante da Seplan - Cintia Maia Waxman 
Braga; 
Representante da DPG - Mariana Larangeira. 

Pauta 

1. Assuntos diversos sobre o orçamento 
'2. O que ocorrer. 

Assuntos Tratados 

Aberta a reunião pelo Exmo. Sr. Juiz Humberto Nogueira, 
Assessor Especial da Presidência; 

Seguindo a reunião, foi pela representante da Seplan, 
Cintia Maia Waxman, demonstrativo orçamentário e programa do' 
exercício financeiro de 2019, que explicou que todo pagamento de,I 
pessoal concursado e cargos de confiança é feito por intermédio 
da fonte 100 e todos os demais gastos (construções, pagamentos' 
de terceirizados, aparelhamento, estagiários, auxílios, juizes 
leitos, conciliadores, dentre outros) é feito pela fonte 120 e 
113; 
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Norinção do I° Grau da Justiça 

Dr. Ricardo propôs o aumento de número de estagiários para 
o primeiro grau proporcional à distribuição, solicitando que 
seja previsto no próximo orçamento, diante da impossibilidade de 
contratação de servidores efetivos, o que foi aderido por todos; 

Pelo servidor, David da Silva, apresentada proposta de 
auxilio educação, nos moldes do Poder Judiciário do Rio de, 
Janeiro, sendo deliberado que seja encaminhado para apreciação 
E. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; 

Dr. Ricardo, ainda, pleiteou que seja revisto o 
,fornecimento de certificado digitais para servidores dos 
'cartórios, autorizando que escreventes e técnicos judiciários' 
também o recebam, o que homologado por todos; 

Foi deliberado que sejam convidados para a próxima reunião 
os secretários da SETIM e da SEGESP, para tratativa dois 
requerimentos de Dr. Ricardo; 

Dr. Ricardo, ainda, pleiteou que não sejam nomeados novos 
juizes antes da nomeação de servidores ou equalização da força 
de trabalho no Primeiro Grau (inclusive entre Juizados e Justiça 
Comum), com remoção compulsória se necessário, sendo que foi 
acompanhado pelo servidor Anatole Coutinho, que informou sobre a 
recomendação do CNJ neste sentido. O servidor David da Silva 
também aderiu a manifestação, com exceção da remoção 
Icompulsória. Sendo que os demais não se manifestaram. 
i8. 	Pelo servidor, David da Silva, foi apresentada proposta de, 
,redução dos números de Comissões, com exceção das obrigatórias,' 
visando ao Orçamento do 1°. Grau, com a destinação da verba 
utilizada para pagamento de Substituição de Juizes aos 
Magistrados em atuação em duas Unidades Judiciais, visto que os 
Magistrados integrantes de Comissões também recebem esta verba. 
Nada mais dito, foi encerrada a reunião. O que foi aquiescido 
por todos. 
Próxima Reunião: designada para 29/04/2019 às 10:00. 
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