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e star próximo de juízes e servidores, conhe-
cer de perto as necessidades das comarcas, 
trocar ideias, apresentar as principais ações 
de gestão, mostrar a realidade do Tribunal 

de Justiça da Bahia, ser cada vez mais transparente.

Com estas propostas na bagagem, o Projeto Pre-
sidência Itinerante percorreu, em 18 meses, quase 
40 mil quilômetros, por via terrestre, para levar 
informações e promover diálogo no interior. 

De Teixeira de Freitas a Paulo Afonso, de Luis 
Eduardo Magalhães a toda a Região Metropolita-
na de Salvador, a administração deixa uma marca: 
visitas a fóruns, inauguração de prédios moder-
nos, instalação de varas, juizados e de centros ju-
diciários de solução de conflitos.

Mas o compromisso de levar a administração para 
fora da capital, tornar o tribunal mais coeso, inte-
grar, enfim, foi o mote principal. Acompanhado 
por assessores, o presidente Eserval Rocha tam-
bém realizou reuniões com juízes. Uma comarca 
sede era escolhida para abrigar magistrados de co-
marcas vizinhas. 

Nos encontros, muitos com duração superior a 
quatro horas, a abertura de espaço para sugestões, 
elogios, críticas, dissipar dúvidas. Um momento de 
crescimento do Tribunal de Justiça da Bahia.

O projeto homenageou o Princípio da Transparên-
cia e possibilitou contato próximo da Administra-
ção com toda a magistratura baiana, principalmen-
te aos juízes atuando distante – muitos a mais de 

com o pé n a estrada
Projeto Presidência 
itinerante Percorre 40 mil 
quilômetros e Promove 
integração do judiciário

iniciativa vISITAS àS cOmARcAS

viagens: conhecer de perto as comarcas 
foi a estratégia para melhorar as condições 
de trabalho de magistrados e servidores
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800 quilômetros – do Segundo Grau de jurisdição. 
Todas as Regiões do Estado foram contempla-
das. Sediaram os encontros as comarcas de Feira 
de Santana, Irecê, Ipiaú, Vitória da Conquista, 
Eunápolis, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, 
Ilhéus, Senhor do Bonfim, Euclides da Cunha, 
Jacobina, Barreiras, Lençóis, Valença e Camaçari.

Já em Salvador, o prédio-sede do Tribunal, no 
Centro Administrativo, foi palco de reuniões com 
juízes de todas as competências: Fazenda Pública, 
Família, do Sistema dos Juizados Especiais, Cri-
me e das varas criminais especializadas, Acidentes 
de Trabalho, Registro Público e das varas de Rela-
ção de Consumo.

No total, foram realizadas 22 reuniões, envolven-
do 475 juízes de Direito e Substitutos de todo o 
Estado da Bahia. 

A decisão de enfrentar rodovias partiu do propó-
sito de, também, ver as instalações físicas e con-
versar de perto com servidores, comunidade jurí-
dica das localidades e, em muitas oportunidades, 
com os jurisdicionados.

Muitas ações, a exemplo de pinturas de prédios e 
de pequenas intervenções nas partes elétrica e hi-
dráulica, partiram depois de visitados os imóveis. 

Também ali nasceram decisões como a de cons-
truir fóruns: Central, Barreiras e Paulo Afonso ga-
nharam novas instalações após a constatação, in 
loco, que o Poder Judiciário das comarcas neces-
sitava de investimentos. Um legado que fica para 
a História.

iniciativa vISITAS àS cOmARcAS

Entre 2014 e 2015, ao 
longo de 18 meses, 
foram 22 reuniões, 
envolvendo 475 
juízes de todas as 
regiões do Estado

contato: encontros com magistrados
serviram para explicar a realidade do TJBA 

e visita a fóruns ajudaram a entender
a realidade da prestação jurisdicional
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ação especial DEScENTRALIZAÇÃO

Questão 
de estado
o primeiro ano de vida da Câmara do 

Oeste trouxe mais do que agilidade, 
conforto e economia para quem pro-
curou justiça em Barreiras e mais 26 

comarcas da região.

Sim, neste janeiro são 26, oito a mais do que a 
abrangência inicial da unidade, a primeira fora de 
Salvador a julgar processos no âmbito do Segun-
do Grau de Jurisdição.

O sucesso é acompanhado pela integração do 
Estado. A iniciativa do Tribunal de Justiça, des-
centralizando, levando para o interior as decisões 
anteriormente só tomadas na capital, é uma ação 
de Estado. Um marco. 

Por ter um caráter agregador, a lei, que criou a Câ-
mara Especial do Extremo Oeste Baiano, sanciona-
da pelo próprio desembargador Eserval Rocha, no 
período em que exerceu a função de governador, en-
fraquece o pleito separatista que dominava a região.

A lei da Câmara do Oeste é uma iniciativa da Pre-
sidência do TJBA. Ela altera a Lei de Organização 
Judiciária, ao criar quatro cargos de desembargador 
e 34 cargos de juiz substituto de Segundo Grau. 

De acordo com as mudanças, a Câmara, instalada 
em 3 de fevereiro de 2015, aprecia e julga os fei-
tos originários e em grau de recurso, oriundos das 
comarcas de Angical, Baianópolis, Barreiras, Bom 

Jesus da Lapa, Cocos, Coribe, Correntina, Co-
tegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Luís 
Eduardo Magalhães, Riachão das Neves, Santa 
Rita de Cássia, Santa Maria da Vitória, Santana, 
São Desidério, Serra Dourada, Wanderley e seus 
distritos. Era a formação original.

Depois, a pedido das lideranças da região, foram 
inseridas as comarcas de Barra, Brotas de Macaú-
bas, Carinhanha, Oliveira dos Brejinhos, Ibotira-
ma, Ibitiara, Igaporã e Palmas de Monte Alto.

“É um marco do Estado junto ao povo daquela 
região. Um projeto de Estado, não do Judiciário”, 
disse o presidente Eserval Rocha, no dia em que san-
cionou a lei, em 3 de abril de 2014. O ministro Joa-
quim Barbosa, então presidente do Supremo Tribu-
nal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em 
visita a Salvador, em maio do mesmo ano, enalteceu 
a criação da Câmara Especial do Oeste Baiano.

O ministro disse que não poderia encerrar o dis-
curso que fazia sobre a instalação do Processo Ju-
dicial Eletrônico, o PJe, no Tribunal de Justiça, 
“sem tecer os merecidos elogios a todos os mem-
bros do Tribunal de Justiça da Bahia e ao senhor 
governador pela feliz iniciativa de descentralizar a 
cúpula do Poder Judiciário estadual com a criação 
desse polo avançado na cidade de Barreiras”.

Ele lembrou, também, da atitude “pioneiríssima 
em termos nacionais” do Tribunal. E disse espe-

criação de cÂmara esPecial amPlia atuação da justiça 
de segundo grau e reForça a integração da região oeste

início, meio e fim: 
criação da Câmara Especial 

do Extremo Oeste Baiano foi 
aprovada pelo Pleno em 19 
de março; pela Assembleia 

Legislativa, no dia 2 de abril; 
e sancionada pelo presidente 
Eserval Rocha, na condição
de governador em exercício,

em 3 de abril de 2014
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rar que a ação se reproduza em outros estados. “É 
imperioso que o Judiciário esteja mais próximo da 
sociedade. Por isso quero render a minha home-
nagem aos senhores baianos pela feliz iniciativa 
que chegou em boa hora e funcionará pela agili-
zação da prestação jurisdicional”.

Quase um ano depois, a Câmara conta com qua-
tro desembargadores, secretaria e plantão em fun-
cionamento no novo prédio inaugurado na atual 
gestão. Nestes 11 meses, foram distribuídos apro-
ximadamente 1,5 mil processos, julgados com ce-
leridade pelas turmas Cível e Criminal.

A Câmara Especial 
do Extremo Oeste 
Baiano aprecia e julga 
os feitos originários, 
e em grau de recurso, 
oriundos das 
comarcas de Angical, 
Baianópolis, Barra, 
Barreiras, Bom Jesus 
da Lapa, Brotas de 
Macaúbas, Carinhanha,
Cocos, Correntina, 
Coribe, Cotegipe, 
Cristópolis, Formosa 
do Rio Preto, Ibotirama, 
Ibitiara, Igaporã, Luís 
Eduardo Magalhães, 
Oliveira dos Brejinhos, 
Palmas de Monte Alto,
Riachão das Neves, 
Santa Rita de Cássia, 
Santa Maria da Vitória, 
Santana, São Desidério, 
Serra Dourada, 
Wanderley e seus 
respectivos distritos

Mas o processo de democratização de acesso à 
Justiça não para por aí. Propostas pelo presidente 
Eserval Rocha, as criações das Câmaras do Sul e 
do Norte tramitam na Comissão Permanente de 
Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento 
Interno do TJBA.

câmara do oeste: instalação do órgão julgador 
de Segundo Grau no interior reuniu magistrados,
servidores e autoridades. Transferência da unidade do 
prédio dos Juizados (abaixo, à esquerda) para o novo 
fórum de Barreiras (abaixo, à direita) visa oferecer 
uma melhor estrutura de funcionamento
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instalação NOvAS vARAS

a ampliação no número de unidades 
judiciais foi uma das principais ações 
da gestão 2014/2016. Ao total, foram 
41 novas varas distribuídas pelos qua-

tros cantos do estado. A primeira delas, em abril de 
2014, a 13ª Fazenda Pública de Salvador, marcou a 
estreia, no Tribunal de Justiça da Bahia, do PJe, sis-
tema criado pelo Conselho Nacional de Justiça para 
automação do Poder Judiciário em todo o País.

Ainda no mês de julho, foi entregue outra impor-
tante unidade judiciária, a 18ª Vara Criminal da 
Comarca de Salvador, também chamada de Vara 
do Torcedor e de Grandes Eventos. Em seguida, 

estrutura
ampliada
instalação de varas Fortalece o Primeiro grau; destaque 
Para as unidades da inFÂncia e violência contra a mulher

as ações de valorização do Primeiro Grau foram 
levadas ao interior do estado, começando com a 
1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Tei-
xeira de Freitas.

As ações prosseguiram, com autorização do Tri-
bunal Pleno para a instalação de novas varas judi-
ciárias e, também, ligadas aos Juizados Especiais. 
Em julho de 2015, o presidente do Tribunal de 
Justiça esteve em Valença para instalar a segun-
da Vara Cível e uma Vara dos Juizados. Havia na 
comarca duas varas criminais e apenas uma cível.

No mês seguinte, representantes da sociedade ci-
vil, principalmente militantes nas áreas de defesa 
dos direitos das mulheres e das crianças, assisti-
ram à instalação das varas de Combate à Violên-
cia Doméstica contra a Mulher e da Infância e 
Juventude na Comarca de Juazeiro.

Na mesma ocasião, Juazeiro ganhou a Vara da In-
fância e Juventude – a décima unidade no estado 
–, juntando-se às comarcas de Feira de Santana, 
Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista. Na gestão 
do desembargador Eserval Rocha, Salvador ganhou 
a terceira unidade, e também foram instaladas as de 
Camaçari e Lauro de Freitas. As crianças e jovens de 
Juazeiro passaram a contar com uma unidade judi-
ciária para a execução de medidas socioeducativas.

Um avanço igualmente histórico ocorreu em Bar-
reiras, onde a comarca ganhou a 2ª Vara Crimi-
nal, a Vara da Infância e Juventude e a Vara Re-
gional de Conflitos Agrários e Meio Ambiente. A 
1ª Vara Regional de Conflito Agrário e Meio Am-
biente, prevista na Lei de Organização Judiciária 
(LOJ), desde 2007, mas só agora implantada, tem 
competência para julgar os conflitos de natureza 
fundiária e os ilícitos contra o meio ambiente, res-
salvada a competência da Justiça Federal.

Em novembro de 2015, a comunidade jurídica 
de Itabuna mobilizou seus integrantes para acom-
panhar a instalação da Vara de Execução Penal e 
Medidas Alternativas, que vai atender a 17 co-
marcas. A nova unidade judicial já surge digita-
lizada e com 3 mil processos, todos referentes ao 
complexo prisional de Itabuna.

expansão: ministra Cármen Lúcia,
vice-presidente do STF, inaugura a 2a Vara
de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher de Salvador, uma das quatro 
unidades especializadas instaladas na 

gestão do presidente Eserval Rocha
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instalação NOvAS vARAS

novas varas instaladas 
na gestão 2014/2016

•	 13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador
•	 18ª Vara Criminal de Salvador/Vara do Torcedor
•	 3ª Vara dos Feitos Relativos a Tóxico de Salvador
•	 5ª Vara da Infância e Juventude de Salvador
•	 Vara dos Juizados Especiais de Teixeira de Freitas
•	 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Seguro
•	 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Inter-

ditos de Porto Seguro
•	 Vara da Fazenda Pública de Eunápolis
•	 Vara da Infância e Juventude de Camaçari
•	 Vara da Infância e Juventude de Lauro de Freitas
•	 Vara de Registros Públicos e Acidentes de Tra-

balho de Feira de Santana

•	 Vara dos Juizados Especiais de Santo Antônio 
de Jesus

•	 Vara da Violência Doméstica e Familiar de 
Vitória da Conquista

•	 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar de 
Salvador

•	 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de 
Consumo, Cíveis e Comercias de Valença

•	 Vara dos Juizados Especiais de Valença
•	 Vara dos Juizados Especiais de Senhor do Bonfim
•	 Vara da Violência Doméstica e Familiar Con-

ta a Mulher de Juazeiro
•	 Vara da Infância e Juventude de Juazeiro
•	 Vara dos Juizados Especiais de Serrinha
•	 Vara Regional de Conflito Agrário e Meio 

Ambiente de Barreiras

•	 Vara da Infância e Juventude de Barreiras
•	 2ª Vara Criminal de Barreiras
•	 Vara dos Juizados Especiais de Santo Estevão
•	 Vara dos Juizados Especiais de Euclides da Cunha
•	 Vara de Violência Doméstica e Familiar Con-

tra a Mulher de Camaçari
•	 Vara dos Juizados Especiais de Alagoinhas
•	 Vara da Infância e Juventude de Alagoinhas
•	 Vara da Infância e Juventude de Porto Seguro
•	 Vara da Infância e Juventude de Teixeira de 

Freitas
•	 Vara dos Juizados Especiais de Itamaraju
•	 Vara da Infância e Juventude de Jequié
•	 7ª Vara Criminal/Vara de Execuções Penais e 

Medidas Alternativas de Itabuna
•	 2ª Vara dos Juizados Especiais de Jacobina

•	 4ª Vara dos Juizados Especiais de Feira de 
Santana

•	 2ª Vara dos Juizados Especiais de Irecê
•	 2ª Vara dos Juizados Especiais de Jequié
•	 2ª Vara dos Juizados Especiais de Porto Seguro
•	 2ª Vara dos Juizados Especiais de Teixeira de 

Freitas
•	 2ª Vara dos Juizados Especiais de Eunápolis
•	 2ª Vara Cível de Serrinha
•	 Vara da Infância e Juventude de Paulo Afonso
•	 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de 

Paulo Afonso
•	 2ª Vara Cível de Luís Eduardo Magalhães
•	 Vara de Execuções Penais de Feira de Santana
•	 2ª Vara Criminal de Lauro de Freitas
•	 3ª Vara da Infância e Juventude de Salvador

varas: unidades 
da Fazenda Pública, 

dos Juizados Especiais e 
da Infância e Juventude

(fotos ao lado) foram 
prioridades da gestão
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infraestrutura ObRAS

época de 
casa nova
reFormas e construção de novos Fóruns dão o tom 
dos investimentos no interior do estado e na caPital

novas instalações e mobília, espaços am-
plos e modernos. O cenário de traba-
lho em sedes da Justiça mudou com 
a reforma e inauguração de novas es-

truturas na gestão 2014/2016. Foram 44 inter-
venções em dois anos. O resultado se traduz na 
melhoria da prestação do serviço – a construção 
de um Judiciário mais célere e eficiente.

Na capital, a consolidação do Fórum Regional do 
Imbuí e um novo salão para o Tribunal Pleno são 
exemplos desse investimento. Nas comarcas do 
interior, sete fóruns, em regiões centrais, otimi-

zaram o atendimento ao público – Central, So-
bradinho, Barreiras, Luís Eduardo, Irecê, Paulo 
Afonso e Rio Real.

Galpões deram espaço a prédios modernos. Salas 
pequenas e apertadas ganharam nova configura-
ção. E unidades judiciais passaram a funcionar em 
um único endereço. É o cumprimento da meta de 
gestão de valorizar o 1º Grau e descentralizar o Ju-
diciário. E tudo isso com recursos próprios, fruto 
de medidas de contenção de gastos e recolhimento 
de taxas, emolumentos, fiscalização e arrecadação 
promovida por servidores e magistrados.

novo salão do 
tribunal pleno: 

mais uma das grandes obras 
construídas com os recursos

próprios do TJBA
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infraestrutura ObRAS

Os novos prédios dos fóruns no interior entraram 
para a história do Judiciário. Os servidores e ma-
gistrados da comarca de Sobradinho trabalhavam 
há 18 anos em sede improvisada. Saíram de um 
galpão com precárias condições para um prédio 
moderno no centro da cidade. Agora, desfrutam 
de espaço com 621 metros quadrados, construí-
dos com R$ 2,1 milhões.

A pequena cidade de Central também comemo-
rou o avanço na prestação de serviço local. O 
novo fórum, construído com R$ 1,1 milhão, foi 
um pleito há muito tempo reivindicado pela co-
munidade jurídica e toda a população da região.            

Os R$ 10,3 milhões investidos na construção do 
Fórum em Barreiras resultaram em seis pavimen-
tos com condições adequadas para abrigar todos 
os serviços jurídicos da cidade – Juizados Espe-
ciais, Câmara do Oeste, unidades do primeiro 
grau. Um marco para o judiciário local.

Em Luís Eduardo Magalhães, o fórum consoli-
dou a comarca que finalmente ganhou um prédio 
próprio, após sete anos de sua instalação. O TJBA 
investiu R$ 5,5 milhões em dois pavimentos, em 
uma área construída de 1.461 metros quadrado.       

Em Irecê, o novo prédio, com área total de 4,2 
mil metros quadrados e quatro pavimentos, dá as 
boas vindas logo na entrada da cidade, ao lado 
do prédio do TRE. O investimento de R$ 8,75 
milhões incrementou a economia do município, 
que tem 73 mil habitantes.

A sede atual da Justiça da comarca de Rio Real 
saiu de um prédio histórico, construído em 1850 
para a residência de um padre, e que foi adapta-
do ao longo dos anos, para três módulos, com es-
trutura moderna, ao lado da prefeitura. Recebeu 
investimentos de R$ 2,1 milhões para uma área 
construída de 621,2 metros quadrados.

Em Paulo Afonso, no terreno doado pela pre-
feitura, o fórum foi erguido com 3.369 metros 
quadrados, divididos em cinco pavimentos.  A 
concretização foi possível com o investimento de 
R$ 9,5 milhões.

Obras para construção de novos fóruns também 
estão em andamento nas cidades de Serrinha, Ca-
narana e Nazaré, além da reforma do fórum de 
Feira de Santana.  A lista de obras, focadas na me-
lhoria da prestação do serviço do Judiciário, inclui 
ainda a construção do salão do júri de Olindina.

salvador
Na sede da Justiça, o salão de sessões do Tribu-
nal ficou de fato pleno. As poltronas, bancadas, 
mesas, moderno sistema de som, refrigeração e 
acústica, além da ampliação do espaço, traduzem 
a plenitude do ambiente. Agora são mais de mil 
metros quadrados de área total, espaço três vezes 
maior do que o anterior.

O salão para as decisões de segundo grau foi pro-
jetado para abrigar, confortavelmente, 78 desem-
bargadores e 161 cidadãos ouvintes. A estrutura 
anterior não comportava mais o crescimento do 
Judiciário e a necessidade da Corte. O Tribunal 
Pleno é o órgão máximo de correição dentro da 
estrutura hierárquica do Tribunal, com compe-
tência jurisdicional e administrativa.

A capital da Bahia também ganhou o Fórum 
Regional do Imbuí, inaugurado em janeiro de 
2015. A aquisição e a reforma do prédio come-
çaram em 2013. São 10.500 m² divididos em 
quatro pavimentos, uma grande área de estacio-
namento, e com cinco elevadores. Turmas Re-
cursais do TJBA começaram a operar na unidade 
desde setembro de 2014. E os Juizados Especiais 
de Defesa do Consumidor de Brotas e Extensão  
NAJ passaram a funcionar no novo endereço em 
outubro de 2015.            

Outras comarcas do interior também foram be-
neficiadas com obras de reformas dos fóruns, 
como Alagoinhas, Candeias, Conde, Dias D’Ávi-
la, Mata de São João, Pojuca, Terra Nova, Santo 
Antônio de Jesus e Euclides da Cunha.

Atos que comprovam a melhoria do acesso à Justi-
ça para a comunidade jurídica, servidores e jurisdi-
cionados. O saldo positivo é visto também na mo-
vimentação da economia das cidades, do comércio 
ao setor de serviços, com a aplicação dos recursos.

obras entregues e
em andamento: 

Fóruns Regional do Imbuí 
(acima, à esquerda), e das

comarcas de Central (acima, 
à direita), Paulo Afonso e 

Irecê (abaixo, à direita) já 
foram inaugurados; no 

Fórum Filinto Bastos, em 
Feira de Santana, a reforma

avança sem comprometer
as atividades judiciais    
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reforço por  mérito
realização de concurso 
e seleção Para juiz leigo, 
conciliador e estagiários 
renova mão de obra do tjba

m érito. Eis o método mais acertado 
para favorecer a qualidade no ser-
viço. Foi com este foco no critério 
de seleção que o tribunal realizou 

um concurso público, depois de nove anos. Em 
2015, o tribunal ganhou 200 novos servidores 
aprovados no maior concurso público da história 
do Tribunal de Justiça da Bahia, com mais de 135 
mil candidatos.

Foram contemplados cargos das serventias da Jus-
tiça e área administrativa do Poder Judiciário do 
Estado, com formação de cadastro de reserva.

A iniciativa representa o cumprimento de meta 
estabelecida pela Presidência no início da gestão. 
O resultado final das provas foi divulgado em ju-
lho de 2015 e, no mês de setembro, todos os 200 
candidatos aprovados estavam nomeados.

No dia 22 de outubro, os 140 aprovados e nome-
ados para os cargos de subescrivão e escrevente de 
cartório tomaram posse coletiva no auditório do 
tribunal. Os outros 60 profissionais concursados 
foram empossados individualmente, para cargos 
ligados à Presidência. 

Para receber os profissionais, a Universidade Cor-
porativa do Tribunal de Justiça dividiu o grupo em 
duas turmas e promoveu a ambientação em 26 e 
29 de outubro. 

A programação incluiu exposições sobre a estru-
tura e o funcionamento das unidades estratégicas 
do tribunal, bem como os projetos prioritários do 
Poder Judiciário baiano.

edital
Elaborado pela Presidência do TJBA, em parceria 
com a Corregedoria Geral da Justiça, o edital nº 
1, de outubro de 2014, ofereceu 200 vagas para os 
cargos de Analista e Técnico Judiciário: 107 para 

auditório do tJba: 
após nove anos, novos servidores 

tomam posse no Judiciário baiano
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nível superior, 81 para nível médio e 12 para ní-
vel médio técnico, com formação de cadastro de 
reserva. Cerca de 70% das vagas foram destinadas 
aos cartórios judiciais.

Foram contempladas as especialidades de Direi-
to, Administração, Tecnologia da Informação, 
Arquitetura, Assistência Social, Biblioteconomia, 
Comunicação com habilitação em Jornalismo, 
Contabilidade, Economia, Enfermagem, Enge-
nharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Mecânica, Estatística, Medicina, Odontologia e 
Psicologia. 

No total, houve mais de 135 mil candidatos ins-
critos, número recorde na história da corte mais 
antiga nas Américas, fundada em 1609. 

Os salários são de R$ 3.091,21 e R$ 5.117,24, res-
pectivamente, para nível médio e nível superior, 
mais auxílios alimentação e transporte. As provas, 
com questões objetivas e discursivas, foram realiza-
das em 123 instituições de ensino e órgãos públicos, 
no dia 25 de janeiro de 2015. Sete cidades aplicaram 
as provas: Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Juazei-
ro, Porto Seguro, Salvador e Vitória da Conquista.

Para os aprovados nesta primeira etapa, houve a 
avaliação de títulos. Todo o certame foi geren-
ciado pela Fundação Getúlio Vargas. O último 
concurso realizado para TJBA havia sido em ja-
neiro de 2005, com vagas destinadas a serventias 
judiciais. Para os Juizados Especiais, que possuem 
legislação própria e rito diferenciado, o último 
concurso público foi realizado em 2006.

afrodescendentes
O TJBA também fez o diferencial em 2015 ao 
tornar-se a primeira corte do país a reservar 30% 
das vagas para afrodescendentes. A decisão, apro-
vada por meio da resolução nº 12/2015 em 24 de 
julho de 2015, engloba o provimento de cargos 
nas carreiras de magistrado e servidor. 

Como a resolução foi aprovada após a realização 
do certame de 2015, a medida começa a valer no 
próximo concurso do Tribunal. A proposta para a 
normatização, que inicialmente previa a cota de 

20% das vagas, foi debatida pela Comissão Per-
manente de Reforma Judiciária, Administrativa e 
de Regimento Interno.

O conteúdo da resolução pode ser considerado 
histórico devido ao alcance social da decisão, iné-
dita em todo o país entre os tribunais estaduais. 
A iniciativa da Presidência do Tribunal atende 
ainda à recente orientação do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) para que os tribunais reservem 
vagas para afrodescendentes em concursos.

A reserva será aplicada sempre que o número de 
vagas oferecidas no concurso público for igual ou 
superior a três. Poderão concorrer candidatos ne-
gros que se auto-declararem pretos ou pardos, no 
ato da inscrição no concurso, conforme o quesito 
cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os candidatos negros aprovados dentro do nú-
mero de vagas oferecido para ampla concorrência 
não serão computados para efeito do preenchi-
mento das vagas reservadas a candidatos negros. 
A determinação segue o artigo 442 do regimento 
interno do TJBA, a lei nº 12.990, de 9 de junho 
de 2014 e o Estatuto de Igualdade Racial.

A Bahia é o estado brasileiro de maior concentra-
ção de cidadãos de ancestralidade africana, devido 
ao fenômeno conhecido por ‘diáspora’, que resul-
tou na chegada de milhões de negros para servirem 
como escravos no período do Brasil colonial.

Em Salvador, cidade com maior número de cida-
dãos negros fora da África, o perfil da população 
é influenciado pela mistura de culturas de origens 
diversas, devido à vinda de escravos de regiões 
como a da atual Nigéria e do Golfo da Guiné, 
onde fica o Benin.

Juízes leigos e conciliadores
As comarcas de Salvador e do interior baiano ga-
nharam um considerável reforço de 1.251 juízes 
leigos e conciliadores aprovados em seleção pú-
blica. Assim como ocorreu com os aprovados no 
concurso, os novos colaboradores foram nomea-
dos sem demora.

realização cONcuRSO E SELEÇÃO púbLIcA

abientação: 
antes de entrar em efetivo 

exercício, servidores dos 
cartórios (foto acima)

e da área administrativa
conheceram detalhes do

funcionamento do TJBA
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No total, foram 753 novos conciliadores e 498 juízes 
leigos. A chegada dos novos colegas coincidiu com 
a preparação do tribunal para ajustar-se às diretrizes 
do Código de Processo Civil a vigorar no dia 17 de 
março, com foco na conciliação e na paz.

Neste sentido de preparar melhor os novos refor-
ços das equipes de trabalho, todas as dúvidas que 
os novos colegas poderiam ter sobre os juizados 
especiais acabaram após uma capacitação de 16 
horas promovida pela Universidade Corporativa.

O Módulo Conceitual, como se chamou a pri-
meira parte da capacitação, foi realizado no Salão 
do Júri I, do Fórum Ruy Barbosa. Depois, chegou 
a vez do Módulo Vivencial, com a prática de con-
ciliação e audiência, supervisionada por um juiz.

O curso abordou a estrutura e a dinâmica de fun-
cionamento do sistema de juizados especiais. A 
programação começou com a exposição ‘Juizados 
Especiais Criminais’, a cargo do juiz Edson Sou-
za, titular da 3ª. Vara.

Depois, foi a vez do juiz Raimundo Nonato Borges 
Braga, da 5ª. Vara, falar sobre aspectos da conduta 
que se espera de um juiz leigo e conciliador, em uma 
perspectiva humanista e cidadã. “É preciso colocar-
se no lugar da parte para entendê-la”, ensinou.

A juíza Maria Helena Coppens Motta falou sobre 
juizados especiais de trânsito. Já o funcionamen-
to das turmas recursais ficou com a juíza da 10ª. 
Vara, Nícia Olga Andrade de Souza Dantas.

A juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho tam-
bém participou, a convite da coordenadora Lu-
ciana Setúbal. A magistrada falou sobre como o 
conciliador contribui no trabalho produtivo de 
uma vara de Justiça.

estagiários
Em outubro de 2014, foi publicada a lista dos 1,3 
mil aprovados na seleção pública de estágio do 
Tribunal de Justiça da Bahia, que realizou as pro-
vas no dia 28 de setembro e iniciou o chamado 
dos estagiários já em dezembro de 2014. 

Dos 1,3 mil estagiários, 1.100 foram de nível su-
perior e 200 de nível médio. No interior, os es-
tudantes fizeram as provas em Barreiras, Ilhéus, 
Feira de Santana, Juazeiro, Porto Seguro, Santo 
Antônio de Jesus e Vitória da Conquista.

Os estagiários de nível superior, admitidos por 
mérito, para atuar nas comarcas da capital e inte-
rior, são dos cursos de Direito, Engenharia Civil 
e Elétrica, Comunicação, Administração, Arqui-
tetura, Tecnologia da Informação, Psicologia, En-
fermagem e Serviço Social. Já os aprovados em 
nível médio atuam apenas na capital.

Todos os aprovados participaram de capacitação 
promovida pela Unicorp para conhecer sua estru-
tura, funcionamento, história e objetivos do Tri-
bunal de Justiça.

A convocação aconteceu até o dia 2 de feverei-
ro de 2015. Até lá, mais 484 selecionados foram 
chamados. Os aprovados precisaram apresentar e 
comprovar toda a documentação pedida no Edi-

tal número 5, publicado na edição do dia 4 de 
dezembro do Diário da Justiça Eletrônico.

Antes da iniciativa de promover a seleção pública, 
de 28 de setembro, o tribunal preenchia as vagas 
de estagiários através de uma empresa terceiriza-
da, mas através da nova aplicação de uma prova 
única, passou a utilizar o critério de mérito.

Cada estagiário recebeu uma cartilha contendo 
as principais orientações e a legislação que rege o 
programa de estágio do Tribunal. 

A acolhida dos estudantes foi justificada como 
complemento da formação acadêmica, verificado 
na supervisão do estágio, a cargo de um servidor 
responsável. 

Com esta seleção pública realizada e o grande 
número de aprovados, a expectativa do tribunal 
foi que os estudantes aprovados se sentissem aco-
lhidos e motivados para exercer suas funções da 
melhor forma.

capacitação: contratados por seleção pública, 
juízes leigos e conciliadores, além de estagiários (na
página ao lado) também passaram por ambientação 
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magistrados mOvImENTAÇÃO NA cARREIRA

e xatos 376 magistrados tiveram movimen-
tação na carreira nos dois últimos anos. A 
marca histórica é um dos símbolos da po-
lítica de valorização de juízes do Primeiro 

Grau na gestão 2014/2016 do Tribunal de Justiça 
da Bahia. No total, 368 editais foram lançados. 
Considerando-se o atual número de 611 magis-

trados na Bahia, mais da metade da magistratura 
foi promovida ou removida no biênio.

O Segundo Grau passou por grande transforma-
ção com a ascensão de 17 novos desembargadores: 
12 juízes de Direito, três integrantes do Ministério 
Público e dois membros da Ordem dos Advoga-

mobilidade 
magistral
editais habilitam juízes Para avanço na carreira em marca 
histórica no tribunal de justiça do estado da bahia

dos do Brasil, alcançando o quadro atual de 57 de-
sembargadores. A iniciativa beneficiou, também, 
um grande número de comarcas interioranas e a 
comarca de Salvador, que passaram a contar com 
magistrados titulares em suas unidades.

“Nunca o tribunal viu uma movimentação des-
se porte na carreira da magistratura”, disse o juiz 
Oseias Costa de Sousa, responsável pela Asses-
soria Especial da Presidência I, órgão que presta 
assessoramento nas matérias administrativas re-
ferentes aos Magistrados de Primeiro e Segundo 
graus de jurisdição. 

As promoções e remoções foram realizadas se-
guindo os critérios de antiguidade e merecimen-
to, conforme determina o regimento interno do 
Tribunal de Justiça da Bahia, após os juízes se 
inscreverem pleiteando a movimentação ofere-
cida em editais publicados no Diário da Justiça 
Eletrônico.

Em todos os encontros que manteve com juízes, 
tanto em Salvador quanto no interior do estado, o 
presidente Eserval Rocha anunciou não somente 
a publicação de editais de promoções e remoções, 
mas também de criação de varas e de ampliação 
do Sistema dos Juizados Especiais. 

Tanto que, em apenas duas sessões do Tribunal 
Pleno, uma em 2014 e outra em 2015, foi apro-
vada a maioria das movimentações. 

No final de 2014, foram promovidos 49 juízes da 
entrância intermediária para a entrância final; no 

final de 2015, em outra sessão histórica, mais 105 
juízes foram beneficiados. Nessa mesma sessão 
administrativa foram lançados 143 editais para 
a promoção de juízes da entrância inicial para a 
entrância intermediária, e para a titularização de 
juízes substitutos, que irão assumir comarcas da 
entrância inicial.

tribunal pleno: 
movimentação em todas as 
instâncias da magistratura

caracterizou a gestão 
2014/2016 do TJBA
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mudança fREquêNcIA E REmuNERAÇÃO

tempo de serviço
adoção de Ponto eletrônico traz justiça Para servidores; 
Presidência quer corrigir distorções nas remunerações

p ara trabalhar com eficiência, nada como 
dosar as energias, sabendo exatamente as 
horas de serviço dedicadas a cada ativi-
dade. Para facilitar este monitoramento, 

por parte dos servidores, incluindo os gestores das 
unidades, o tribunal lançou mão de uma ferra-
menta inovadora. 

O cadastramento biométrico dos servidores, para 
configuração do novo sistema de Gestão de Fre-
quência (Gefre), começou em março de 2015, 
quando foi decidida a instalação do novo ponto 
eletrônico, que controla os horários de entrada e 
saída nas unidades administrativas e judiciais do 
Poder Judiciário baiano.

Os servidores, agora, já podem monitorar sua 
própria frequência, tendo tolerância de até 15 mi-
nutos diários de atraso nos registros, sendo obri-
gatório compensar até o dia seguinte. 

Para os gestores de cada setor, fica a responsabili-
dade de abonar ou não as faltas e os atrasos, ge-
rando e justificando as ocorrências. Mas, o siste-
ma também oferece a autonomia para gerenciar o 
horário de seu servidor.

Além do tempo para cadastro, todos os servidores 
tiveram uma semana de treinamento para se adap-
tar ao sistema. O Gefre substitui o antigo leitor de 
cartão, muito limitado e de poucos recursos. 

Os servidores passaram a usar apenas a biometria 
para comprovar a sua frequência, com dois leito-
res eletrônicos funcionando em cada unidade.

Um dos motivos para a rápida adaptação dos ser-
vidores foi o Decreto Judiciário nº 405, no dia 
26 de maio, no qual a Presidência resolveu tornar 
obrigatórias as normas que regem a jornada e o 
horário de trabalho.

O novo ponto eletrônico passou a interferir na 
folha de pagamento em setembro, após o período 
de capacitação. 

A ausência do registro do início ou do término 
da jornada de trabalho passou a ser computada 
como falta ao serviço e acarretar a perda de parce-
la da remuneração, como ficou regulamentado no 
Decreto nº 405.

O programa foi desenvolvido em parceria entre a 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Moder-
nização e a Secretaria de Administração, por meio 
da Diretoria de Recursos Humanos (DRH).

O Gefre substitui o
antigo sistema de
ponto eletrônico, 
que era bem limitado

gefre: novo sistema de
ponto eletrônico permite 
maior controle da frequência
tanto por parte do servidor
quanto do gestor da unidade
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subsídio
O Tribunal busca também corrigir distorções his-
tóricas referentes ao pagamento dos servidores, 
entre outras iniciativas que visam ajustar o padrão 
de remuneração.

Neste sentido, o presidente Eserval Rocha enca-
minhou à Comissão de Reforma Judiciária, Ad-
ministrativa e Regimento Interno, a proposta de 
anteprojeto de lei que modifica o padrão remune-
ratório dos servidores das carreiras do Poder Judi-
ciário do Estado da Bahia.

A proposta esteve em fase de consulta pública por 
15 dias, desde 23 de setembro de 2015, período 
no qual foram acolhidos elogios, críticas e suges-
tões e ocorreram diversas exposições e reuniões 
com representantes da Associação dos Magistra-
dos da Bahia (Amab), da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Sindicato dos Servidores do Po-
der Judiciário da Bahia (Sinpojud), Sindicato dos 
Servidores Auxiliares do Poder Judiciário (Sintaj) 
e Ministério Público.

A iniciativa tem contado com a adesão da so-
ciedade. Os magistrados decidiram dar apoio à 
proposta em assembleia extraordinária da Amab, 
transmitida ao vivo para o interior. Posteriormen-
te, a mesma associação colheu, em enquete eletrô-
nica, o apoio de 86% da magistratura.

Pela proposta, o atual padrão de vencimentos, que 
permite mais de 20 itens, chamados ‘pendurica-
lhos’, nos contracheques e a ocorrência de distor-
ções, é substituído pelo sistema de remuneração 
através de subsídio, em que o servidor é remune-
rado em parcela única, fixada em tabela, vedados 

pela Constituição Federal quaisquer acréscimos de 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de re-
presentação ou outras espécies remuneratórias.

Segundo a Presidência, a proposta satisfaz um 
desejo claro da sociedade, sobretudo dos que co-
nhecem as disparidades dos rendimentos dos ser-
vidores ou que sofrem com a falta de pessoal nas 
unidades judiciárias, de moralizar, uniformizar e 
desfazer as discrepâncias existentes. A ideia é tra-
zer transparência e economia orçamentária.

A mensagem da Presidência do TJBA, encami-
nhada à Comissão de Reforma alerta, ainda, para 
a gravidade do momento econômico atual do Es-
tado, em virtude da queda nas principais ativida-
des econômicas, o que compromete a proporcio-
nalidade da arrecadação com o crescimento das 
despesas públicas. 

A iniciativa visa, não apenas, responder à pressão 
da sociedade por um Judiciário mais célere, mas 
garantir a preservação da viabilidade orçamentá-
ria da próxima gestão.

A proposta de novo
padrão remuneratório
recebeu sugestões 
de representantes da
Amab, MP, Sinpojud,
Sintaj e OAB

reuniões: antes de ser enviada 
para a Comissão de Reforma do TJBA,
a proposta de lei foi apresentada a 
juízes e sindicalistas (fotos acima)
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gestão ORÇAmENTO

economizar 
para crescer
medidas de contenção de gastos ProPorcionam equilíbrio 
das contas e investimentos em Fóruns nas comarcas baianas

p ara investir, é preciso guardar. Esta regri-
nha básica de qualquer gestão financei-
ra vale desde a economia doméstica até 
as grandes corporações. Para o Tribunal, 

não é diferente. Em 17 de fevereiro de 2014, duas 

semanas após o início da nova gestão, a Presidên-
cia estabeleceu por meio do Decreto Judiciário n° 
112/2014, medidas para a gestão de despesas e 
controle de gastos com pessoal e custeio, no âm-
bito do Poder Judiciário da Bahia.

O decreto suspendeu despesas relativas a ativida-
des que implicassem no acréscimo de gastos como 
celebração de novos contratos de locação de veí-
culos; realização de solenidades e demais eventos; 
assinatura de jornais e revistas, salvo bibliotecas e 
assessoria de comunicação; contratação de cursos, 
seminários, congressos, simpósios e outras formas 
de capacitação e treinamento que demandem o pa-
gamento de inscrição, aquisição de passagem aé-
rea, nacional e internacional, concessão de diárias 
e verba de deslocamento e autorizações de viagens 
nacionais ou internacionais, entre outros.

Também foi preciso reduzir em 30% despesas 
como as de telefonia móvel; do quantitativo de 
linhas de telefonia fixa que efetuam ligações para 
telefones móveis; dos serviços de postagem; dos 
serviços de reprografia e do consumo de água e 
energia elétrica.

O decreto entrou em vigor no dia de sua publica-
ção, fazendo com que as unidades gestoras com-
petentes adotassem as implementações necessá-
rias. Ainda é ressaltado que quaisquer situações 
excepcionais devem ser justificadas e autorizadas 
pelo presidente.

Todo o processo de contenção de gastos propor-
cionou uma série de investimentos, principal-
mente na reforma de prédios e na construção de 
novos fóruns: Central, Sobradinho, Irecê, Barrei-
ras, Luis Eduardo Magalhães, Rio Real e Paulo 
Afonso – todos já entregues –, além de Serrinha, 
Canarana e Nazaré, com obras em andamento.

Merecem destaque a construção do salão do júri 
de Olindina e as reformas do Fórum Filinto Bas-
tos, em Feira de Santana. O projeto na segunda 
maior comarca do Estado prevê, praticamente, a 
reconstrução do espaço, edificado há mais de 40 
anos e que já não atende, com o devido conforto, 
às demandas dos jurisdicionados.

A Presidência também inaugurou o novo Salão 
do Tribunal Pleno, com quase o dobro da área 
construída do espaço anterior, uma obra de apro-
ximadamente R$ 9 milhões.

Além de possibilitar a realização de novos in-
vestimentos na parte física, as medidas deram a 
oportunidade de a Presidência aplicar em novos 
projetos, a exemplo do TJBA Virtual, que deu um 
impulso na digitalização de processos.

Mas, principalmente, os atos deram início a uma 
nova cultura no tribunal. Sinal dos tempos, mos-
tram que é preciso racionalizar os recursos, ter 
responsabilidade com os gastos, para que o Tribu-
nal de Justiça da Bahia, o primeiro nas Américas, 
continue crescendo.

O decreto no 112/2014 
marcou o início da 
gestão mais autera 
dos recursos do TJBA 

planeJamento: reeducação 
financeira passa por corte de 
despesas desnecessárias, 
resultando em recursos 
para investimentos em 
obras de infraestrutura
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destaQue SuSTENTAbILIDADE

p elo fim do desperdício, racionalização no 
consumo e controle das despesas. As ban-
deiras levantadas no início da gestão, no 
início de 2014, fizeram renascer o Pro-

grama MAIS, lançado em março do ano anterior. 
O Movimento de Ações Integradas em Sustenta-
bilidade definiu metas para auxiliar as comarcas 

na contenção de gastos e dar maior eficiência à 
utilização dos recursos públicos. 

O programa utilizou como ferramenta a meto-
dologia de Gerenciamento Matricial de Despesas 
(GMD), que tem a proposta de melhoria contí-
nua dos processos que geram despesas.

mais por m enos
relançamento de Programa Promove contenção de gastos e Possibil  ita investimentos em todo o estado

meta: na gestão 2014/2016, 
o objetivo do programa foi 
elevado de R$ 7,1 milhões 

para R$ 9,7 milhões

As atividades foram divididas em duas etapas: 
planejamento e acompanhamento. A ideia se es-
palhou, foi adotada por magistrados e servidores 
e logo virou um sucesso.

Foi ato contínuo. Assim que leu o Decreto Ju-
diciário nº 112, que estabelecia medidas para a 

gestão de despesas e controle do gasto com pes-
soal e custeio, a juíza Louise Gomes, então na 
comarca de Itiúba, reuniu a equipe e falou sobre 
a importância de cumprir o determinado pela 
Presidência do TJBA.

Todos compraram a ideia e o resultado não poderia 
ser diferente: Itiúba sagrou-se a campeã de econo-
mia no consumo de água em fevereiro de 2014. 
Uma redução de 467% em relação à média dos 
gastos do segundo semestre de 2013. Dos R$ 319, 
a conta passou, em fevereiro, para suaves R$ 56,20.

O cinto também apertou na utilização do ma-
terial de expediente e no uso de energia elétrica. 
Mas foi no consumo de água, a partir de peque-
nas medidas, que o retorno veio, como se diz no 
senso comum, a cavalo. 

“Consertamos um pequeno vazamento na caixa 
da descarga e ficamos de olho nas torneiras das 
pias e nos mictórios”, explicou José Rodrigo de 
Jesus, oficial do cartório de Registro Civil e que 
fez as vezes de auxiliar do colega Zenóbio Santos, 
oficial de Justiça e administrador do fórum.

Primeiramente, foi preciso entender as despesas, 
com uma análise do perfil de cada comarca, para 
traçar as metas através de ações de melhoria. 

Logo depois, ficou estabelecida a sistemática vi-
sando ao controle dos resultados, acompanhan-
do mensalmente cada ação e disseminando boas 
práticas, que viraram regras para a realização do 
Movimento. 

As comarcas são consideradas fundamentais para 
o sucesso do Programa MAIS, pois envolvem seus 
servidores no trabalho, contribuindo com boas 
práticas profissionais e propondo a melhoria para 
o alcance das metas. 

O Programa trouxe como benefício, o desdobra-
mentos de despesas e planos de ação para as co-
marcas e unidades administrativas, a maior parti-
cipação dos magistrados e servidores no controle 
das despesas e a disseminação e padronização de 
boas práticas.



40  |  RELATÓRIO DA GESTÃO RELATÓRIO DA GESTÃO  |  41

reformulação pREcATÓRIOS

cálculos c om Justiça
revisão de valores devidos Por governos estadual e 
municiPais garante direitos de credores e do executivo

o nome é estranho, mas importante 
para se fazer justiça. Precatórios são 
todos os valores devidos pelos gover-
nos Estadual e Municipais, pagos por 

meio de processos que tramitam no tribunal. E 
foi esse setor um dos primeiros a passar por rees-
truturação na gestão 2014-2016.

Assim que tomou posse, o presidente Eserval Ro-
cha designou o juiz Gilberto Bahia para respon-
der pelo Núcleo Auxiliar de Conciliação de Pre-
catórios (NACP), um órgão de assessoramento e 
de execução. 

As requisições de pagamento de dívidas pela Fa-
zenda Pública do Estado e do Município, resul-
tantes de sentença judiciária, são encaminhadas 
ao presidente do Tribunal, daí a importância da 
escolha do nome certo para o cargo.

Valendo-se da sua larga experiência à frente da 9ª 
Vara da Fazenda Pública, onde esteve até então, 
o juiz Gilberto Bahia deu início à tarefa de res-
truturação do setor, promovendo a capacitação 
dos servidores e, também, a criação de setores in-
ternos para a agilização dos serviços de gestão de 
cartório, do setor de cálculos, da gestão das contas 
e da assessoria jurídica.

O Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios 
passou por reestruturação, com criação dos setores 
internos de gestão de cartório, setor de cálculos, 
gestão das contas e assessoria jurídica. Todas as in-
formações são encaminhadas ao Conselho Nacio-
nal de Justiça e ao Tribunal de Contas do Estado.

Três meses depois, o magistrado já anunciava a re-
visão nos cálculos da dívida dos órgãos públicos: 

R$ 1 bilhão de reais a menos em relação aos nú-
meros verificados até o início da gestão do desem-
bargador Eserval Rocha. O magistrado trabalhou 
com a depuração do sistema informatizado de 
cálculos do Tribunal de Justiça, bem como novos 
cálculos nos precatórios e nas chamadas Requisi-
ções de Pequeno Valor.

Os trabalhos prosseguiram com a instalação de 
uma audiência pública, com objetivo de verificar 
a ordem cronológica dos precatórios, com as par-
ticipações do Comitê Estadual de Precatórios, da 
Procuradoria Geral do Estado e da Procuradoria 
Geral do Município de Salvador. 

Também foi elaborada relação revisada, em or-
dem cronológica, de pagamento das dívidas do 
estado e dos municípios.

Em dezembro de 2014, um processo de concilia-
ção ilustrou bem a nova imagem do Núcleo de 
Precatórios, quando foi firmado um acordo com 
40 servidores de Itiúba e três representantes do 
município. A conciliação foi obtida, durante reu-
nião na sala do Núcleo de Precatório, em Salva-
dor, e alcançou o montante de R$ 5,4 milhões, 
envolvendo 199 processos.

Outras mediações vieram também no ano de 
2015, a exemplo do processo em que a parte cre-
dora estava há 22 anos à espera do pagamento de 
um precatório pelo município de Ipirá. 

Além desse, outros 101 envolvendo mais 11 mu-
nicípios baianos de pequeno e grande portes foram 
mediados no mês de maio, um ano após o juiz Gil-
berto Bahia haver anunciado a revisão dos cálculos 
e o disciplinamento no pagamento dos valores.

nova fase: audiência pública sobre ordem 
cronológica dos precatórios (acima); assinatura 

de convênio com as procuradorias do Estado e de 
Salvador (ao lado); e importantes conciliações, 

como a de servidores e prefeitura de Itiúba
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engaJamento SEmANAS DO júRI

um mutirão para acelerar as sessões dos 
júris em comarcas de todo o Estado 
trouxe, além de bons números, con-
fiança no fim da impunidade em cri-

mes praticados contra a vida. Enquanto no âmbi-
to nacional, a ação é realizada durante cinco dias 
úteis, na Bahia há o reforço de ações promovidas 
pelo tribunal em parceria com o Ministério Públi-
co e a Defensoria Pública estaduais. 

As semanas estaduais do Júri, em 2015, chegaram 
ao fim com o julgamento de 125 processos dos 172 
designados nas cinco etapas realizadas ao longo do 
ano. O objetivo era julgar as ações penais relativas 

o martelo 
da Justiça
semanas estaduais aceleram ritmo de júris no estado 
e amPliam combate à imPunidade em crimes contra a vida

a crimes dolosos contra a vida, ajuizadas até 2009. 
A iniciativa integra uma das metas da Estratégia 
Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp). 
As semanas aconteceram no período de 13 a 17 de 
julho, 17 a 21 de agosto, 21 a 25 de setembro, 19 a 
23 de outubro e 16 a 20 de novembro.

A juíza Jacqueline de Andrade Campos, gestora 
estadual das Metas da Enasp, considerou as estatís-
ticas elevadas, mas ressaltou que ainda há um nú-
mero significativo de processos a serem julgados. 
“Vamos trabalhar para realizar um número ainda 
maior de júris em 2016. Sempre é bom destacar 
que o nosso maior objetivo é a redução da violên-
cia, haja vista que estamos falando de julgamentos 
de crimes dolosos contra a vida”, disse.

Com este objetivo, o Tribunal de Justiça da Bahia 
ficou entre os mais participativos, entre as cortes 
de todo o país, na corrida dos processos pautados 
para ir a júri popular. 

Os juízos que mais se destacaram foram premia-
dos pelo tribunal. Em solenidades especiais reali-
zadas no auditório do Tribunal de Justiça, repre-
sentantes das unidades, sejam eles magistrados ou 
servidores, receberam uma placa comemorativa 
alusiva ao bom desempenho.

A iniciativa baiana é um reforço à II Semana Nacio-
nal do Tribunal do Júri, promovido pelo Conselho 
Nacional de Justiça e demais órgãos que integram o 
Comitê Gestor da Enasp. Em 2015, os 27 tribunais 
de Justiça do país participaram da ação, levando a 
júri popular os responsáveis por crimes cometidos 
contra a vida, cinco anos atrás, pelo menos. Em 
2014, durante a I Semana Nacional do Júri, foram 
julgados em todo o país 2.442 processos. 

Entre os casos julgados estão a instigação ou auxí-
lio ao suicídio, infanticídio e o aborto – com ou 
sem o consentimento da mãe. Lançada em 2010, 
a Estratégia foi criada conjuntamente pelo CNJ, 
pelo Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) e pelo Ministério da Justiça para permi-
tir aos órgãos que compõem o sistema de justiça e 
de segurança pública a coordenação de ações que 
envolvam essas unidades.

mutirão:  objetivo é reduzir
a violência com punição exemplar 
de quem comete assassinato
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desempenho cONcILIAÇÃO

conciliar 
para vencer
tribunal suPera desemPenho vencedor de 2014 e 
volta a ser destaque nacional em número de conciliações

m ais que números, é preciso entender 
o que eles representam. Conferir, no 
contexto, o alcance de um sucesso, 
dentro do planejamento estratégico, 

traduzido em algarismos relacionados entre si.

Bom exemplo é a iniciativa pioneira baiana de, 
em 2015, instituir o Mês da Conciliação, promo-
vendo durante quatro semanas, em todo o estado, 
mesas de negociação para que processos cheguem 
ao fim de forma amigável.  

De 3 a 27 de novembro, foram realizadas 51.505 
audiências, das 70.604  designadas pelas unidades 
judiciais. O número de acordos chegou a 36.886, 
um índice de 52,2%. O valor dos acordos homo-
logados é de R$ 222,2 milhões.

No total, foram 1.101 acordos a mais do que o nú-
mero obtido em 2014 (35.785), quando o TJBA 
foi campeão brasileiro pela quarta vez em conci-
liações. O prêmio Conciliar é Legal do Conselho 
Nacional de Justiça reconhece a força da Bahia. 

Os números totalizados incluem o Mutirão Fiscal 
Acordo Legal – promovido pela Corregedoria Na-
cional de Justiça em parceria com o Tribunal de 
Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça da Bahia 
–, as ações nos Balcões de Justiça e Cidadania e 
as duas semanas de concentração da realização de 
conciliações nas unidades judiciárias.
 
O resultado traduz positivamente o desempenho 
de magistrados, juízes leigos, conciliadores, ser-
vidores e voluntários envolvidos nos mutirões de 
audiências conciliatórias no estado. 

A Bahia registra uma linha ascendente de conci-
liações neste período, desde 2006, quando o CNJ 
instituiu o Dia Nacional de Conciliação,  iniciati-
va que se transforma em Semana da Conciliação. 
Desde então, a Bahia foi quatro vezes campeã do 
Brasil, e por quatro vezes, ficou em segundo lugar 
e uma vez em terceiro, sempre no pódio. 
 
Para o assessor do Núcleo Permanente de Méto-
dos Consensuais de Solução de Conflitos do TJBA 
(Nupemec), Pedro Vivas, os números representam 

“uma mudança de paradigma, a favor da negocia-
ção, de forma mediada, racional e civilizada”. Se-
gundo Pedro Vivas, trata-se do amadurecimento 
da sociedade que busca a pacificação dentro de um 
aprendizado. “O Brasil caminha a passos largos 
para um novo formato de sociedade que busca re-
solver os problemas e conciliar”, afirmou. 

Este ano, o TJBA, por iniciativa própria, promo-
veu o Mês Estadual da Conciliação, que amplia a 
Semana Nacional e fortalece uma cultura de com-
preensão entre partes em conflito.

O reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo 
tribunal baiano resultou na entrega do Prêmio 
Conciliar é Legal, equivalente ao título de cam-
peão nacional, conforme as diretrizes do Conse-
lho Nacional de Justiça.

A 2ª. vice-presidente do tribunal, desembargado-
ra Maria da Purificação da Silva, foi a Brasília re-
ceber a honraria, na categoria Maiores Índices de 
Composição na Semana Nacional da Conciliação 
de 2014.

ações:  a promoção de mutirões de conciliação
nas varas e eventos como o Feirão do Nome Limpo e 
Acordo Legal (fotos à direita), ajudam a Bahia a se 
destacar e ser premiada pelo CNJ (foto à esquerda)
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implantação cEjuSc

a s atividades dos Centros Judiciários 
de Solução Consensual de Confli-
tos (Cejusc), relacionados às varas 
de família, alcançaram o número de 

11.016 demandas judiciais resolvidas de forma 
consensual, no biênio 2014-2016.

A estatística revela o desempenho positivo das 
unidades do Cejusc, uma das estratégias mais efi-
cientes para fazer valer o entendimento entre as 
partes, como forma de evitar a judicialização de 
conflitos. O número de 11.016 demandas resol-
vidas em consenso nos Cejusc das varas de família 

solução 
consensual
demandas judiciais resolvidas de Forma PacíFica revelam 
bom desemPenho dos cejuscs já imPlantados na bahia

são superados, conforme o Sistema de Acompa-
nhamento Judicial (SAJ), quando se soma às va-
ras de família os dados gerados nas varas cíveis: 
16.535 sentenças.

Das sentenças homologatórias consensuais registra-
das nas varas de família, 67% podem ser atribuídas 
à contribuição dos Cejuscs, o que revela claramen-
te a importância destas unidades para cumprimen-
to do objetivo estabelecido pelo tribunal.

Os dados sinalizam o fortalecimento dos Cejusc-
Família, com destaque para a comarca de maior 
porte, Salvador, que concentra mais da metade das 
sentenças homologadas para evitar a judicialização.

A capital baiana vai ganhar uma nova unidade do 
Cejusc das Varas de Relação de Consumo, por 
conta da necessidade de atender à expansão da 
demanda da sociedade por mediação de confli-
tos na área de prestação de serviços por parte de 
empresas. 

Os núcleos de Conciliação Prévia foram criados 
em 2002 e passaram a ser conhecidos por Centros 
Judiciários de Solução Consensual de Conflitos 
– Varas de Família, como efeito da Resolução nº 
24/2015.

O Tribunal de Justiça da Bahia editou a Resolu-
ção 24/2015 a fim de viabilizar uma nova regula-
mentação para o funcionamento das unidades de 
mediação e conciliação, prioridade para o Judici-
ário baiano e brasileiro.

A iniciativa visa ajustar as rotinas produtivas de 
servidores e magistrados com o objetivo de favo-
recer a assimilação das novas diretrizes do Código 
de Processo Civil, Lei no 13.105/2015, e da Lei 
de Mediação.

A criação dos Cejuscs 
é uma das inovações 
do novo Código 
de Processo Civil

estímulo à mediação: estrutura pronta para favorecer o entendimento e evitar a judicialização de conflitos 
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otimização juIZADOS ESpEcIAIS

o s juizados especiais na Bahia supe-
raram, pelo segundo ano seguido, a 
meta estabelecida pelo Conselho Na-
cional de Justiça, que é de julgar mais 

processos do que o número de ações ingressadas 
no sistema no ano. Depois de bater em 124% a 
meta em 2014, o sistema dos juizados voltou a 
fazer bonito e alcançar 114% em 2015. 

A conquista reflete o bom desempenho da equi-
pe de magistrados e servidores que atuam nas 
unidades, alinhados, assim, com a missão dos 
juizados especiais que é de, em ritos sumários, 
dar mais agilidade à prestação jurisdicional. Ou-
tras boas notícias acompanharam a Coordenação 
dos Juizados Especiais (Coje) durante a gestão 
2014/2016. 

Uma delas foi a instalação do primeiro Juizado 
Cível de Apoio ao Superendividado do País, em 
parceria com o Centro Universitário Jorge Ama-
do (Unijorge), na Avenida Paralela, em Salvador.

O Juizado proporciona aos consumidores que se 
encontram superendividados a oportunidade de 
renegociar, de forma coletiva ou individualizada, 
todos os seus débitos, precedida necessariamente 
por uma educação financeira e apoio psicológico.

“São pessoas físicas envolvidas em diversas rela-
ções jurídicas e que se veem impossibilitadas de 
fazer frente às suas obrigações sem prejuízo pró-
prio e de sua família”, ensina a juíza Fabiana Pel-
legrino, idealizadora do serviço – ao lado da juíza 
Nícia Olga Dantas.

agilidade e in ovação
juizados suPeram meta do cnj e avançam com trato esPecial ao suPer  endividado e à Fazenda Pública

Além de acolher pessoas nesta situação, a unida-
de vai traçar um perfil da vida social, econômica, 
financeira e pessoal. O objetivo é aferir a real si-
tuação de superendividamento, para encaminha-
mento às oficinas multidisciplinares de tratamen-
to e audiência de renegociação. 

As oficinas são realizadas por professores dos cur-
sos de Administração e Psicologia do Centro Uni-
versitário Jorge Amado, com o qual foi firmado 
termo de convênio. A iniciativa conta com a par-
ticipação de estudantes selecionados pela institui-
ção. As audiências de renegociação são realizadas 
por conciliadores, com acompanhamento técni-
co, e os respectivos acordos homologados pelos 
juízes do Sistema dos Juizados.

“A oferta fácil de crédito, que vem acompanhada 
de oferta da felicidade, bem-estar, prestígio social 
são finalidades que, do ponto de vista da psicolo-
gia, muitos seres humanos colocam para suas vi-
das, tornando-os, na maioria das vezes, vítimas de 
ofertas enganosas e abusivas de crédito fácil e in-
compatível com sua capacidade econômica”, diz a 
juíza Luciana Setúbal, coordenadora dos Juizados 
Especiais do Tribunal de Justiça da Bahia.

Também na gestão foram instaladas duas varas es-
pecializadas do Sistema dos Juizados Especiais para 
desafogar o grande número de ações que tramitam 
nas 13 varas da Fazenda Pública em Salvador.

O Juizado da Fazenda Pública, instalado no Fórum 
Regional do Imbuí, tem competência para proces-
sar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios, até o valor de 60 salários mínimos.

No mesmo dia, 29 de abril de 2015, foi instalada 
a 6ª Turma Recursal, que cuida exclusivamente de 
recursos do Juizado da Fazenda Pública. Todas as 
unidades funcionam com o PJe resultam da con-
versão de cinco varas de substituições da capital em 
duas varas do sistema dos Juizados Especiais e em 
três varas da Turma Recursal. “Um momento his-
tórico e todos estão empenhados em cumprir essa 
honrosa missão”, completa a juíza Graça Marina 
Vieira da Silva, que exerce as funções no juizado.

novas unidades: instalação da 6a Turma recursal 
(foto a lado), dos juizados do Superendividado e da 

Fazenda Pública (foto abaixo) ampliou a atuação dos
Juizados Especiais do Estado da Bahia 
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implantação AuDIêNcIAS DE cuSTÓDIA

decisão mo delo
iniciativa Pioneira no brasil, 
núcleo de Prisão em 
Flagrante Fez nascer as 
audiências de custódia

houve um tempo em que alguém, pre-
so em flagrante, esperava meses reco-
lhido na carceragem de uma delegacia 
para que todo o processo chegasse à 

mesa do juiz e, assim, houvesse uma decisão. Em 
2013, tudo mudou. Uma ideia baiana, pioneira, 
fez nascer o Núcleo de Prisão em Flagrante. Nele 
ficam reunidos juiz, promotor e defensor públi-
co. O julgamento é realizado em até 24 horas, a 
contar a partir da chegada dos autos encaminha-
dos pela polícia. 

Instalado inicialmente no Complexo Penitenciá-
rio da Mata Escura, o núcleo ganhou uma sede 
maior, com duas salas de audiência, na região do 
Iguatemi, num prédio onde funciona também a 
Central de Flagrantes da Polícia Civil.

A nova estrutura deu maior rapidez ao andamento 
dos processos. A importância social da criação do 
Núcleo de Prisão em Flagrante está bem represen-
tada no fim da superlotação das carceragens nas 
delegacias, medida alinhada com os princípios 
mais relevantes em respeito aos direitos humanos.

Régua e compasso, portanto, a ideia ganhou o 
Brasil. E, em 2015, o Conselho Nacional de Justi-
ça criou o projeto Audiência de Custódia, funda-
mentado e com as mesmas diretrizes do trabalho 
desenvolvido no TJBA.

Houve pequenas mudanças, com propostas de 
ampliação dos serviços e foco na ressocialização do 
preso. Hoje, todos os estados do País já trabalham 
respeitando o rito das audiências de custódia. 

Pelo projeto do CNJ, passou a ser obrigatória a 
presença do preso junto ao juiz, caracterizando a 
audiência. Na Bahia, o procedimento já era reali-
zado, mas não de forma obrigatória. 
 
“O trabalho é criterioso para que se possa manter 
conduzidos presos com melhores elementos de con-
vicção e permitir que respondam em liberdade os que 
têm perfil favorável”, afirma o juiz Antonio Faiçal, 
presidente do Grupo de Monitoramento e Fiscaliza-
ção do Sistema Carcerário, responsável pelo núcleo.

Há outros benefícios. O risco de manter custodia-
do um preso que não representa grande perigo é 
favorecer a cooptação dele pelas facções crimino-
sas que atuam nos presídios.

Na Bahia, a instalação aconteceu em agosto de 
2015, com a presença do presidente do Supremo 
Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Jus-
tiça, ministro Ricardo Lewandowski, e do gover-
nador da Bahia, Rui Costa. 

Na oportunidade, foi realizada uma audiência no 
auditório do Tribunal, claro, com a presença de um 
preso – liberado pelo juiz – e firmado um termo de 
cooperação técnica, com CNJ, o Ministério da Justi-
ça, e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, para 
a implantação da Audiência de Custódia na Bahia.

O termo prevê a implantação de centrais de mo-
nitoração eletrônica de alternativas penais, forma-
ção de banco de dados, levantamento de indica-
dores e atenção especial às redes locais de atenção 
psicossocial na área de drogas legais e ilegais.

“Precisamos combater o automatismo de prender 
as pessoas”, disse o ministro, que também criticou 
a “cultura do encarceramento do país”, durante 
discurso realizado no Tribunal Pleno, logo depois 
de haver recebido, das mãos do presidente Eser-
val Rocha, a Medalha Mérito da Magistratura da 
Bahia. “Temos que parabenizar os magistrados da 
Bahia que, pioneiramente, inauguraram esse pro-
jeto”, lembrou, ressaltando que é um passo im-
portante para que o “Brasil seja reconhecido por 
respeitar seus compromissos internacionais”, ao 
citar pactos sobre direitos humanos.

evolução:  com a instalação das 
audiências de custódia, que contou 
com a presença do presidente do STF 
e do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski,
o Núcleo de Prisão em Flagrante ganhou 
mais força e nova estrutura, localizada 
na Central de Flagrantes da 
Polícia Civil (foto abaixo)
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proJeto TjbA vIRTuAL

o fim do papel, do atendimento presen-
cial, da procura pelos autos nas estan-
tes. Por outro lado, o início de uma 
nova era, de mais segurança, rapidez 

e de melhor ambiente de trabalho. Uma Justiça 
mais eficiente, porque de respostas mais velozes. 

O projeto TJBA Virtual, instituído em fevereiro 
de 2015, deu início a um grande movimento es-
tadual para, mais do que digitalizar todos os pro-
cessos, criar uma nova cultura no Tribunal de Jus-
tiça da Bahia. Nos últimos dois anos, milhares de 
processos de papel deram adeus às prateleiras e se 

tornaram digitais, graças ao trabalho promovido 
pelos núcleos regionais de digitalização, os Nure-
dis. Foram instaladas três unidades em Salvador 
e 17 em comarcas-polo no interior, para atender, 
também, às demandas das comarcas vizinhas.

Os fóruns Ruy Barbosa, Criminal e Regional do 
Imbuí absorveram o trabalho desenvolvido na ca-
pital. No interior do estado, ganharam núcleos de 
digitalização as comarcas de Euclides da Cunha, 
Senhor do Bonfim, Miguel Calmon, Alagoinhas, 
Barreiras, Brumado, Cachoeira, Campo Formo-
so, Eunápolis, Guanambi, Ilhéus, Itaberaba, Ita-

alegria real
Processo de digitalização avança em todo o estado 
e revoluciona a Prestação jurisdicional na bahia

buna, Itapetinga, Jacobina, Teixeira de Freitas e 
Vitória da Conquista.

Além de contratação de mão de obra para exe-
cutar o trabalho, soluções criativas ajudaram no 
desenvolvimento do projeto. Magistrados desta-
caram servidores para exercer a atividade exclusiva 
de digitalização, enquanto que em outras unida-
des, os juízes criaram metas diárias para cada ser-
vidor. Também foram permitidos convênios com 
entidades públicas e privadas, bem como capta-
ção de mão de obra voluntária.

O reconhecimento também foi pensado. O decreto 
que normatizou o TJBA Virtual criou o Selo Uni-
dade Virtual. Os selos são prêmios, entregues pela 
Presidência do Tribunal, às unidades judiciárias que 
tenham concluído a digitalização de todo o acervo. 
Servidores e magistrados participaram de cerimô-
nias especialmente realizadas, para receberem a ho-
menagem, em forma de placa, que tem sido afixada 
nas paredes dos cartórios. Com orgulho. 

O trabalho não para. A propaganda boca-a-boca 
também é uma grande aliada e está provocando a 
corrida de mais unidades em busca do selo. Todas 
querem se juntar às 26 já homenageadas.

Na Comarca de Valença, no Baixo Sul do estado, 
um bom exemplo. A 2ª Vara Criminal digitalizou 
todos os processos. Nas estantes, no lugar de au-
tos, jarro de flores e porta-retratos. O ambiente 
de trabalho ficou ainda melhor e a produtividade 
aumentou.

O trabalho desenvolvido pelos servidores da uni-
dade, coordenados pelo juiz Júlio Gonçalves, des-
pertou a atenção dos colegas da Vara Cível. 

Liderados pela juíza Alzeni Conceição Barreto 
Alves, decidiram comprar a ideia. Resultado: de 
dezembro do ano passado até o final de julho, 2,3 
mil processos foram digitalizados. “Aqui tá bom 
demais”, comemora Antonio Sena, diretor de se-
cretaria, mais conhecido como Toni.

sinergia: trabalho conjunto dos Nuredis e das unidades 
judiciais resultou em milhares de processos digitalizados e em 
reconhecimento do esforço de servidores e magistrados, com a 
outorga do selo de Unidade Virtual (foto ao lado)  
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um serviço rápido, que auxilia o advoga-
do e reduz a quantidade de atendimen-
to nos balcões das unidades judiciárias 
do Segundo Grau de jurisdição. Assim 

é o Protocolo Expresso – Drive Thru, implantado 
em março de 2015, na parte externa da sede do 
Tribunal de Justiça, no Centro Administrativo da 
Bahia. Um sucesso.

O serviço, que funciona da segunda à sexta-feira, 
das 8 horas às 12 horas e das 13h30 às 17 horas, 
recebe petições não iniciais e autos com petições 
em tramitação nas Secretarias do Tribunal Pleno, 

esforço
conJugado
Projetos Permitem mais raPidez no trÂmite e melhor 
organização dos Processos em secretarias e cÂmaras

do Conselho da Magistratura, das Seções Cíveis 
e Criminal, das Câmaras Cíveis e Criminais e na 
Secretaria Especial de Recursos.

Sem a necessidade de sair do carro, o interessa-
do entrega a peça processual e recebe um com-
provante. Na medida em que vai se firmando no 
meio jurídico, o Protocolo Expresso amplia sua 
participação no atendimento às partes. Nos pri-
meiros seis meses de funcionamento foram regis-
trados 4,5 mil atendimentos.

Os números atestam a expansão do serviço, cria-
do para favorecer o recebimento de petições, haja 
vista o aumento em 73% no volume de atendi-
mentos dos serviços do Protocolo Expresso.

Rápido e sem burocracia, o serviço foi desenvolvi-
do pela Diretoria Geral e contribui também para 
a redução da quantidade de atendimento em bal-
cões, cartórios e secretarias das unidades judiciais.

Outro projeto com ótima aceitação entre os ser-
vidores e partes dos processos é o Conjugar, que 
padroniza e moderniza práticas e dá maior rapi-
dez no atendimento prestado pelas secretarias do 
Tribunal Pleno, do Conselho da Magistratura, 
das Seções Cíveis de Direito Público e Privado, da 
Seção Criminal, das Câmaras Cíveis e Criminais 
e Secretaria Especial de Recursos e no Protocolo 
Expresso do TJBA.

A unificação de procedimentos eliminou dúvidas 
e conflitos que provocam entraves ao trâmite dos 
feitos. Resultado: menor taxa de congestiona-
mento do Segundo Grau.

Foram adotadas diretrizes de organização, apare-
lhamento e padronização do espaço físico das uni-
dades judiciárias, capacitação das equipes e reorgani-
zação do acervo processual. Tudo graças ao trabalho 
conjunto das câmaras, Secretaria Judiciária, Direto-
ria Geral e da Universidade Corporativa do TJBA. 

Todo o trabalho interno, somado à legislação vi-
gente e à experiência de outros tribunais, resultou 
no Manual de Procedimentos da 2ª. Instância do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia.

protocolo expresso: 
uma das iniciativas do Projeto Conjugar 

aperfeiçoamento SEGuNDO GRAu
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sistema legal
imPlantado na atual gestão, o Processo judicial eletrônico 
avança e já é realidade em diversas comarcas da bahia

tecnologia SISTEmA pjE

a o menos 160 unidades judiciárias da 
Bahia já trabalham com o Processo 
Judicial Eletrônico (PJe). Os números, 
relativos a dezembro de 2015, com-

provam o avanço do sistema criado e desenvolvido 
em parceria com o Conselho Nacional de Justiça.

A implantação oficial do sistema, no dia 11 de 
abril de 2014, representou modernização e eco-
nomia de recursos para o Tribunal de Justiça da 
Bahia. O PJe propicia uma prestação jurisdicional 
mais célere, acessível e alinhada às necessidades do 
cidadão.

Disponibilizado gratuitamente, o PJe significou 
uma redução de custos de, ao menos, R$ 15 mi-
lhões ao ano, para o Tribunal de Justiça da Bahia. 
Economia gerada pela suspensão do contrato com 
a empresa de informática SoftPlan, que executava 
o Sistema de Automação da Justiça (SAJ) no TJBA. 

A transferência do trabalho de parceria com a ini-
ciativa privada para as equipes dos tribunais cor-
responde à estratégia de redução de custos, além 
de maior autonomia do Poder Judiciário para ge-
rir seus recursos próprios no setor de informática.

A Resolução nº 185 do CNJ, publicada em 20 de 
dezembro de 2013, regulamenta e estabelece o cro-

nograma de adesão dos tribunais brasileiros ao PJe. 
O desenvolvimento do sistema, que conta com a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil e 
Ministério Público, visa à automação do Judiciário.

instalação
De fato, a implantação do PJe no TJBA começou 
em 26 de fevereiro de 2014, três semanas após o 
início da gestão do desembargador Eserval Rocha, 
com uma videoconferência para capacitar magis-
trados e servidores.

Daí em diante a caminhada não parou e a Bahia 
juntou-se aos estados com maior avanço na im-
plantação desse sistema informatizado de trami-

software: adoção da plataforma 
gratuita resultou em uma economia 

de R$ 15 milhões ao ano 
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tecnologia SISTEmA pjE

tação processual. Menos de dois meses depois, a 
13ª Vara de Fazenda Pública, instalada no dia 8 
de abril, no Fórum Ruy Barbosa, já começava a 
operar com o programa.

A implantação oficial do sistema no TJBA contou 
com a presença do então presidente do Supremo 
Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Jus-
tiça, ministro Joaquim Barbosa. E, em 2018, con-
forme a resolução do CNJ, todas as unidades dos 
tribunais devem estar com o sistema implantado.

No interior, Porto Seguro foi a primeira comarca a 
receber o PJe, em 6 de agosto de 2014. Já as duas 
varas cíveis de Paulo Afonso, a aproximadamente 
490 quilômetros de Salvador, foram as pioneiras 
a contar com o PJe em substituição a um sistema 
existente, neste caso o Saipro. As varas contempla-
das anteriormente eram unidades novas, que já en-
traram em funcionamento com o PJe.

treinamento
Uma equipe da Secretaria de Tecnologia e Mo-
dernização realiza treinamentos para magistrados 

e servidores utilizarem o programa. A capacita-
ção por videoconferência, além de apresentar as 
funcionalidades do programa, diminui os custos 
da implantação, ao evitar que servidores se deslo-
quem para realizar o trabalho.

Com o PJe, o CNJ espera manter um programa 
capaz de permitir a prática de atos pelos magistra-
dos, servidores e demais participantes da relação 
processual diretamente no sistema, independen-
temente da tramitação na Justiça Federal, na Jus-
tiça dos Estados, na Justiça Militar dos Estados e 
na Justiça do Trabalho.

O PJe permite o funcionamento ininterrupto do 
Judiciário. Advogados têm a possibilidade de peti-
cionar durante 24 horas e realizar um melhor acom-
panhamento de toda a movimentação dos feitos. 

A instituição do PJe na Bahia integra o planeja-
mento da gestão 2014-2016 do TJBA, no sentido 
de dar mais celeridade ao andamento dos proces-
sos, com a utilização do meio digital.

cronograma: todas as etapas de implantação do 
PJe são estabelecidas pelo comitê gestor (foto acima),
que já iniciou o treinamento de servidores para adoção 
do sistema no Segundo Grau de Jurisdição do TJBA 
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o auditório do Tribunal de Justiça está 
lotado. À mesa, pronta para iniciar 
a aula, uma das maiores autoridades 
em administração pública do País. Vai 

falar sobre improbidade e combate à corrupção, 
tema que domina os noticiários e grandes escri-
tórios de advocacia, além de ocupar grande parte 
dos trabalhos de juízes federais e procuradores.
 
A professora Maria Sílvia Zanella di Pietro foi 
uma das referências do Direito convidada para 
participar das capacitações promovidas pela Uni-
versidade Corporativa (Unicorp) do Tribunal de 
Justiça da Bahia.
 
Foi assim durante toda a gestão. Grandes nomes 
em diversas áreas especializadas participaram de 
eventos promovidos na capital e no interior.
 
Assim como a professora Maria Sílvia, autores de 
artigos polêmicos sobre licitações e contratos e par-
cerias na administração pública, como concessão, 
permissão, franquia, terceirização e outras formas, 
apresentaram painéis, a exemplo do jurista gaúcho 
Lênio Luiz Streck, além do juiz federal na Bahia, 
professor Salomão Viana, no encontro de atualiza-
ção sobre o novo Código de Processo Civil (CPC).
 
Já a ex-corregedora Nacional de Justiça e ministra 
aposentada do Supremo Tribunal Federal, Eliana 
Calmon, também falou sobre o novo Código de 
Processo Civil ao lado do professor Wilson Alves 
de Souza.

nomes 
de peso
unicorP traz a bahia
reFerências nacionais 
do direito Para caPacitação 
de magistrados e servidores

eventos cApAcITAÇÃO

Outros nomes contribuíram para a consolidação 
da Unicorp como importante ferramental de capa-
citação contínua de desembargadores, juízes e ser-
vidores do Tribunal. Mas as aulas não se limitaram 
ao endereço do Centro Administrativo da Bahia, 
em Salvador, onde está situada a sede da corte.
 
O interior também foi contemplado, medida ali-
nhada com a democratização da justiça e a valori-
zação do Primeiro Grau de Jurisdição.
 
Em Porto Seguro, no Extremo Sul, o professor 
Salomão Viana também expôs para a comunidade 
jurídica da comarca aspectos do novo Código de 
Processo Civil. Já em Ilhéus, no Baixo Sul, o de-
sembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
professor Guilherme Nucci, apresentou o curso 
Desafios do Processo Penal, aula ministrada no 
salão do Júri do fórum.
 

Originariamente dirigidas para magistrados e 
assessores de juízes, as aulas eram também trans-
mitidas pelo canal do YouTube do Tribunal de 
Justiça da Bahia, o que fez ampliar, sem limite, o 
número de pessoas alcançadas pelas aulas.
 
Vale ressaltar: a Unicorp sempre esteve presente 
nas capacitações preparatórias específicas para 
os servidores do tribunal, a exemplo do curso 
de elaboração de ementas, curso de Capacitação 
para novos Instrutores em Mediação e o curso de 
Formação Inicial direcionado para Juízes Leigos e 
Conciliadores, entre outros.
 
Um dos grandes momentos foi a Ambientação 
Funcional para novos servidores do TJBA, apro-
vados no concurso público promovido pelo Tri-
bunal de Justiça em 2015. Uma ação histórica 
que preparou os recém-chegados para iniciar um 
novo tempo no Judiciário.

Os aspectos do novo 
Código de Processo 
Civil foram o principal 
tema dos cursos

palestras: Lênio Streck, Maria Zanella 
di Pietro, Eliana Calmon,Guilherme Nucci 

e Fredie Didier foram alguns dos especialistas 
que passaram seus conhecimentos para

magistrados e servidores
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campanha GESTÃO pARTIcIpATIvA

compartilhar é mais que um verbo da 
moda. Graças à Revolução Virtual, pro-
porcionada pela sociedade organizada 
em rede, as opiniões e modos de ver o 

mundo estão cada vez mais em debate com ga-
nhos qualitativos para o resultado das gestões.

Assim, uma nova era para as relações entre o TJBA e 
a sociedade foi iniciada com a inédita campanha de 
Gestão Participativa. Lançada em março de 2014, 
a iniciativa ouviu a comunidade jurídica e a popu-
lação, por meio de um hotsite, com o objetivo de 
levantar um diagnóstico sobre o Poder Judiciário.

todos Juntos
camPanha ouviu oPeradores do direito e a sociedade Para 
gerar diagnóstico em busca de um judiciário mais eFicaz

No lançamento, representantes de servidores, ma-
gistrados e de outras instituições, como o Ministé-
rio Público, a Defensoria Pública e a OAB, seção 
Bahia, estiveram presentes e elogiaram a novidade.

A ideia foi identificar o momento do Judiciário baia-
no, promovendo a troca de experiências e a difusão 
de ideias para a melhoria da prestação jurisdicional.

Um formulário eletrônico, contendo 63 perguntas, 
no site do Tribunal, ficou disponível para que todos 
pudessem opinar.  As perguntas incluíram assuntos 
como atendimento em cartórios, número de servi-
dores e magistrados, questões sobre celeridade dos 
processos e percepção dos valores da Justiça.

O objetivo foi promover uma análise dos serviços 
que são prestados pelo Tribunal de Justiça, por 
meio da pesquisa – realizada de 10 de março a 
6 de abril de 2014, entre operadores do Direito, 
servidores e cidadãos.

O resultado subsidiou a elaboração do Plano Es-
tratégico 2015-2020, fundamental para nortear 
as administrações futuras do Tribunal de Justiça.

A campanha teve como objetivo a construção de 
um Judiciário cada vez mais eficiente. As necessi-
dades do cidadão passaram a ser melhor compre-
endidas, traçando iniciativas para tornar a Justiça 
cada vez mais proativa, célere, dinâmica e eficaz.

campanha: as etapas de lançamento, coleta de dados (foto 1)
e apresentação dos resultados (foto 2) tiveram a participação de
representantes dos operadores do Direito e da sociedade 
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reconhecimento bOA ImAGEm

Quatro ministros do Supremo Tribunal 
Federal – três deles na condição de 
presidente – visitaram a Bahia nos úl-
timos dois anos para prestigiar ações 

promovidas pela Presidência do Tribunal.

Em abril de 2014, o presidente do Supremo Tribu-
nal Federal, ministro Joaquim Barbosa, veio a Sal-
vador para a implantação, no Tribunal de Justiça da 
Bahia, do Processo Judicial Eletrônico, o PJe. O ato 
foi realizado no Fórum Ruy Barbosa, onde acon-
teceu a instalação da 13ª Vara da Fazenda Pública.

Em setembro, foi a vez do ministro Marco Auré-
lio Melo participar do 100º Encontro do Colégio 
de Presidentes, realizado na Região Metropolita-
na de Salvador. Com o tema ‘Judiciário, um Po-
der Independente?’, a palestra do ministro tratou 
da importância e das relações da Justiça Estadual 
com o STF e o Conselho Nacional de Justiça.

A ministra Cármen Lúcia, vice-presidente do Su-
premo, também marcou presença no evento, do 
qual participou da abertura, e falou sobre a histó-
ria do colégio. E, em março de 2015, a ministra, 
na condição de presidente em exercício, retornou 
para a instalação da 2ª Vara de Violência Domés-
tica e Familiar Contra a Mulher, de Salvador, no 
Fórum Regional do Imbuí.

Finalmente, em agosto de 2015, o ministro Ricar-
do Lewandowski veio instalar, também em Sal-
vador, as audiências de custódia, projeto do CNJ 
inspirado no Núcleo de Prisão em Flagrante, ação 
pioneira do Tribunal de Justiça da Bahia. 

ilustres 
visitas
ministros do stF Prestigiam 
ações do tribunal de justiça 
da bahia durante a gestão

ministros: Joaquim Barbosa,
Marco Aurélio Melo, Cármen Lúcia
e Ricardo Lewandowski participaram 
de importantes iniciativas promovidas 
pelo TJBA em 2014 e 2015
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o dever de
informar
assessoria de comunicação retoma a Função de divulgar 
e comPartilha ações Positivas da justiça em redes sociais 

melhoria cOmuNIcAÇÃO

d ivulgar, dar publicidade, noticiar, mos-
trar. Seja qual for o verbo ou expressão, 
o negócio da comunicação é integrar. 
E seja com a sociedade, seja com ma-

gistrados e servidores, todos tiveram mais acesso 
às ações do Tribunal de Justiça da Bahia nos últi-
mos dois anos. O foco foi digital. Destaque para a 
TJBA News e a TJBA Mais, duas revistas eletrôni-
cas que fortaleceram a divulgação de ações afirma-
tivas voltadas para os públicos interno e externo. 

No primeiro caso, a TJBA News, em 47 edições, 
publicou reportagens acerca do desempenho do 

Tribunal de Justiça com o objetivo de detalhar, 
humanizar e aperfeiçoar conteúdos previamente 
distribuídos via site e correio eletrônico dirigido 
para as diversas mídias.

Já o TJBA Mais, com 43 edições, ofereceu aos ser-
vidores e magistrados a informação de qualidade 
sobre ações internas da gestão administrativa e ju-
dicante, com o objetivo de favorecer um melhor 
ordenamento, servindo, assim, o veículo, como 
importante apoio de gestão.

Destaque também para as redes sociais, inserin-
do a comunicação judiciária baiana na ‘Revolu-
ção Virtual’, atendendo a maior capacidade de 
armazenamento de dados, conexão permanente e 
maior velocidade de acesso.

Uma das ferramentas mais acessadas é o Face-
book, o grande mural da rede onde o tribunal 
está presente com uma página. A distribuição ins-
tantânea de informações caracterizou o uso deste 
instrumento, cujo número de seguidores mais do 
que dobrou no período. De pouco mais de 5 mil 
no início de 2014, pulou para 16,9 mil em janei-
ro de 2016.

Nesta mesma linha de atuação, dentro da lógica 
de sociedade em rede, as notícias são publicadas 
no Twitter, no qual são 7,3 mil seguidores.

O Instagram e o Flickr seguem um padrão mais 
imagético, contemplando o material fotográfico 
produzido pela Assessoria de Comunicação nas 
diversas coberturas diárias. Seguindo a cultura vi-
sual que tende a prevalecer, estas duas ferramen-
tais atraem milhares de seguidores.

Verdadeiro fenômeno de comunicação – e inte-
gração – nos últimos anos, o aplicativo WhatsA-
pp se tornou importante canal de contato com 
magistrados e servidores, em grupos online, tam-
bém utilizados para distribuição de notícias e re-
lacionamento com a imprensa. 

Mais dinâmico e antenado com tudo o que acon-
tece no Tribunal, o site institucional promoveu a 
abertura, a real publicidade das ações cotidianas 

na palma da mão: Whatsapp,
Twitter, Facebook, YouTube, portal
e-mail e revistas digitais foram os 
principais canais de divulgação 
das ações do TJBA junto aos seus
públicos interno e externo
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dos magistrados e servidores. São, em média, seis 
postagens diárias, que dão publicidade, também, 
às ações estratégicas da administração.

Mutirões para a baixa processual, semanas dos 
júris, trabalho conjunto para a digitalização de 
processos ou a visita a um distrito judiciário. A 
página do Tribunal de Justiça da Bahia na rede 
mundial de computadores se tornou mais do que 
uma parceira, uma ferramenta indispensável para 
noticiar. E unir.

Projetos considerados prioritários pela gestão 
2014/2016 do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia tiveram o apoio decisivo da assessoria. 

A divulgação junto à sociedade foi fundamental 
para o sucesso de muitos deles, a exemplo da rea-
lização do concurso público para servidores – que 
contabilizou mais de 135 mil inscritos –, a criação 
da Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano e 
o projeto TJBA Virtual, que está digitalizando os 
processos físicos.

Os textos postados na página da internet são, em 
regra, também enviados para as redações de jor-
nais impressos, telejornais, sites, blogs, revistas 
especializadas. 

A ação, neste caso, também cria a reação: um au-
mento no número de pedidos para mais informa-
ções e entrevistas com fontes do tribunal. As so-
licitações chegam por correio eletrônico, telefone 
e WhatsApp. 

O resultado está na crescente demanda. No iní-
cio da gestão, em fevereiro de 2014, a média de 
e-mails recebidos estacionava em três ou quatro. 
Tomando como base o mês de janeiro de 2016, 
este número mais que duplicou, chegando a nove 
demandas/dia.

Além da celeridade, o tratamento igual a todos 
os veículos caracteriza a Assessoria de Comuni-
cação, em razão da consciência do profissional 
de Comunicação da necessidade de aplicação de 
princípios republicanos ao relacionamento com a 
imprensa.

melhoria cOmuNIcAÇÃO

coletivas: democracia e 
transparência no fornecimento 
de informações sobre a gestão
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a transparência é uma virtude. É mos-
trar-se despido, verdadeiro, sem real-
çar vantagens pessoais, nem ofuscar 
fraquezas. E o que é público pertence 

ao povo, à coletividade. 

São esses os conceitos que se traduziram, na prá-
tica, com a exibição detalhada de contratos firma-
dos pelo Tribunal de Justiça da Bahia e do siste-
ma de remuneração de magistrados e servidores. 
Tudo sem rodeios ou disfarces: transparente.

Dois decretos Judiciários, em novembro de 2015, 
reforçaram esses instrumentos de controle social. 
O de número 1.078, tornou obrigatória a publi-
cação, no Diário da Justiça Eletrônico, da íntegra 
de todos os contratos firmados pelo Poder Judi-
ciário do Estado da Bahia. A informação agora é 
mantida no ambiente do Portal da Transparência, 
para que, a qualquer tempo, possa ser visualizada 
pelo cidadão.

Já o decreto de número 1.114, alterou a disponi-
bilização das informações no Sistema de Remu-
neração do Portal da Transparência do TJBA. As 
verbas que compõem a remuneração dos magis-
trados e servidores passaram a ser especificadas, 
evitando-se a utilização de termos genéricos como 
“vantagens pessoais”. Há ainda filtros de busca 
por cargo e função, para facilitar a pesquisa.

O resultado: maior transparência no uso da verba 
pública, com respeito aos princípios da moralida-
de, eficiência e publicidade, previstos no artigo 37 
da Constituição Federal.

transparência mAIS INfORmAÇÃO

público e 
notório
exibição detalhada de dados
de contratos e remunerações 
Fortalece a cidadania

novo sistema de 
remuneração: 
dados mais detalhados e 
maior quantidade de filtros
para facilitar a prestação 
de informações   



relatório 
de atividades

2014/2015
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diretoria 
geral

c onsoante Art. 45 e 46 do Regimento Interno dos órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Ad-
ministrativo da Justiça, aprovado pela Resolução nº 05, de 27 de março de 2013, compete à 
Diretoria Geral – DG promover a articulação entre as unidades administrativas do Poder Ju-
diciário e a interlocução destas com a Presidência, supervisionando os projetos e as atividades 

desempenhadas sob responsabilidade direta dos Secretários deste Poder e das unidades administrativas 
hierarquicamente a eles subordinadas.

reuniões de trabalho periódicas

Reuniões quinzenais e mensais com a alta administração do Tribunal de Justiça e com todas as uni-
dades administrativas do Poder Judiciário, onde foram traçadas as diretrizes da gestão, elaboraram-se 
planos de ação, procedeu-se o acompanhamento dos projetos, da execução do orçamento, a cobrança 
de resultados e fechamento do exercício. 

visitas de inspeção

Realização de visitas de inspeção do Diretor Geral ao interior do estado, oportunidade em que fora 
observada a estrutura dos imóveis de todas as unidades do Poder Judiciário existentes nas Comarcas 
visitadas. Quais sejam:
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gestão participativa

Cidadãos, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, servidores e magistrados 
tiveram a oportunidade de contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelo TJBA por meio da 
Campanha de Gestão Participativa, concebida e promovida pela DG.

Com o suporte da Assessoria de Comunicação – ASCOM e da Universidade Corporativa – UNI-
CORP, a campanha estimulou a participação direta e democrática desses diversos atores, entre os dias 

10 de março e 6 de abril de 2014, numa pesquisa-ação colaborativa, realizada por meio de formulário 
eletrônico disponibilizado no hot site próprio no qual os participantes responderam, alinhadas ao seu 
perfil de interação com o Poder Judiciário, a 63 diferentes perguntas.

O objetivo foi identificar quais os aspectos mais fortes, e também as principais carências dos serviços 
prestados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, as informações que foram obtidas irão subsidiar 
objetivamente a elaboração do Plano Estratégico 2015-2020 com o fito de criar as condições suficien-
tes e necessárias à melhoria e efetividade da prestação jurisdicional em seus aspectos basilares: 

•	 Garantia dos Direitos da Cidadania.
•	 Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional.
•	 Combate à corrupção e à Improbidade Administrativa.
•	 Aprimoramento da gestão da justiça criminal.
•	 Impulso às execuções fiscais e cíveis.
•	 Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes.
•	 Adoção de soluções alternativas de conflito.
•	 Instituição da governança judiciária.
•	 Aperfeiçoamento da gestão de custos.
•	 Melhoria da gestão de pessoas.
•	 Melhoria da infraestrutura.
•	 Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação.

Responderam à pesquisa 4.016 pessoas. Dentre os pontos observados, não se limitando a estes, destacam-se:

FOrçAS		_____________________________________________________________________

•	 Vale a pena procurar o Judiciário.

•	 Magistrados e servidores sentem-se motivados a contribuir, são ativos e acreditam que possam fazer 
a diferença na qualidade dos serviços prestados.

•	 Os programas de MASC são acessíveis, imparciais e eficazes e os mutirões de conciliação são alter-
nativas válidas.

Destacam-se os seguintes percentuais conclusivos:

•	 97,4% dos magistrados e servidores dizem ser ativos no trabalho e que podem fazer a diferença na 
qualidade da prestação do serviço do Poder Judiciário.

•	 85,6% dos magistrados e servidores utilizam o e-mail institucional do TJBA.

•	 78,8% deles sentem-se motivados a contribuir nas soluções aos desafios do TJBA.

•	 77,1% dos magistrados e servidores acham que os estagiários estão aptos à realização do trabalho.

•	 75,4% dos pesquisados avaliam que os mutirões de conciliação são alternativas válidas.
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FrAqUEzAS	 	 _________________________________________________________________

•	 Os julgamentos das causas são demorados e ineficazes, ocorrem atrasos indevidos e o tempo de 
tramitação é incompatível com a complexidade de cada caso.

•	 A quantidade de servidores é insuficiente à demanda e há uma má distribuição destes.

•	 O atendimento não é atencioso nem cordial e os servidores não estão aptos ao trabalho.

•	 A infraestrutura física e os recursos de TI das unidades judiciárias são inadequados.

•	 A quantidade de núcleos de MASC é insuficiente e os que existem não são bem divulgados.

•	 Os serviços internos são de difícil acesso e não há estímulo ao compartilhamento do conhecimento.

Destacam-se os seguintes percentuais conclusivos:

•	 93,7% acham que o tempo de julgamento é incompatível com a complexidade de cada caso.

•	 91% dos pesquisados avaliam que na justiça ocorrem atrasos indevidos.

•	 90,2% dos pesquisados acham que os julgamentos são demorados e ineficazes.

•	 86% dos pesquisados acham que a quantidade de servidores é insuficiente em relação à demanda.

•	 84% dos magistrados, servidores, advogados defensores públicos e membros de Ministério Público 
pesquisados avaliam que a forma como são distribuídos os servidores não respeita a isonomia entre 
as unidades judiciárias.

•	 82,9% dos pesquisados está insatisfeito com os serviços prestados pelo Tribunal.

•	 82,2% dos pesquisados avaliam que a quantidade de servidores é desproporcional à demanda.

OPOrTUNIDADES	 	 ___________________________________________________________

•	 Os cursos ofertados pela UNICORP despertam o interesse dos Magistrados e servidores.

•	 O Tribunal de Juatiça da Bahia deve padronizar a infraestrutura mínima e as atividades nas unida-
des judiciárias.

•	 A disponibilização para unidade judiciária dos insumos e recursos materiais e humanos deve ter re-
lação direta com a produtividade e demanda de casos novos, comparadas entre si sistematicamente.

•	 Incentivar a aplicação dos dispositivos legais e outros, para a solução das demandas repetitivas.

•	 Ampliação a divulgação do Plano Estratégico do TJBA, assim como, de suas campanhas educativas.

Destacam-se os seguintes percentuais conclusivos:

•	 94,1% dos magistrados, servidores, advogados, defensores públicos e membros do MP acham que 
o TJBA deve adotar medidas de padronização das atividades nas unidades judiciárias.

•	 86,7% dos magistrados, servidores, advogados, defensores públicos e membros do MP pesquisados 
avaliam que a infraestrutura das unidades judiciárias deve ser minimamente uniformizada.

•	 78,5% dos magistrados e servidores acham que a disponibilização dos insumos e recursos materiais 
deve possuir relação direta com a produtividade da unidade judiciária.

•	 76,1% dos magistrados, servidores, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Pú-
blico pesquisados acham que a relação mandado/oficial de justiça deve levar em consideração as 
dificuldades no cumprimento da diligência.

•	 74,5% dos magistrados e servidores têm interesse nos cursos ofertados pela UNICORP.

AMEAçAS		____________________________________________________________________

•	 A Justiça não é vista como imparcial, eficiente e livre de discriminação e influência indevida.

•	 O devido processo legal, bem como, os direitos fundamentais e das minorias não são assegurados.

•	 Os serviços do TJBA não são de fácil acesso, as custas são caras e os gastos não são divulgados.

•	 O TJBA não se comunica bem com a sociedade e as prerrogativas dos atores da justiça não são 
respeitadas.

•	 Magistrados e servidores sentem-se desprotegidos e 25% não sente orgulho de ser do Judiciário.

Destacam-se os seguintes percentuais conclusivos:

•	 84,9% dos pesquisados avaliam que as unidades judiciárias não respeitam as prerrogativas dos ma-
gistrados, advogados, defensores públicos e membros do MP.

•	 76,7% dos advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público pesquisados acham 
que a quantidade de unidades judiciárias é suficiente para uma boa prestação jurisdicional.

•	 75,3% dos magistrados e servidores não se sentem protegidos de ameaças no ambiente de trabalho.

•	 73,2% dos pesquisados avaliam que o Tribunal de Justiça não se comunica com a sociedade, advo-
gados, defensores públicos e membros do Ministério Público de modo adequado.

•	 69,1% dos pesquisados acham que as custas judiciais dificultam o acesso à Justiça.

•	 67,3% dos pesquisados avaliam que a Justiça não é livre da influência indevida dos demais Poderes.
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do, Procurador Geral do Estado, Prefeito de Salvador e Procurador Geral do Município de Salvador; 
Grandes demandantes e demandados da justiça; Instituições de Ensino Superior – IES; Ministério 
Público e Defensoria Pública; Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado da Bahia.

•	 Realização, em parceria com a Coordenação dos Juizados Especiais e a Federação das Câmaras de Di-
rigentes Lojistas, do “FEIRÃO DO NOME LIMPO” com mobilização de empresas aderentes, com 
cerca de: 2014 => 1.200 audiências de conciliação/mediação no Centro de Convenções da Bahia. 
2015 => 1.200 audiências de conciliação/mediação no Shopping da Bahia.

•	 Realização, em 2014, de parceria com a Líder Seguradora, de mobilização específica com as Varas 
Cíveis da Capital para conciliação de cerca de 1.200 processos de DPVAT.

•	 Em parceria com a Corregedoria das Comarcas do Interior, na pessoa da Juíza Andremara dos Santos, 
foi realizado em 2015 um Plano de Ação específico em Luís Eduardo Magalhães, inclusive com a re-
alização de um Curso de Mediação preparatório ministrado por servidores da Diretoria-Geral e AEP 
II, que contou com a participação de cerca de 50 servidores e voluntários, entre os dias 27 e 28 de ou-
tubro, no Salão do Júri da comarca. O resultados foram excelentes, além da mobilização da sociedade, 
com a participação e apoio efetivo da Mídia local, atingiu-se uma taxa de conciliação acima da média 
nacional, na ordem de 62,6%, posto que foram realizados 444 acordos em 687 audiências realizadas.

Dentre os números das SNCs 2014 e 2015, destacam-se:

PESqUISA	DE	SATISFAçãO		____________________________________________________

Durante as SNCs pediu-se às unidades participantes que realizassem uma pesquisa de satisfação com, ao 
menos, 10% das audiências realizadas. Em 2014 foram 4.603 entrevistas e em 2015, 5.294, que mostram:

•	 62,2% dos pesquisados acham que os serviços do TJBA não são de fácil acesso.

•	 61,5% dos defensores públicos e membros do Ministério Público pesquisados afirmam que o 
TJBA não é um bom parceiro na defesa dos interesses coletivos.

PrIOrIDADES	AO	OrçAMENTO		_______________________________________________

•	 Combate à corrupção e à improbidade administrativa.

•	 Garantia dos direitos da cidadania.

•	 Celeridade e produtividade prestação jurisdicional.

•	 Melhoria da gestão de pessoas.

•	 Adoção de soluções alternativas de conflitos.

•	 Aprimoramento da justiça criminal.

•	 Impulso a execuções fiscais e cíveis.

•	 Melhoria da infraestrutura e governança de Tecnologia da Informação.

•	 Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes.

•	 Aperfeiçoamento da gestão de custos.

•	 Instituição da governança judiciária.

coordenação da semana nacional de conciliação 2014/2015

Em 2014 e 2015 foram realizadas as 10ª e 11ª edições da SNC e à frente dos trabalhos estiveram a 
Assessoria Especial da Presidência II – Assuntos Institucionais e a Diretoria Geral, que realizaram todo 
o planejamento, organização e mobilização. Dentre as ações concretizadas, destacam-se:

•	 Divulgação ostensiva entre seus afiliados por parte da União dos Municípios da Bahia – UPB e 
do Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia.

•	 Elaboração de instrumentos normativos da logística para a SNC: Decreto Judiciário nº 538, de 25 
de agosto de 2014 e Decreto Judiciário nº 715, de 25 de agosto de 2015.

•	 Elaboração e execução de Plano de Ação.

•	 Encaminhamento de ofícios, informando aos seguintes stakeholders do movimento pela conciliação 
sobre o período de realização das SNC 2014/2015 convidando-os a aderirem: Governador do Esta-



82  |  RELATÓRIO DA GESTÃO RELATÓRIO DA GESTÃO  |  83

ATIvIDADES dg 2014/2015ATIvIDADES dg 2014/2015

rESUlTADOS	DA	SNC		_________________________________________________________

Participaram das SNC 2014/2015 aproximadamente 420 mil pessoas que foram atendidas por cerca 
de 220 magistrados, 150 juízes leigos, 900 conciliadores e 2.100 colaboradores, em grande parte, 
voluntários. Isto prova que o TJBA está fortalecendo a cultura da pacificação social por meio do uso 
democrático dos métodos adequados de resolução de conflitos, como a conciliação e a mediação. 

Os excelentes resultados nos anos de 2014 e 2015 faz parte de um cumulativo que o credencia como 
um dos Tribunais brasileiros mais avançados nesta temática.

A participação dos operadores do direito tem sido marcante, sobretudo dos advogados que divulgaram 
o evento massivamente, conforme observa-se no gráfico a seguir:

programa mais

O Tribunal de Justiça oficializou em 20 de março de 2013 o Programa MAIS. O Programa foi retoma-
do por esta gestão e teve seu “relançamento” em 18/03/2014, com a apresentação e início de execução 
do cronograma de reuniões de trabalho da equipe de líderes e das equipes operacionais. O principal 
propósito era o de agregar os esforços de todas as unidades do TJBA de forma a otimizar os gastos e a 
promover a sustentabilidade em benefício da instituição e de seus servidores.
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OS	ObJETIvOS		_______________________________________________________________

•	 Qualificação do uso do recurso financeiro (MAIS com MENOS ou MELHOR).

•	 Desdobramento de despesas e planos de ação para as Comarcas e Unidades Administrativas.

•	 Maior participação dos Magistrados e Servidores no controle das despesas.

•	 Melhoria na identificação das necessidades de investimento.

•	 Disseminação e padronização de boas práticas.

A	META		______________________________________________________________________

Auxiliar o Tribunal de Justiça da Bahia a obter um ganho de, no mínimo, R$ 7,1 milhões de Reais 
(Sete Milhões e Cem Mil Reais), em 16 meses de projeto, iniciando em janeiro de 2013 e finalizando 
em maio de 2014, por meio da otimização das despesas correntes. 

Posteriormente, em consequência da publicação do Decreto Judiciário nº 112, de 17 de fevereiro de 
2014, este valor foi revisto para R$ 9,7 milhões de Reais (Nove Milhões e Setecentos Mil Reais) e suplan-
tado com uma economia real de R$ 14,5 milhões de Reais (Quatorze Milhões e Quinhentos Mil Reais).

O	MAPA	DO	TrAbAlhO		_______________________________________________________

Com o suporte da Consultoria Falconi, o Programa MAIS realizou suas atividades em 16 meses de 
projeto, cujo cronograma fora o seguinte:

•	 Preparação da Base de Despesas:   16/01/2013 a 13/03/2013.
•	 Preparação e Coleta de Parâmetros:  06/02/2013 a 10/04/2013.
•	 Definição de Metas Preliminares:    06/03/2013 a 08/05/2013.
•	 Negociação e Consolidação das Metas:   15/03/2013 a 17/05/2013.
•	 Implantação do Sistema de Controle:   16/04/2013 a 11/06/2013.
•	 Acompanhamento Sistemático de Metas e Ações: 11/06/2013 a 15/05/2014.

OS	IMPACTOS		________________________________________________________________

•	 O projeto teve impacto direto na Meta 6 do CNJ de 2010, redução dos gastos de serviços básicos 
(água, energia elétrica, telefonia, papel, combustível), já alcançada pelo TJBA e que deve ser mantida.

•	 O Programa MAIS auxilia na padronização e controle das despesas, estando e consonância com a 
META 16 de 2013, fortalecer a estrutura de controle interno no Tribunal.

•	 O projeto tem impacto direto no Decreto Judiciário nº 112, de 17 de fevereiro de 2014, do TJBA, 
Redução em 30% dos gastos com custeio (água, energia elétrica, telefonia, postagem, reprografia, 
frota de carros e combustível).

OS	rESUlTADOS		_____________________________________________________________

•	 Pontos	de	Observação
 » A Meta final de economicidade foi ajustada para atender ao quanto preconizado pelo Decreto 

Judiciário nº 112, de R$ 7,1 milhões para R$ 9,7 Milhões, ou seja, um acréscimo de 36,6%, 
ou ainda, 6.6 pontos percentuais acima do exigível pela aludida norma.

 » A economia total obtida foi de R$ 14,5 milhões, sendo R$ 6,9 milhões obtidos na gestão do 
Des. Eserval Rocha, o que representou 47,6% de todo o projeto.

 » O ganho de economia realizada após a publicação do Decreto 112 foi de R$ 3,01 milhões, ou 
seja, representou 63,3% do ganho real da economia total.

 » A meta de economicidade geral foi plenamente atingida e suplantada, entretanto, em dois 
meses do período de execução do programa MAIS não houve o batimento da meta de econo-
micidade, foram os meses de setembro e novembro de 2013, o que originou a utilização dos 
ganhos de forma compensatória até o mês de abril/2013.

O	DESEMPENhO		_____________________________________________________________
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•	 MO4. Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes:  07 Iniciativas
•	 MO5. Impulso às execuções fiscais e cíveis:    02 Iniciativas
•	 MO6. Aprimoramento da gestão da justiça criminal:   05 Iniciativas
•	 MO7. Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa:  16 Iniciativas
•	 MO8. Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional:  14 Iniciativas
•	 MO9. Instituição da governança judiciária:    29 Iniciativas
•	 MO10. Melhoria da Gestão de pessoas:     32 Iniciativas
•	 MO11. Melhoria da infraestrutura e da governança de TIC:  13 Iniciativas
•	 MO12. Aperfeiçoamento da Gestão de Custos:    15 Iniciativas

METAS	NACIONAIS	2014/2015		____________________________________________________

Participação em reuniões preparatórias realizadas em Brasília-DF, pelo Conselho Nacional de Justiça, 
definiu as propostas de metas nacionais para 2014 e 2015 e, posteriormente, pelos Presidentes de TJs 
de todo país nos Encontros Nacionais do Poder Judiciário, sendo votadas e aprovadas como se segue:

•	 Meta	1	2014	e	2015: Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribu-
ídos no ano corrente.

•	 Meta	2	2014: Todos os segmentos de Justiça Identificar e julgar, até 31/12/2014, pelo menos 80% 
dos processos distribuídos até 31/12/2010, no 1º grau, e até 31/12/2011, no 2º grau, e 100% dos 
processos distribuídos até 31/12/2011, nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais Estaduais.

•	 Meta	2	2015: Todos os segmentos de Justiça Identificar e julgar, até 31/12/2015, pelo menos 80% 
dos processos distribuídos até 31/12/2011, no 1º grau, e até 31/12/2012, no 2º grau, e 100% dos 
processos distribuídos até 31/12/2012, nos Juizados Especiais e Turmas Recursais.

gestão estratégica

O CNJ vem ano a ano envidando esforços no sentido de que os tribunais trabalhem com a definição de 
estratégias de longo prazo num contexto de gestão por resultados. A prova disto foi o estabelecimento 
da metodologia BSC, a criação de indicadores pétreos e, mais recentemente, a edição da Resolução nº 
198, de 1º de Julho de 2014 que, em substituição à Resolução 70, de 18 de março de 2009, dispõe 
sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário para o sexênio 2015-2020.

O TJBA acompanha o ritmo de alinhamento estratégico desejado pelo CNJ e, de forma engajada, teve 
em 2014 um importante papel neste cenário, colaborando com a sustentabilidade da Rede de Gover-
nança, especialmente no que concerne à sua comunicação interna.

Em face das suas inúmeras dificuldades, conhecidas e históricas, resta mais evidenciado o grande esfor-
ço do TJBA, especialmente da DG, quando demonstrados os resultados alcançados pela gestão estraté-
gica, a exemplo da definição de um novo mapa estratégico, já alinhado com o nacional. O novo Mapa 
Estratégico está perfeitamente alinhado ao mapa estratégico nacional e segue o seguinte fluxo lógico:

PlANEJAMENTO	ESTrATéGICO	2015-2020		______________________________________

•	 Definição do novo Mapa Estratégico do TJBA.

•	 Plano Diretor 2014-2015.

Com base no fluxo lógico e no Mapa Estratégico a DG elaborou o Plano de Gestão do Judiciário re-
lativos aos anos de 2014 e 2015, nesse foram elencadas 173 iniciativas estratégicas ao atendimento de 
seus 11 macro objetivos, quais sejam:

•	 MO1. Efetivação na Prestação Jurisdicional – Missão:  09 Iniciativas
•	 MO2. Garantia dos Direitos de Cidadania:   26 Iniciativas
•	 MO3. Adoção de soluções alternativas de conflitos:   05 Iniciativas
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•	 Meta	3	 2014: Estabelecer e aplicar parâmetros objetivos de distribuição da força de trabalho, 
vinculados à demanda de processos, com garantia de estrutura mínima das unidades da área fim.

•	 Meta	3	2015: Aumentar os casos solucionados por conciliação (Justiça Federal e Justiça Estadual). 
Impulsionar os trabalhos dos CEJUSCs e garantir aos Estados que já o possuem que, conforme 
previsto na Resolução 125/2010, homologuem acordos pré-processuais e conciliações em número 
superior à média das sentenças homologatórias nas unidades jurisdicionais correlatas. Aos que não 
o possuem, a meta é a implantação de número maior do que os já existente.

•	 Meta	4	2014: Identificar e julgar até 31/12/2014 as ações de improbidade administrativa e as ações 
penais relacionadas a crimes contra a administração pública, sendo que: na Justiça Estadual, na 
Justiça Militar da União e nos Tribunais de Justiça Militar Estaduais, as ações distribuídas até 31 de 
dezembro de 2012, e na Justiça Federal e no STJ, 100% das ações distribuídas até 31 de dezembro 
de 2011 e 50% das ações distribuídas em 2012.

•	 Meta	4	2015: Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade admi-
nistrativa. Identificar e julgar até 31/12/2015. Na Justiça Estadual, pelo menos 70% das ações de 
improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração públi-
ca distribuídas até 31/12/2012.

•	 Meta	5	2014:	Não se aplicam à Justiça Estadual.

•	 Meta	5	2015:	Não se aplicam à Justiça Estadual.

•	 Meta	6	2014: Identificar e julgar, até 31/12/2014, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2011, 
no 1º Grau e no TST, e até 31/12/2012, no 2º Grau.

•	 Meta	6	2015: Priorizar o julgamento das ações coletivas Identificar e julgar, até 31/12/2015, as 
ações coletivas distribuídas até 31/12/12012, no 1º Grau, e até 31/12/2013, no 2º Grau.

Para efeito da Meta 6, por julgamento deve ser entendida a primeira decisão tendente a pôr fim ao 
processo ou incidente na instância sob análise. 

Incluem-se na meta todos os processos, bem como os incidentes que os suspendam ou que tra-
mitem em separado do processo principal, não julgados na instância que ostentam ou estão sob 
os ramos das classes processuais definidas nas Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário.
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•	 Meta	7	2014: Não houve.

•	 Meta	7	2015: Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetiti-
vos, realizar a gestão estratégica das ações de massa com identificação e monitoramento do acervo 
de demandas repetitivas.

priorização do 1º grau

A DG em atendimento à Resolução 194, de 26 de maio de 2014, que institui Política Nacional de 
Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, elaborou:

•	 Minuta da Resolução Plenária TJBA nº 02, de 25 de fevereiro de 2015 e a encaminhou para análise e 
parecer da Comissão de Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento Interno do Tribunal de Justiça, e;

•	 Plano de Ação encaminhado ao CNJ com o fito de alcançar aos objetivos elencados nas Resoluções 
194 e 195/2014 cujo objetivo principal do Comitê é desenvolver, em caráter prioritário e perma-
nente, iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento da qualidade, da celeridade, da eficiência, da eficácia 
e da efetividade dos serviços judiciários da primeira instância.

Ainda no tocante à priorização ao 1º Grau, a DG solicitou à SEPLAN que estruturasse o orçamento 
de 2015 já nos moldes definidos na Resolução 195, de 3 de junho de 2014, que dispõe sobre a distri-
buição de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus.

rede de governança

MISSãO	ITAPUã		______________________________________________________________

Realizado no Auditório do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA no dia 21 de março de 
2014, na cidade de Salvador, o workshop intitulado “Missão Itapuã” foi uma grande oportunidade de 
por em prática a Rede de Governança instituída para revisão do Planejamento Estratégico do Poder 
Judiciário Nacional, abrangência 2015-2020, especificamente a rede de integração do Subcomitê da 
Região Nordeste. Na ocasião, foram tratados de temas de grande relevância ao intento, assim como, 
apresentados trabalhos e boas práticas desenvolvidas nos tribunais e, por fim, palestras de consultorias 
especializadas para potencializar as discussões e novas iniciativas.

•	 Participantes:
 » TJAL
 » TJBA
 » TJCE
 » TJMA
 » TJPB
 » TJRN
 » TJSE

•	 Discussões:
 » Automação com redução da força de trabalho – Case do Sistema Bancário
 » Gestão do Conhecimento – Nível de Maturidade do Poder Judiciário
 » Apresentação do CONVIR – Sistema de Conciliação Virtual do TJBA
 » Mapeamento de Competências – Estágio de Implantação Local
 » Gestão Matricial de Custos – Programa MAIS
 » Deliberações sobre o Planejamento Estratégico 2015-2020 – Alinhamento
 » Distribuição da Força de Trabalho – Movimentos estratégicos dos TJs e CNJ
 » Verdades e Mitos na Materialização do Planejamento Estratégico Nacional
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A prática de workshops para a gestão do conhecimento relativo às lições aprendidas em cada Tribunal 
de sua composição se mostra de uma riqueza imensurável, pode ser apropriada e aplicada sem o dis-
pêndio da contratação de onerosas consultorias e, ainda que fossem as mais renomadas, tal intento se 
esvai na condição de ser esta uma construção conjunta de um cenário único e sem referências históricas 
que possam servir de parâmetros.

I	ENCONTrO	DA	rEDE	DE	GOvErNANçA	DA	JUSTIçA	ESTADUAl		________________	

O Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio da Secretaria de Planejamento Estratégico (Seplan), se-
diou nos dias 29 e 30 de maio, o Encontro da Justiça Estadual – Gestores do Planejamento Estratégico. 

O evento aconteceu no auditório do Gade Nove de Julho, prédio que abriga os gabinetes da Seção 
de Direito Privado, e reuniu magistrados, servidores e técnicos da área de planejamento e gestão de 
diversos tribunais de Justiça do país. O encontro de gestores foi organizado pelos representantes do 
segmento da Justiça Estadual: Tribunais de Rondônia, Pernambuco, Distrito Federal, Santa Catarina, 
Sergipe, Pará e São Paulo.

O objetivo do fórum foi o de debater boas práticas de gestão estratégica com foco na Resolução 198/2014, 
editada a posteriori ao encontro, em 1º de Julho, norma que substituiu a Resolução nº 70/2009 do CNJ. 
O novo texto definiu os macrodesafios e a estratégia para a Justiça brasileira até 2020.

A abertura do evento foi realizada pela Desembargadora Christine Santini, coordenadora do Gade. Em 
nome do presidente do TJSP, Desembargador José Renato Nalini, a magistrada falou sobre a importân-
cia de integrantes dos tribunais do Brasil se reunirem, pois, em sua opinião, o Poder Judiciário precisa 
funcionar de maneira estruturada e unificada. “Cada região tem suas peculiaridades e seus próprios 
problemas, mas é importante que haja uma conversa contínua.”

O representante do Tribunal de Justiça de Rondônia e coordenador do Comitê da Justiça Estadual, 
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, afirmou que é preciso buscar incessantemente o apri-
moramento do Judiciário. “Acho que essa é a meta e o objetivo de cada um de nós, um desempenho 
melhor na construção nacional de metas. Vejo esse trabalho com uma alegria muito grande por poder 
unificar nossa plataforma de trabalho.”

A mesa de abertura também foi composta pelo juiz assessor da presidência do TJSP, Antonio Carlos Alves 
Brava Júnior; pelo juiz assistente da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territó-
rios, Pedro Young Tay Neto; pela juíza assessora da presidência do Tribunal de Justiça do Pará, Kátia Paren-
te Sena; e pelo assessor de planejamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Wanderley Horn Hülse.

Durante o fórum, foram realizados vários painéis com apresentações e trocas de experiências sobre o 
funcionamento do planejamento estratégico em cada região, abordando as dificuldades e ferramentas 
de sucesso. Após cada exposição, o público participou com questionamentos e sugestões.

A abertura do segundo dia do fórum foi realizada pelo vice-presidente do TJSP, desembargador Eros 
Piceli. “Fico muito feliz com esse encontro de boas práticas. Sei que estamos em boas mãos e só tenho a 
agradecer o empenho de todos”, concluiu. O desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia e o vice-co-
ordenador do Comitê da Justiça Estadual, desembargador Alexandre Assunção, também compuseram 
a mesa.

•	 Discussões:
 » Alinhamento da Estratégia Institucional à Estratégia Nacional
 » Alinhamento do Orçamento à Estratégia
 » A Resolução CNJ Nº 194/2014
 » Desdobramento da Estratégia nos Tribunais

II	ENCONTrO	DA	rEDE	DE	GOvErNANçA	DA	JUSTIçA	ESTADUAl		________________	

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte – TJRN, por meio da Secretaria de Planejamento 
Estratégico (Seplan), sediou nos dias 25 e 26 de agosto de 2015, o II Encontro da Justiça Estadual – 
Gestores do Planejamento Estratégico.

O evento aconteceu no auditório da Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Norte, e 
reuniu magistrados, servidores e técnicos da área de planejamento e gestão da maioria tribunais de 
Justiça do país.

O encontro de gestores foi organizado pelos representantes do segmento da Justiça Estadual e contou 
com a presença de cerca de 100 representantes de 24 Tribunais de Justiça do País, incluindo desem-
bargadores, juízes e servidores. Representando o TJBA estiveram o Juiz Assessor da Presidência, Dr. 
Franco Bahia e o Assessor da Diretoria Geral, Pedro Vivas.

O objetivo do encontro foi o de debater e aprovar as propostas de metas nacionais para o segmento da 
Justiça Estadual em 2016, que serão definidas no 10º Encontro Nacional do Judiciário e eleger a nova 
composição do Comitê Gestor da Justiça Estadual.

A programação incluiu:

•	 Temas Estratégicos sugeridos pelo Conselho Nacional de Justiça - Exposição realizada pelo Juiz 
Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Dr. Bruno Rochetti de Castro;

•	 O Processo Judicial Eletrônico e os meios digitais para a tomada de decisão – Exposição realizada pelo 
Secretário de TIC, Dr. Gerânio Gomes, e pelo Coordenador do PJE, Dr. Fabiano, ambos do TJRN;

•	 Reflexões sobre o Novo Código do Processo Civil – Exposição realizada pelo Dr. Francisco de Bar-
ro, Professor, Advogado e Desembargador Aposentado da Justiça Federal no Rio Grande do Norte;

•	 Desjudicialização – Exposição realizada pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria do TJMG, Dr. Renato 
César Jardim, e pela Dra. Adriana Santiago, Juíza do TJRN;

•	 Justiça Restaurativa – Exposição realizada pelos magistrados Dr. José Dantas e Virgínia Rego, am-
bos do TJRN;

•	 Repercurssão Geral e Recursos Repetitivos - Exposição realizada pelos Magistrados Dr. Leandro 
Kipplel, do TJRS, e Dra. Adriano Santiago, do TJRN;

•	 Sistema Penitenciário e Socioeducativo – Exposição realizada pelos Magistrados Dr. Fábio Ataíde 
e Dr. Andreo Aleksandro Marques, ambos do TJRN;
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•	 Canais de Comunicação da Justiça Estadual - Exposição realizada pelo Assessor da Diretoria Geral 
do TJBA, Pedro Vivas;

•	 Case de Sucesso em Governança do TJRS – Exposição Realizada pelo Secretário de Planejamento 
do TJRS, Dr. Caio Costa.

rEDE	SOCIAl		________________________________________________________________

Foi criada pela DG uma Rede Social no endereço http://www.pdpc.com.br/neest, denominada NE-
EST – Núcleo Estadual da Estratégia, com acesso exclusivo aos magistrados e servidores da Justiça 
Estadual de todo o Brasil e cujas funções precípuas são a democratização da informação e a integração 
dos membros da Rede de Governança instituída pela Resolução CNJ nº 19. A Rede Social do NEEST, 
além de ser responsiva possui as seguintes ferramentas:

•	 Painel individual de Interações.
•	 Quadro de membros com busca.
•	 Criação de Grupos de Interesse e Comunidades de Práticas.
•	 Canais de: Links, Fotos, Vídeos, Eventos e Videoconferência.
•	 Fórum de Discussão e Chat.

rEDE	zAP	zAP		_______________________________________________________________

Com o fito de possuir um canal de comunicação rápido e capaz de atingir o maior número de tribunais 
foi criado pela DG, em 02 de maio de 2014, um grupo utilizando o aplicativo de Mensagens Instan-
tâneas (IM) WhatsApp, em seguida, por questão do grupo ter crescido e extrapolado o limite de mem-
bros, este foi substituído em 23 de setembro pelo IM do Paraense Erick Costa, o Zap Zap. Atualmente 
o grupo nominado de “Rede Justiça” possui 53 membros efetivos.

A “Rede Justiça” do Zap Zap foi responsável pelo intercâmbio entre seus participantes de normativos, 
arquivos e projetos, a exemplo de:

•	 Código de Organização Judiciária do TJRJ – Descentralização Judiciária.
•	 Programa Gestão por Competências do TJMG.
•	 Projeto de Expansão do Tratamento Arquivístico – PROPAE do TJDFT.
•	 Projeto de Meritocracia do TJSE (Bônus Pecuniário por Produtividade).
•	 Projetos Modernizar e Acelerar do TJGO.
•	 Projeto NACOM – Núcleo de Apoio às Comarcas do TJTO.
•	 Sistema de Gestão Participativa do TJBA (para atender a Resolução CNJ nº 198, de 1º de julho de 2014).
•	 Sistema SIGEleições do TJRN (para atender as Resoluções CNJ nº 194, de 26 de maio de 2014 e 

195, de 03 de junho).

melhoria do setor de digitalização

Melhoria do setor de digitalização mediante adesão a ata de aquisição de scanners do CNJ, que permi-
tiu a aquisição de 20 equipamentos de grande porte e ampliação / adequação da infraestrutura do setor.

gestão de recursos humanos

A DG realizou ações em conjunto com a Chefia de Gabinete da Presidência e a DRH para atendimen-
to ao quanto disposto nos Decretos Judiciários nº de 22, 16 de janeiro de 2014 e nº 155, de 10 de 
março de 2014, para analisar as informações apresentadas em atenção ao Decreto Judiciário nº 101, 
de 13 de fevereiro de 2014, que dispõem sobre: Prática de Nepotismo e Gratificação por Condições 
Especiais de Trabalho (CET).

Destas ações resultou o seguinte quadro:

•	 Nepotismo	–	Cargos	Comissionados
 » 1.347 declarações de servidores ocupantes de cargos comissionados do TJBA foi objeto de 

análise pela comissão.
 » 19 pessoas deixaram de apresentar Declaração de Nepotismo (foram exoneradas).
 » 8 casos de nepotismo (solucionados).
 » Nepotismo – Estagiários
 » 51 declarações de estagiários foram analisadas pela Comissão.
 » 35 casos de nepotismo identificados.

•	 Gratificação	por	Condições	Especiais	de	Trabalho	–	CET
 » 690 servidores foram analisados pela Comissão.
 » 46 irregularidades identificadas.

parceria com o instituto sabin

Cooperação entre o TJBA e o Instituto Sabin para implantação gratuita de Ludotecas que ofereçam 
atendimento voltado à Infância, Juventude e família, a fim de ampliar a qualidade no atendimento 
oferecido a estes públicos, vítimas de violência e violação de direitos no Estado da Bahia. Foram im-
plantadas Ludotecas nas seguintes unidades:

•	 2ª Vara da Mulher – Salvador
•	 SAOF
•	 CEJAI
•	 Fóruns das Famílias

adesão à ata de registro de preços do poder executivo

Supervisão e monitoramento da rescisão dos serviços de 3G e Móvel DDD e DDI com a Claro e ade-
são a Ata de Registro de Preços de Telefonia do Poder Executivo com a Vivo, com o fornecimento de 
60 iPhones 5S, 60 Tablets P605 Samsung, 700 Modens 4G 3272 LTE e 80 Aparelhos Motorola 1021.

centro cultural

As atividades do Centro Cultural do Tribunal de Justiça foram iniciadas no segundo semestre, a partir 
da publicação do Decreto Judiciário nº. 445, de 21 de julho de 2014. Em virtude da grande demanda 
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de artistas por uma oportunidade para expor seu trabalho nas dependências do Poder Judiciário, as 
atividades foram ampliadas, passando a funcionar nos átrios do edifício sede do TJBA e do Fórum Ruy 
Barbosa. Fato que oportunizou a ocorrência de um número maior de exposições, conforme expresso:

auditoria da folha de pagamento

A empresa Maciel Auditores S/S foi contratada através do Pregão Eletrônico de Nº. 126/2013, ainda 
durante a interinidade do Desembargador Eserval Rocha na Presidência do Tribunal de Justiça, em 
dezembro de 2013, para realizar auditoria da folha de pagamento. 

Nesse sentido, coube à Diretoria Geral articular as unidades administrativas competentes, para garantir 
o cumprimento dos prazos no fornecimento das informações solicitadas, atestando idoneidade, inde-
pendência e transparência nas atividades desempenhadas pela referida empresa. Durante quatro meses, 
aproximadamente 600 mil contracheques de 9,3 mil servidores foram analisados. Ao término das ati-
vidades, os auditores apresentaram à alta administração relatório final com as conclusões da auditoria.

semana da criança

A Diretoria Geral, em parceria com a Coordenadoria da Infância e da Juventude e a Secretaria de Ação 
Social, promoveu no dia 07 de outubro de 2014, no turno vespertino, na praça de serviços do edifício 
sede do TJBA, evento festivo de celebração do dia das crianças. O evento contou com a participação do 
grupo musical Dó Ré Mi Lá e de Tio Paulinho, animador de eventos infantis, que entretiveram cerca 
de 200 crianças e adolescentes residentes nos institutos Lar da Criança, Pérola de Cristo e Benedita 
Camurugi e internos das Comunidades de Atendimento Socioeducativo, denominadas CIA, Salvador 
e Feminina.

A programação do evento contou, ainda, com a participação de educadores do Colégio Integral que 
iniciaram o Projeto Conhecendo o Judiciário, voltado para o público infantil. A proposta do projeto é, 
através de uma linguagem lúdica, apresentar noções básicas sobre a constituição do Poder Judiciário, 
sua história, área de atuação, direitos e deveres dos cidadãos, atrelado a noções básicas de cidadania, 
ética e respeito ao próximo.

Na oportunidade, foi reafirmado o compromisso do Poder Judiciário com a Infância e a Juventude 
através de apresentação à sociedade de iniciativas que agregam valor a esta pauta. Dentre os projetos 
apresentados, importa destacar:

•	 Implantação das salas de depoimento especial nas Varas da Infância e Juventude de Salvador.
•	 Instalação da Vara da Infância e Juventude de Camaçari.
•	 Lançamento do curso da infância e juventude para os servidores do TJBA.
•	 Lançamento do Portal Infantil Tejotinha.
•	 Convênio TJBA e Instituto Sabin.

O evento contou com a adesão e participação solidária dos servidores do Poder Judiciário, que capita-
nearam campanha de doação, resultando na arrecadação de cerca de 800 brinquedos, posteriormente 
distribuídos entre as crianças acolhidas nas instituições Lar da Criança, Pérola de Cristo, Benedita Ca-
murugi, Lar Luz do Amanhã, Ajuda Social a Criança, Casa de Santa Maria, CAASAH, Núcleo Campo 
da Paz, Centro Nova Semente, Núcleo da Criança com Câncer, Lar Vida e Organização do Auxílio 
Fraterno. Os adolescentes internos nas Comunidades de Atendimento Socioeducativo, denominadas 
CIA, Salvador e Feminina também foram contemplados.

concurso público de servidores 

O Concurso Público destinado ao provimento dos cargos de Analista e Técnico Judiciário, foi reali-
zado em realizado em janeiro de 2015, fruto da iniciativa da Presidência, concebido em parceria com 
a Corregedoria-Geral da Justiça, com o objetivo de qualificar e dinamizar os serviços prestados pela 
instituição. 

Nesse sentido, a Diretoria Geral assumiu a execução deste projeto. Merecem destaque:

•	 Elaboração da minuta de proposta que culminou na Resolução nº. 08, de 09 de julho de 2014, 
que regulamenta o concurso público de provas e títulos para provimentos de cargos das serventias 
da Justiça e área administrativa, inclusive com formação de cadastro de reserva no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia.
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O sistema Conciliação Virtual – CONVIR tem como características a disponibilização de um Fórum, 
onde as partes tentarão conversar e chegar a um consenso de maneira negociada. Caso não aconteça, o 
CONVIR habilitará a fase de chat com a participação de um Conciliador/Mediador para intermediar 
mais uma tentativa de acordo entre as partes.

COOPErAr		__________________________________________________________________

Por intermédio de equipe preliminar do Escritório de Projetos e Processos do TJBA, constituído com 
representantes da: CGJ, CCI, SEAD, SEPLAN, SEJUD, SETIM, AEPII, UNICORP, COJE, AS-
COM e da DG, elaborou-se o Plano Geral do Projeto COOPERAR, cujo escopo é o de sanear o 
acervo de unidades selecionadas em fase única, por intermédio da garantia de seu nível mínimo de 
aparelhamento e da implantação de método de racionalização de seus processos de trabalho, da organi-
zação e novas rotinas cartorárias, estabelecendo ainda aos seus atores o devido alinhamento estratégico 
e foco nas metas nacionais a alcançar.

•	 Foram modelados os seguintes processos de trabalho do COOPERAR:
•	 Composição de Equipe de Multiplicadores.
•	 Concessão de Passagens Aéreas (baseada em modelo da Controladoria).
•	 Concessão de Diárias (desenho orientado pelo SEO).
•	 Fluxo Método – Processos de trabalho do Saneamento (desenho realizado pela DG e Unicorp).

A execução do COOPERAR está prevista para iniciar no primeiro semestre de 2015, inicialmente com 
uma equipe de 10 multiplicadores para atender a uma demanda de 100 UP’s. Uma UP, de Unidade 
Padrão, é um parâmetro criado em projeto para definir, de forma relativa, a estrutura necessária ao 
saneamento de uma unidade paradigma que possua, no máximo, 4.000 processos em seu acervo.

INTIMAçãO	POr	TElEFONE		__________________________________________________

Fora escrito e entregue pelo Escritório de Projetos e Processos do TJBA o projeto de Intimação por Te-
lefone – INTTEL, cujo escopo será o de implantar serviço padronizado de intimação por telefonema 
com registro de gravação em repositório adequado em todas as unidades dos Juizados Especiais do Po-
der Judiciário do Estado da Bahia. Dentre os benefícios esperados, não se limitando a estes, destaca-se:

•	 Redução de custos nas intimações realizadas no âmbito dos Juizados Especiais.
•	 Realização de intimações mais rápidas, mediante procedimento simples e registro.
•	 Otimização do trabalho dos Oficiais de Justiça.
•	 Acesso aos arquivos de gravação das intimações telefônicas pelos advogados, mediante acesso ao 

Portal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
•	 Maior celeridade na tramitação dos processos nos Juizados Especiais, pela simplificação e agilização 

das intimações das partes. Redução de riscos operacionais.
•	 Melhoria da condição ambiental.
•	 A execução do projeto ainda será deliberada pela Presidência, uma vez aprovado tem previsão e 

possibilidade de início para o primeiro semestre de 2015, ficando ao encargo da COJE a sua gestão.

Em 2015, o INTTEL foi aprovado pelo Conselho Superior dos Juizados Especiais e sua implantação 
deve ser realizada ao longo do ano de 2016.

Foram 135.089 inscritos que disputaram 200 vagas, disponibilizadas as especialidades de Direito, 
Administração, Tecnologia da Informação, Arquitetura, Assistência Social, Biblioteconomia, Comu-
nicação com habilitação em Jornalismo, Contabilidade, Economia, Enfermagem, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Medicina, Odontologia e Psicologia.

Em 17 de julho de 2015 o Tribunal Pleno homologa resultado definitivo do concurso para servidor.

Entre os dias 15 e 25 de setembro já haviam sido chamados 60 novos servidores. Em 30 de setembro de 
2015 com a nomeação de mais 140 aprovados, o presidente do TJBA, desembargador Eserval Rocha, 
cumpre mais um dos principais objetivos da sua gestão.

Em 22 Outubro 2015 novos subescrivães e escreventes passaram a fazer parte da história do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia. Eles foram empossados, em cerimônia coletiva, no auditório do TJBA, 
do total de 140 convocados, 119 compareceram à solenidade.

demandas cnJ e tce

No ano de 2014 ao todo foram atendidas 20 demandas do Conselho Nacional de Justiça e 20 deman-
das do Tribunal de Contas do Estado. Em 2015, foram 39 solicitações do TCE e 10 do CNJ. 

atendimento legal

Criação de equipe composta de 10 estagiários para o atendimentos às demandas de informações e ser-
viços de 1º nível (local de sala, câmara, secretaria etc.) dos jurisdicionados e público geral que todos os 
dias transitam no TJBA. Em 2015, foram 15.668 atendimentos (não existia o projeto em 2014), sendo 
1.030 pedidos de informações processuais e 14.638 solicitações de informações diversas (Onde fica tal 
lugar? Onde posso ser atendida nisto ou naquilo? etc).

procon móvel

O PROCON Móvel é uma unidade itinerante de prestação de serviços e atendimento aos cidadãos, no que 
se refere às questões relativas aos direitos e deveres do consumidor. A partir de uma parceria estabelecida 
com o TJBA, uma equipe do PROCON esteve no estacionamento do edifício sede do Tribunal de Justiça, 
nos dias 5, 6 e 7 de maio de 2014, entre as 9 e as 17 horas, atendendo servidores e cidadãos  interessados 
em registrar reclamações, realizar denúncias e esclarecer dúvidas. Na ocasião também foram entregues 
exemplares do Código de Defesa do Consumidor àqueles interessados em receber orientação jurídica.

proJetos

CONvIr		_____________________________________________________________________

A DG foi responsável por conceber as regras e em desenvolver uma aplicação que permita as partes en-
volvidas em um conflito de interesse, seja ele oriundo de uma relação de consumo, causa cível, criminal 
de menor potencial ofensivo ou familiar, uma tentativa de conciliação e mediação de forma virtual.
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TJbA	vIrTUAl		_______________________________________________________________ 

•	 Marco	inicial: Decreto Judiciário nº 216/2015, de 27 de fevereiro de 2015. Institui o Projeto 
TJBA Virtual, Cria o selo Unidade Virtual e dá outras providências.

•	 Objetivo: Digitalizar todo o acervo processual físico das unidades judiciárias de 1º grau que pos-
suam sistema processual eletrônico, até 31/12/2015.

•	 Metodologia: A digitalização dos processos será realizada nas unidades judiciárias, pelos servidores 
ali lotados, com auxilio dos estagiários e eventuais colaboradores designados. Em casos excepcio-
nais e com prévia autorização do Presidente do Tribunal de Justiça, poderão os Núcleos Regionais 
de Digitalização – NUREDIs realizar a digitalização dos processos e de unidades judiciárias que 
estejam sob sua supervisão.

•	 Descrição:	O Projeto TJBA Virtual visa transformar em digital todo o acervo processual físico 
constante em Unidades Judiciárias de 1º grau que possuam sistema processual eletrônico.

Com a iniciativa pretende-se eliminar o fluxo de processos em forma de papel, o que incorre na 
agilização do trâmite processual, facilitação do acesso aos processos judiciais, otimização dos pro-
cessos de trabalho (especialmente com a redução do trabalho braçal e diminuição de atendimento 
em balcões) e, por via de consequência, aumento da produtividade de magistrados e servidores.

Serão beneficiados com o Projeto todos os atores da Justiça, a saber:

 » Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, poderão impulsionar os 
feitos sem a necessidade de deslocamento aos Fóruns, otimizando o tempo, reduzindo antigos 
problemas de estacionamento, sendo assegurada a integralidade da informação em qualquer 
local em que se acesse o processo eletrônico.

 » As partes terão facilidade em acompanhar seus processos e checar o fiel andamento de suas 
contendas.

 » Os servidores do Poder Judiciário terão uma significativa melhora na qualidade de seu ambien-
te de trabalho.

 » O Poder Judiciário ganhará em produtividade, agilidade e segurança da informação.

•	 Preservação	do	meio	ambiente: Com a eliminação do papel e outros itens como por exemplo tin-
ta de impressora, bem como, com a redução do deslocamento de veículos automotores, o Projeto 
colabora com a preservação do meio ambiente. Alinhado sua estratégia com os termos da Resolu-
ção nº 201, do Conselho Nacional de Justiça, premissa de melhoria da relação do homem com o 
meio ambiente.

•	 Procedimentos	adotados: Os trabalhos tem abertura com a preparação do processo, inicialmente 
com a conferência da numeração processual e, após, dando-se inicio a higienização, retirando-se 
grampos, desamassando os papéis, ou seja, adotando todos os procedimentos para que o papel 
transcorra pelo scanner de forma adequada e segura.

Após efetivamente digitalizados, a equipe tem o trabalho de conferir se todas as imagens foram 
produzidas com qualidade suficiente para uma boa leitura e se todas as páginas foram devidamente 
digitalizadas.

Caberá ao funcionário do Cartório efetuar a indexação das peças inseridas, nomeando de acordo 
com o Código Processual, para facilitar o manuseio eletrônico do feito. Cumpridas as etapas an-
teriores o servidor do Juízo, com identidade reconhecida pela assinatura eletrônica – TOKEN, faz 
a transferência do processo para o modo eletrônico. Nesse momento os advogados são intimados 
para conhecimento da mudança na forma de tramitação do processo.

•	 Orientações	Gerais	às	Unidades: Além do cumprimento da meta, o Projeto preocupou-se com a 
qualidade das imagens produzidas, de modo, que os processos possam tramitar exclusivamente pela 
forma virtual sem causar prejuízos ou dúvidas posteriores dos documentos acostados nos autos. Para 
tanto, foi criado um site específico do projeto, com endereço eletrônico: www.tjba.jus.br/tjbavirtual. 
Neste site, para colaborar na execução dos trabalhos, constam vídeos e manuais produzidos pelo 
TJBA, contendo o passo a passo de cada etapa do procedimento de virtualização dos processos físicos.

•	 Estatísticas: No site do Projeto TJBA Virtual, também é possível que as Unidades preencham o 
sistema de produtividade indicando quantos processos foram virtualizados com o fito de cumprir 
essa meta. Foram lançados 76.278 (setenta e seis mil duzentos e setenta e oito) processos no sistema 
de produtividade, são causas que já caminham de forma eletrônica, sem demandar militância em 
cartórios judiciais, conforme relatório anexo.

•	 Metas	integralmente	cumpridas: As unidades judiciárias que conseguirem concluir a digitalização 
dos processos físicos e a inserção desse acervo no sistema eletrônico adotado serão reconhecidas 
mediante recebimento do SELO UNIDADE VIRTUAL.

Em apenas 04 meses de Projeto, 08 Unidades receberão o SELO UNIDADE VIRTUAL, em sole-
nidade que ocorrerá no dia 20 de julho de 2015, são elas:

 » Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ilhéus;
 » 1ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro;
 » 2ª Vara Cível da Comarca de Jequié;
 » 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho;
 » 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença;
 » Juizado Especial Cível da Comarca de Euclides da Cunha;
 » Juizado Especial Cível da Comarca de Canavieiras;
 » Juizado Especial Cível da Comarca de Lauro de Freitas.

A segunda cerimônia ocorreu no dia 05 de outubro de 2015, na Comarca de Porto Seguro, onde 
foram contempladas as seguintes unidades:

 » Vara Criminal da Infância e Juventude da Comarca de Ipiaú
 » Juizado Criminal da Comarca de Ipiaú
 » 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Paulo Afonso
 » Juizado Especial da Comarca de Eunápolis
 » 2ª Vara Crime da Comarca de Eunápolis
 » Vara Crime da Comarca de Jacobina
 » Juizado Especial da Comarca de Brumado
 » Vara Crime da Comarca de Conceição do Jacuípe
 » Vara Cível da Comarca de Conceição do Jacuípe
 » Vara da Infância e Juventude da Comarca de Itabuna
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Em evento ocorrido no dia 16 de dezembro de 2015, mais 09 (nove) Unidades foram reconhecidas 
em razão dos trabalhos prestados para digitalização do acervo físico:

 » Vara da Auditoria Militar 
 » Vara do Juri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista
 » 1ª Vara Cível da Comarca de Valença
 » Juizado Especial Cível da Comarca de Simões Filho
 » Juizado Especial Cível da Comarca de Barreiras
 » 1ª Vara dos Sistemas dos Juizados Especiais da Comarca de Lauro de Freitas
 » 2ª Vara Cível da Comarca de Santo Antônio de Jesus
 » Juizado Criminal da Comarca de Jequié

Os servidores que trabalharam para o alcance da meta foram reconhecidos, mediante menção hon-
rosa que será inserida em seus assentamentos funcionais.

•	 Núcleos	regionais	de	Digitalização	–	NUrEDI: Três NUREDIS foram criados 03 (três) na Ca-
pital e 17 (dezessete) no interior do Estado, atendendo as seguintes Unidades:

NUrEDI	Imbuí:	15.518	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
Juizados               6.553  Finalizado 
1ª Vara da Mulher             1.780  Finalizado
10ª Vara Criminal                   717  Finalizado
7ª Vara Criminal             1.800  Finalizado
2ª Vara Rel. de Consumo            4.668         Em Finalização

NUrEDI	Fórum	Criminal:	15.824	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
1ª Vara da Infância e Juventude                  1.182  Finalizado 
2º Juizo da 1ª Vara do Juri       1.412  Finalizado
6ª Vara Criminal        1.101  Finalizado
5ª Vara Criminal        1.615  Finalizado
12ª Vara Criminal           751  Finalizado
8ª Vara Criminal           867  Finalizado 
13ª Vara Criminal           664  Finalizado
2ª Vara da Infância e Juventude                  3.620  Finalizado
9ª Vara Criminal        1.200  Finalizado
16ª Vara Criminal        1.047  Finalizado
11ª Vara Criminal        1.340  Finalizado
10ª Vara Criminal           717  Finalizado
2ª Vara de Toxico           308        Em Andamento

NUrEDI	Fórum	ruy	barbosa:	23.264	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 												quantidade	 	 		Status
1ª Vara de Família        4.582  Finalizado 
11ª Vara Rel. de Consumo       5.787  Finalizado
6ª Vara de Família        1.758  Finalizado
2ª Vara Rel. de Consumo       4.668  Finalizado

8ª Vara Rel. de Consumo       2.262        Em Andamento
5ª Vara Rel. de Consumo       4.207        Em Andamento

No interior do Estado, 03 (três) Núcleos de Digitalização – NUREDI finalizaram a digitalização 
das seguintes Comarcas:

NUrEDI	da	Comarca	de	Euclides	da	Cunha:	3.298	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
1ª Vara Criminal        2.706  Finalizado 
1ª Vara Cível            174  Finalizado
2ª Vara Cível            418  Finalizado

NUrEDI	da	Comarca	de	Senhor	do	bonfim:	5.503	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
1ª Vara Criminal        1.329  Finalizado 
1ª Vara Cível         1.337  Finalizado
2ª Vara Cível         2.837  Finalizado

NUrEDI	da	Comarca	de	Miguel	Calmon:	5.266	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
Vara Cível         5.266  Finalizado 

Encontra-se em andamento no Interior do Estado os seguintes NUREDIS:

NUrEDI	da	Comarca	de	Alagoinhas:	1.844	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
2ª Vara Cível         1.844         Em andamento 

NUrEDI	da	Comarca	de	barreiras:	1.493	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
Vara da Fazenda Pública       1.493         Em andamento 

NUrEDI	da	Comarca	de	brumado:	2.400	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
Vara Cível         2.400         Em andamento 

NUrEDI	da	Comarca	de	Cachoeira:	993	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
Vara Cível            993         Em andamento 

NUrEDI	da	Comarca	de	Campo	Formoso:	3.037	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
Vara Cível         3.037         Em andamento 

NUrEDI	da	Comarca	de	Eunápolis:	103	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
1ª Vara Crime            103         Em andamento 
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outras os Magistrados criaram metas diárias para cada servidor; também houve solicitações de 
suspensão de expediente em até 2 horas, em horários em que, comprovadamente, há uma redução 
de atendimento em balcões.

Também foram permitidos convênios com entidades públicas e privadas, bem como captação 
de mão de obra voluntária. Para indexação e inserção no sistema dos processos digitalizados pelo 
NUREDI, a Corregedoria Geral de Justiça criou um grupo de trabalho específico. Desse modo, as 
dificuldades foram superadas para uma boa execução dos trabalhos.

•	 Infraestrutura	e	equipe: Computadores, scanners de grande porte, mobiliário adequado para manu-
seio dos processos e materiais de expediente. Os NUREDIS são formados por 09 (nove) funcionários 
terceirizados, sendo 03 (três) digitalizadores e 06 (seis) preparadores, e 01 coordenador, cuja função é 
desenvolvida por um magistrado e na capital por servidores do quadro do TJBA com expertise na área.

•	 Alinhamento	com	o	Planejamento	Estratégico	do	TJbA:	Dentre os princípios do Planejamento 
Estratégico do TJBA aprovado para o sexênio 2015-2020, há que se destacar a: Acessibilidade, 
Agilidade, Celeridade, Eficiência e Responsabilidade Socioambiental como pilares do Projeto de 
Virtualização do Acervo Físico e poderá significar avanços expressivos no cumprimento de sua 
missão institucional, contribuindo sobremaneira em seu desenvolvimento sustentável e progressivo 
ao longo dos próximos anos e, assim, impactando positivamente no alcance de sua visão de futuro. 
Isto posto, observa-se total alinhamento da iniciativa aos seguintes objetivos estratégicos:

 » Buscar a Excelência na Gestão de Custos Operacionais;
 » Garantir a Infraestrutura e o ambiente seguro e adequado às atividades meio e finalísticas;
 » Reduzir os efeitos do Turn Over, da amnésia organizacional e do paradoxo informacional;
 » Fortalecer o controle interno;
 » Promover a qualidade na relação homem-natureza;
 » Facilitar o acesso ao sistema de justiça;
 » Garantir a efetividade na prestação jurisdicional.

•	 valorização	do	1º	Grau	de	 Jurisdição:	O Projeto está sendo desenvolvido exclusivamente no 
âmbito do 1º grau de Jurisdição, para promover atenção prioritária, nos termos da Resolução nº 
194/2014 do Conselho Nacional de Justiça.

estudos

CrIAçãO	DO	NúClEO	DE	ATENDIMENTO	PArA	USUárIOS	DO	SAJ		_______________

Estudo revelou ser desnecessária a criação de um Núcleo de Atendimento exclusivo para usuários do 
SAJ, vez que fora divulgado pela ASCOM os recursos existentes:

•	 Telefone Gratuito: 0800 0718522
•	 Ramal Interno: 5363 (Exclusivo para o 2º Grau)
•	 Service-Desk: 22 Atendentes Nível I (Compartilhados); 04 Atendentes Nível II (Compartilhados) 

15 Atendentes Nível III (Exclusivo E-SAJ)
•	 E-Mail: infosaj@tjba.jus.br – para atendimento do público externo (amplamente usado pelos advogados)
•	 Portal de Informações: www5.tjba.jus.br/sajinformacoes (Possui manuais, FAQ, Cartilha e Blog)

NUrEDI	da	Comarca	de	Guanambi:	103	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
2ª Vara Cível            103         Em andamento 

NUrEDI	da	Comarca	de	Ilhéus:	865	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
1ª Vara Crime            159         Em andamento 
1ª Vara do Juizado           260             Finalizada
2ª Vara do Juizado           225             Finalizada
3ª Vara do Juizado           221  Finalizada

NUrEDI	da	Comarca	de	Itaberaba:	1.875	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
Vara Crime         1.875    Em andamento (4.369)

NUrEDI	da	Comarca	de	Itabuna:	428	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
1ª Vara Cível         1.386         Em andamento 
1ª Vara de Família        1.684             Finalizada
Distribuição              55  Finalizado

NUrEDI	da	Comarca	de	Itapetinga:	2.210	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
2ª Vara Cível         2.210         Em andamento

NUrEDI	da	Comarca	de	Jacobina:	6.172	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
3ª Vara Cível            663  Finalizada 
Vara Crime         4.082  Finalizada
1ª Vara Cível         1.427         Em andamento 

NUrEDI	da	Comarca	de	Teixeira	de	Freitas:	1.140	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
1ª Vara Cível         1.140    Em andamento (1.839)

NUrEDI	da	Comarca	de	vitória	da	Conquista:	2.599	processos	digitalizados
Unidade	 	 	 	 quantidade	 	 		Status
1ª Vara Cível         1.872  Finalizado
Vara de Família         4.355         Em andamento

•	 Dificuldades	encontradas: A principal dificuldade encontrada é a carência de mão de obra nas 
Unidades Judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, seja para realização do trabalho de 
digitalização na própria Unidade ou para indexação e inserção no Sistema Judicial Eletrônico, dos 
processos que foram digitalizados pelos NUREDIS, somado ao fluxo de trabalho existente, que 
demanda tempo, atendimento a balcão, cumprimento de prazos, etc.

Algumas soluções criativas ajudaram no desenvolvimento do Projeto: em algumas unidades o Ma-
gistrados destacaram servidor específico para exercer a atividade exclusiva de digitalização; em 
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•	 Atendimento Presencial: 1 atendente nos postos do Fórum Ruy Barbosa; Sede do TJBA; em Feira 
de Santana; Vitória da Conquista e Itabuna

•	 Fale Conosco: disponibilizado em 04 de agosto de 2014, no Portal do SAJ, um Formulário Eletrô-
nico do tipo Fale Conosco direcionando ao infosaj@tjba.jus.br os principais problemas.

IMPlANTAçãO	DO	TUrNãO		__________________________________________________

Em face da realização do Programa MAIS, a DG coordenou a realização de um estudo de impacto am-
biental e econômico sobre a adoção de um turno único de trabalho, o resultado deste estudo fora aprecia-
do em sessão plenária que regulamentou a temática por meio da Resolução nº 11, de 23 de julho de 2014, 
que dispõe sobre o expediente em turno único no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.

lEIS	DOS	CArGOS	COMISSIONADOS		__________________________________________

Há, em andamento, um estudo de todas as leis que gestam os cargos comissionados para posterior 
criação de projeto de lei que regule de forma a unificá-los.

CONTA	DEPóSITO	vINCUlADA	blOqUEADA	PArA	MOvIMENTAçãO		_____________

Realização de estudo dos critérios de seleção dos bancos oficiais (CEF, BB e Banco do Nordeste) para o 
atendimento ao quanto preconiza a Resolução CNJ Nº 169, de 31 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a 
retenção de encargos trabalhistas, previdenciários e outros a serem pagos às empresas contratadas para prestar 
serviços. Como restou observado a desnecessidade de realização de um certame licitatório, fez-se convite às 
instituições a fim de que estas se manifestassem acerca do interesse de prover a conta e informar o nível de 
rentabilidade da mesma, isto posto, como o Banco do Brasil ofertou a melhor proposta restou instituído 
pelo TJBA que, a partir de então, lá seriam realizadas a abertura de todas estas contas vinculantes bloqueadas.

lICITAçãO	DE	DEPóSITOS	JUDICIAIS		_________________________________________

Realização de consulta à Corregedoria Nacional de Justiça – CNJ, a fim de dirimir dúvidas relativas ao 
cumprimento das determinações exaradas no processo de correição 1652-28.2013.2.00.0000. com o 
fito de entender quais deveriam ser os parâmetros a serem utilizados para configurar o exigido equilíbrio 
econômico-financeiro na relação estabelecida nos contratos celebrados com instituições financeiras na 
prestação de serviços bancários e os critérios para aferição do potencial econômico dos direitos negocia-
dos. Após resposta da douta Corregedoria do CNJ, esta serviu de referência à construção do Termo de 
Referência cujo objeto é a prestação de serviços bancários de administração das disponibilidades de caixa, 
incluindo as contas dos Fundos Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, bem como adminis-
trar os depósitos judiciais e administrativos, inclusive precatórios e requisições de pequeno valor – RPV.

PlANO	DE	ElIMINAçãO	DE	AUTOS	FINDOS		____________________________________

A DG demandou à COARQ um estudo para realização de um plano de eliminação de autos findos, 
com base na Resolução CNJ nº. 37, de 15 de agosto de 2011 (PA => TJ-ADM-2014/08357).

CENTrAl	DE	Ar	CONDICIONADO	X	DISTrIbUIçãO	DE	SPlITS	E	CASSETES		_______

Em face da realização do Programa MAIS, a DG coordenou a realização de um estudo de impacto 
ambiental e econômico sobre a distribuição de splits e cassetes em detrimento do uso da central de ar 
condicionado existente, o resultado deste estudo revelou uma economia insatisfatória, além de trans-
tornos com a adequação, isto posto optou-se por manter o padrão atual.

AUXílIO	MOrADIA	PArA	MAGISTrADOS		_______________________________________

Estudo dos moldes como os demais Estados tratavam o assunto em tela, da legalidade e dos impactos 
financeiros. Este estudo culminou na elaboração do Projeto de Lei nº. 20.292/2014, que versa sobre o 
pagamento da ajuda de custo prevista no art. 65, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 35, de 14 de 
março de 1979. Embora o TJBA houvesse editado o referido PL, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 
em sua 196ª Sessão Ordinária, realizada em 7 de outubro de 2014, entende como devida a verba de cará-
ter indenizatório a todos os membros da magistratura nacional e aprovou a publicação da Resolução CNJ 
nº. 199, de 07 de outubro de 2014, que normatiza a temática para todo o judiciário nacional.

AMPlIAçãO	DO	PrOGrAMA	DE	ESTáGIO	SUPErvISIONADO		_____________________

Estudo dos moldes como os entes públicos tratam o assunto em tela, da legalidade e dos impactos finan-
ceiros. Este estudo servirá para, posteriormente, realizar a alteração do Decreto Judiciário nº 176, de 17 
de março de 2014, que dispõe sobre o programa de estágio supervisionado, a fim de possibilitar ao TJBA 
celebrar convênios com Instituições de Ensino Superior como forma alternativa de seleção de estagiários.

CONTrATAçãO	DE	lEIlOEIrOS		_______________________________________________

A Diretoria Geral orientou e supervisionou pesquisa realizada pela Secretaria de Administração – 
SEAD sobre o método de contratação de leiloeiros oficiais para a realização de leilões judiciais nos 
Tribunais de Justiça, em âmbito nacional. A realização desta pesquisa resultou na elaboração do Termo 
de Referência, conforme determinação da Presidência, que posteriormente foi encaminhado ao Núcleo 
de Licitação. O início do processo de contratação de leiloeiros aguarda deliberação da Presidência.

SEGUrANçA	PATrIMONIAl	DAS	EDIFICAçõES		_________________________________

Realizada pesquisa, dentre os demais tribunais brasileiros, com o objetivo de averiguar a forma utilizada por 
estes entes no que se refere à segurança patrimonial nas edificações do Poder Judiciário. O resultado da pes-
quisa auxiliou a administração a decidir sobre as medidas adotadas e possibilitou a otimização deste serviço.

AlvArá	DE	SOlTUrA		_________________________________________________________

Iniciada pesquisa sobre a viabilidade da implantação do sistema de transmissão do alvará de soltura por 
meio eletrônico. A responsabilidade pela conclusão do estudo foi repassada para a Assessoria Especial 
de Presidência II, em obediência a determinação da Presidência.



108  |  RELATÓRIO DA GESTÃO RELATÓRIO DA GESTÃO  |  109

ATIvIDADES dg 2014/2015ATIvIDADES dg 2014/2015

DECrETOS	 	__________________________________________________________________

•	 Decreto	Judiciário	nº	101,	de	13	de	fevereiro	de	2014, que determina aos servidores ocupantes 
de cargos de provimento temporário e função gratificada no âmbito do Poder Judiciário do Estado 
da Bahia, ainda que originariamente ocupantes de cargos de provimento permanente, a declaração 
de parentesco.

•	 Decreto	Judiciário	nº	112,	de	17	de	fevereiro	de	2014, que dispõe sobre as diretrizes para con-
tenção de despesas de custeio e de pessoal observadas por todos os órgãos integrantes do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia.

•	 Decreto	Judiciário	nº	176,	de	17	de	março	de	2014, que dispõe sobre o Programa de Estágio de 
estudantes do nível médio (regular e profissionalizante) e nível superior, no âmbito do TJBA. 

•	 Decreto	Judiciário	nº	311,	de	16	de	maio	de	2014, que regulamenta a concessão de diárias nos 
deslocamentos destinados à realização de diligências para cumprimento de mandados de citação, 
de intimação e de notificação no âmbito do TJBA.

•	 Decreto	Judiciário	nº	445,	de	21	de	julho	de	2014, que atualiza o Decreto Judiciário nº 023, de 24 
de julho de 2007, que cria o Centro Cultural e dispõe sobre a utilização das instalações do Tribunal de 
Justiça para a realização de atividades culturais voltadas para a comunidade interna e externa.

•	 Decreto	Judiciário	nº	495,	de	08	de	agosto	de	2014, regulamenta a cessão e a permissão de uso 
de espaços públicos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

•	 Decreto	Judiciário	nº	521,	de	15	de	agosto	de	2014, regulamenta a solicitação e a concessão de 
passagens aéreas e terrestres no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia. 

•	 Decreto	Judiciário	nº	538,	de	25	de	agosto	de	2014, que regulamenta o período e ações atinentes 
à realização das Semanas Estadual e Nacional de Conciliação no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado da Bahia.

•	 Decreto	Judiciário	nº	812,	de	30	de	dezembro	de	2014, regulamenta a utilização, a destinação, 
a distribuição e o recolhimento regular de equipamentos e recursos, referentes aos serviços de tele-
fonia e de impressão no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia.

•	 Decreto	Judiciário	nº	1014,	de	20	de	outubro	de	2015, que institui o Comitê Gestor de Proces-
sos de Trabalho e dá outras providências.

•	 Decreto	Judiciário	nº	1218,	de	18	de	dezembro	de	2015, que define macroprocesso de trabalho 
e dá outras providências.

•	 Decreto	Judiciário	nº	003,	de	06	de	janeiro	de	2015, que institui Comissão para acompanha-
mento, consolidação e transmissão da prestação de contas do Tribunal de Justiça ao Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia – TCE/BA.

•	 Decreto	Judiciário	nº	283,	de	27	de	março	de	2015, que institui o PROTOCOLO EXPRESSO 
– DRIVE THRU, na sede do Tribunal de Justiça da Bahia e dá outras providências.

COMPArATIvO	ENTrE	lOCAçãO	E	AqUISIçãO	DE	vEíCUlOS		____________________

Estudo dos impactos financeiros entre a locação ou aquisição de veículos. O resultado deste estudo de-
monstrou ser economicamente mais viável um modelo onde parcela menor dos veículos fossem adqui-
ridos, precipuamente os veículos dos desembargadores e, os demais veículos da frota fossem locados.

hONOrárIOS	PErICIAIS		_____________________________________________________

Estudo sobre os pagamentos de honorários periciais e criação de sistema eletrônico para a seleção dos 
peritos cadastrados.

GrAvAçãO/DEGrAvAçãO	DE	AUDIêNCIAS		_____________________________________

Estudo realizado com uma Prova de Conceito (Prove of Concept – POC) junto à empresa gaúcha 
Kenta Informática sobre o produto de gravação e degravação de audiências e sessões plenárias. Este 
estudo demonstrou que o produto de gravação está bastante maduro, entretanto, não foi possível expe-
rimentar o produto de degravação, este ainda encontrava-se em fase de homologação o que adiou em, 
ao menos, 6 meses a realização de uma nova POC.

CâMArAS	DO	EXTrEMO	SUl	E	NOrTE		_________________________________________

Estudo de viabilidade para a criação das Câmaras do Extremo Sul e Norte da Bahia.

JUlGAMENTO	vIrTUAl		______________________________________________________

Estudo e elaboração de Emenda Regimental para a implantação do julgamento Virtual.

normatização

Atendendo demandas da Presidência, a Diretoria Geral, ao longo dos anos de 2014 e 2015, elaborou 
as propostas dos seguintes normativos:

rESOlUçõES		________________________________________________________________

•	 resolução	nº	08,	de	09	de	julho	de	2014, regulamenta concurso público de provas e títulos para 
provimentos de cargos das serventias da justiça.

•	 resolução	nº	15,	de	10	de	setembro	de	2014, que dispõe sobre a requisição e cessão de Servidores 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

•	 resolução	nº	18,	de	23	de	julho	de	2014, que versa sobre o pagamento antecipado da indenização 
(transporte) aos Oficiais de Justiça.
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EMENDA	rEGIMENTAl		_______________________________________________________

•	 Emenda	regimental	nº	07,	de	17	de	dezembro	de	2014, que modifica o art. 195-A da Resolução 
nº 13, de 04 de setembro de 2008 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

minutas

CâMArAS	DO	EXTrEMO	SUl	E	NOrTE	bAIANO		_________________________________

Elaboração de Projeto de Lei e Resolução para a criação das Câmaras do Extremo Sul e Norte baiano.

rESOlUçãO	CNJ	198	–	PlANEJAMENTO	ESTrATéGICO		___________________________

Elaboração de minuta de resolução para atender à Resolução CNJ 198, de 1º de julho de 2014, que dis-
põe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário. Resta encaminhamento 
à Comissão de Reforma para instituição de Resolução que regulamente o assunto no âmbito do TJBA.

rESOlUçõES	CNJ	194	E	195		___________________________________________________

Elaboração de minuta de resolução para atender às Resoluções 194, de 26 de maio de 2014, que institui 
Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e 195, de 3 de junho de 2014, 
que dispõe sobre a distribuição de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus.

PrOGrAMA	INFOME	DIrEITO		________________________________________________		

Elaboração da Minuta de Alteração do Programa INFORME DIREITO – IN COMPANY, instituído 
pelo Decreto Judiciário nº 51/2013, cujo objetivo é o de promover a capacitação de Poder Judiciário 
para Jornalistas, visando a política de relacionamento social.

AUXílIO	MOrADIA	PArA	MAGISTrADOS		_______________________________________

Minuta de projeto de lei para regulamentar concessão de auxílio moradia para Magistrados.

CâMArA	DO	OESTE	–	AlTErAçãO	DE	lEI		_______________________________________

Minuta para alteração da Lei 13.145/2014 que criou Câmara Especial do Extremo Oeste baiano.

ESTáGIO	SUPErvISIONADO		__________________________________________________

Elaboração de Minuta de alteração do Decreto Judiciário nº 176, de 17 de março de 2014, que dispõe 
sobre o programa de estágio supervisionado.

supervisão

rECEbIMENTO	DE	COMPUTADOrES	DOADOS	PElO	CNJ		________________________

Acompanhamento do procedimento de recebimento dos equipamentos doados pelo CNJ – 477 Mi-
crocomputadores desktop.

PrOCESSO	DE	lICENCIAMENTO	DE	SOFTwArE	PrOPrIETárIO		_________________

Acompanhamento da aquisição, através do PA 5624/2014, de licenças de uso de softwares da Micro-
soft, cuja licitação fora vencedora a empresa, já contratada, Brasoftware.

AqUISIçãO	DE	SCANNErS	E	MESA	DIGITAlIzADOrA		____________________________

Acompanhamento da aquisição, através adesão a Ata de Registro de Preços do CNJ, de 20 scanners de 
grande porte e mesa digitalizadora, marca Kodak.

IMPlANTAçãO	DE	SISTEMA	DE	PrEGãO	DO	FórUM	rEGIONAl	DO	IMbUí		_______

O estudo do Sistema do Poder Executivo demonstrou ser incompatível com a logística necessária ao 
processo de apregoamento comumente utilizado, isto posto, desenvolveu-se um sistema de pregão 
eletrônico próprio, onde fora monitorada sua implantação e aquisição de 8 televisores de LED 42”.

ACOMPANhAMENTO	DO	SISTEMA	SIGAFrOTA		_________________________________

Versão mais recente do Sistema de Frotas apresentada para a Coordenação de Transporte. Os usuários do setor 
de transportes poderão acessar o sistema utilizando o login e senha de rede do Tribunal. Foram apresentadas 
as rotinas de cadastros, consultas e relatórios de veículos, motoristas e multas, além da rotina de requisição e 
atendimento de veículos ao setor de transporte. As sugestões e melhorias discutidas durante a apresentação 
foram analisadas e planejadas. Assim que forem concluídas, novas versões serão disponibilizadas.

lICITAçãO	DE	TOGA	DE	JUízES		_______________________________________________

A DG demandou às áreas (AEP I / Cerimonial) o início do processo licitatório para aquisição de togas de juízes.

DEPOIMENTO	ESPECIAl	 	_____________________________________________________

A DG acompanhou a execução das ações atinentes ao atendimento da Recomendação CNJ nº 33, de 23 de 
novembro de 2010, na qual recomenda aos tribunais a criação de serviços especializados para escuta de crian-
ças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, prática denominada como “Depoimento Especial”.
A implantação inicial desse sistema, em ambiente separado da sala de audiências, com a participação 
de profissional especializado para atuar nessa prática, foi realizada no Fórum Criminal da Sussuarana.
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comissões e grupos de trabalho

A equipe da DG teve importante participação em diversas missões institucionais, das quais destacam-se:

NEPOTISMO	E	CET		___________________________________________________________

Participação na Comissão instituída pelo Decreto Judiciário nº 155, de 10 de março de 2014, para ana-
lisar as declarações apresentadas em atenção do Decreto nº 101, de 13 de fevereiro de 2014, que dispõe 
sobre a prática de nepotismo e a percepção de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET).

COMISSãO	PErMANENTE	DE	AvAlIAçãO	–	CPA		_________________________________

Participação na Comissão Permanente de Avaliação, instituída Resolução nº 01, de 20 de fevereiro de 
2013, que regulamenta a Lei Estadual nº 11.170/2008, dispondo sobre a progressão funcional dos ser-
vidores no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia e pelo Decreto Judiciário nº 287, de 07 de 
maio de 2014, para analisar os “Formulários de Avaliação de Desempenho – FAD”, apurar o “Índice 
de Desempenho do Servidor – IDS”, receber, analisar e deliberar acerca dos pedidos de progressão.

OFICIAIS	DE	JUSTIçA	E	AGENTES	DE	PrOTEçãO	AO	MENOr		_____________________

Participação no Grupo Especial de Trabalho instituído pelo Decreto Judiciário nº 219, de 09 de abril 
de 2014, para monitorar os critérios estabelecidos na Resolução nº 14, de 07 de agosto de 2013, que 
dispõe sobre o pagamento de indenização de transporte aos Oficiais de Justiça e Agentes de Proteção 
ao Menor em cumprimento de mandados, bem como acompanhar a produtividade destes e apresentar 
propostas de alterações porventura necessárias.

órGãOS	AUXIlIArES	E	DE	APOIO	TéCNICO-ADMINISTrATIvO		__________________

Participação na Comissão Especial instituída pelo Decreto Judiciário nº 508, de 08 de agosto de 2014, 
para realizar estudos e formular proposta de reestruturação do Regimento dos Órgãos Auxiliares e de 
Apoio Técnico-Administrativo instituído pela Resolução nº 05, de 27 de março de 2013.

COMITê	GESTOr	DO	SIGA		____________________________________________________

Participação no Comitê Gestor do SIGA – Sistema Integrado de Gestão Administrativa no âmbito do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, disposto na Resolução nº 18, de 07 de agosto de 2013, cuja 
composição instituiu-se pelo Decreto Judiciário nº 276, de 28 de abril de 2014.

MUTIrãO	CArCErárIO	 	______________________________________________________

Participação no Grupo Especial de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta nº 01 de 14 de abril de 
2014, para a realização do Mutirão Carcerário.

COMITê	GESTOr	DO	GEFrE		__________________________________________________

Participação no Comitê Gestor do GEFRE – Gestão de Frequência no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado da Bahia, instituído pelo Decreto Judiciário nº 539, de 26 de agosto de 2014.

COMITê	GESTOr	DE	PrOCESSOS	DE	TrAbAlhO		_______________________________

Uma vez que a padronização dos processos de trabalho tem por objetivo torná-los mais eficientes e 
confiáveis, bem como aprimorar a comunicação entre as áreas envolvidas, proporcionando condições 
seguras aos seus dirigentes na aplicação dos recursos sob sua responsabilidade, resta pacificado a im-
portância da contribuição deste trabalho para a instituição. Sendo assim, através do Decreto 1014/15 
de 20/10/2015, foi Criado o Comitê Gestor de Processos de Trabalho, composto por membros das 
principais áreas de apoio do TJBA, que teve como escopo de trabalho a definição, análise e melhoria 
dos processos gerenciais do TJBA.

Após vasta pesquisa no Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça 
do TJBA, assim como em várias outras instituições que serviram de referência, foram identificados, 
preliminarmente, 40 macroprocessos da área meio, possíveis de serem mapeados. Em vista do prazo 
estabelecido pelo Decreto TJBA nº 1014/15, foram definidos pela Presidência do Comitê 03 macro-
processos para serem mapeados, destacados a seguir, selecionados com base na sua criticidade, naquilo 
em que poder-se-ia significar prejuízos de toda ordem para a instituição:

•	 Aquisição de Bens, Materiais e Serviços
•	 Gestão e Fiscalização de Contratos
•	 Viagens

Foi realizado o levantamento de dados sobre os processos atuais através de entrevistas com as principais 
áreas envolvidas nos macroprocessos selecionados. Durante as entrevistas, as áreas iniciaram a análise 
crítica dos processos, pontuando alguns problemas, causas, efeitos e oportunidades de melhorias. No 
entanto, a discussão e consolidação desta análise se deu através de 04 reuniões do Comitê Gestor de 
Processos de Trabalho realizadas nas dependências do Tribunal de Justiça, as quais possibilitaram a 
geração da nova modelagem dos macroprocessos.

Após a conclusão dos trabalhos do Comitê em 15/12/15, foi apresentado um relatório ao presidente, 
que publicou o Decreto 1218 em 18/12/2015, no qual institucionaliza os fluxogramas dos 03 macro-
processos disponibilizados no site do TJBA, estabelecendo regras de negócio que deverão ser seguidas 
por todas as Unidades deste Poder, bem como dilata o prazo do Comitê para realizar o detalhamento 
dos processos contidos nos referidos fluxogramas, dada sua complexidade.

processos administrativos

No biênio 2014/2015, a Diretoria Geral movimentou um total de 2.288 processos administrativos, 
sendo 538 contratos; 515 pagamentos; 317 aquisições; 179 solicitações; 102 atas de registro de preços; 
81 licitaçoes; 76 verbas de adiantamento; 56 convênios; 45 obras; 38 locações de imóveis; 30 reem-
bolsos; 27 indenizações; 22 termos de cooperação; 20 adiantamentos; 9 pedidos de providência; 6 
processos de penalidade e 5 leilões, entre outros assuntos. 
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chefia de 
gabinete da 
presidência

à Chefia de Gabinete da Presidência compete a coordenação e supervisão do expediente 
administrativo, cumprindo-lhe auxiliar a Presidência na elaboração de atos, além de fun-
cionar nos procedimentos que tenham por objeto os interesses dos servidores do Poder 
Judiciário, ressalvada a competência das Corregedorias e da COJE. Cabe, ainda, a esta 

Chefia, responder, com as informações prestadas pela Controladoria do Judiciário, às notificações do 
Tribunal de Contas, além da preparação e expedição de correspondência oficial da Presidência, bem 
como supervisionar as atividades do Diário da Justiça Eletrônico.

atividades
 
A Chefia de Gabinete, no exercício de suas atribuições diretas, durante o biênio 2014/2015, desenvol-
veu as atividades elencadas, em síntese:

•	 Tramitação de processos administrativos, do antigo sistema ProtWeb e do sistema SIGA, das mais 
diversas matérias, com seus respectivos encaminhamentos aos órgãos competentes para delibera-
ção, englobando:
 » Reivindicações de vantagens pessoais, como incorporações de gratificações de função e suas 

revisões;
 » Aposentadorias, revisões e retificações;
 » Exonerações e demissões de cargos permanentes e em comissão;
 » Pagamentos de indenizações de férias e licenças-prêmios não usufruídas;
 » Pagamentos por substituições;
 » Concessões de estabilidade econômica e funcional;
 » Concessões de gratificações por Condições Especiais de Trabalho – CET;
 » Pagamentos de verbas retroativas diversas;

•	 Elaboração de relatório jurídico, com análise e sugestão de deliberação, nos pleitos de interesse de 
servidores;

•	 Elaboração, revisão e publicação de atos administrativos e normativos, bem assim disponibilização 
de Decretos Judiciários Numerados e Portarias no sítio do Tribunal de Justiça da Bahia, viabilizan-
do a consulta pública;

•	 Elaboração de decretos judiciários individuais de nomeações e exonerações em cargos comissiona-
dos, além dos decretos de movimentação de pessoal; 

•	 Atendimento de diligências processuais diversas oriundas do Tribunal de Contas do Estado;

•	 Prática de atos administrativos, no exercício de competência delegada pela Presidência do Tribu-
nal, na forma do Decreto Judiciário nº 10/2014, alterado pelo Decreto Judiciário nº 251/2014, 
a exemplo das deliberações sobre pleitos de designação de servidores da Secretaria, averbação de 
tempo de serviço, isenção de imposto de renda, abono de permanência e licenças; 

•	 Análise e encaminhamento de expedientes diversos oriundos da Procuradoria Geral do Estado, 
Ministério Público e Defensoria Pública;

•	 Análise e encaminhamento de expedientes com reivindicações estruturais das diversas unidades judiciárias;
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•	 Cumprimento de decisões, proferidas em ações judiciais propostas por servidores e magistrados, 
no âmbito de sua competência;

•	 Fornecimento de subsídios para resposta aos expedientes oriundos do Conselho Nacional de Justi-
ça, em matéria de sua competência; 

•	 Expedição de ofícios com solicitação de informações e/ou atendimento de diligências dos diversos 
órgãos administrativos;

•	 Instrução e preparação de processos para referendo das portarias de designação de servidores para 
responderam pelas unidades extrajudiciais, após a edição da Resolução CM-01/2012, do Conselho 
da Magistratura;

•	 Acompanhamento das determinações da Presidência, estabelecidas no Decreto Judiciário nº 
22/2014, consistente no recebimento pessoal de todos os servidores ocupantes de cargo temporá-
rio no âmbito do Poder Judiciário, para fins atualização dos dados funcionais de tais servidores e 
detecção de eventuais casos de nepotismo;

•	 Participação na comissão instituída pelo Decreto Judiciário nº 155/2014, para fins de apurar even-
tuais casos de nepotismo, após conclusão dos trabalhos;

•	 Colaborar com a Presidência deste Tribunal, designando servidores desta Chefia para participarem 
do Mutirão Carcerário, visando dar cumprimentos às metas do CNJ;

•	 Promover a notificação de servidores relacionados pela Auditoria Externa promovida na folha de 
pagamento deste Tribunal, compilando os dados e preparando os respectivos processos para poste-
rior apreciação ao Excelentíssimo Senhor Presidente, já tendo expedido notificações;

•	 Participar, através do Chefe de Gabinete, como membro efetivo das Comissões de Progressão 
Funcional, GEFRE e Revisão do Regimento Interno dos Serviços Auxiliares, colaborando com 
sugestões para aperfeiçoamento dos sistemas, em prol dos servidores e da melhoria na prestação 
dos serviços oferecidos;

•	 Cabe, ainda, à Chefia de Gabinete da Presidência, a gestão dos contratos de passagens aéreas e ter-
restres, autorizando a aquisição dos respectivos bilhetes, após autorização da Presidência;

•	 Convocação de estagiários aprovados no processo seletivo público para provimento de vagas e for-
mação de cadastro de reserva regido pelo Edital 001/2014, por delegação do Presidente, na forma 
do Decreto Judiciário nº 768/2014, conforme Edital 005/2014;

•	 Nomeação e convocação dos candidatos aprovados no concurso público para servidor, regido pelo 
Edital 01/2014.

anexos

•	 Processos/expedientes	administrativos,	do	antigo	sistema	Protweb	e	do	sistema	SIGA:
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•	 Desligamentos:

•	 Admissão:

•	 Desligamento	X	Admissão:

•	 Exoneração	X	Nomeação: (Cargo Comissionado – cargos ligados diretamente à Presidência)
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•	 Atos	administrativos	e	normativos:

•	 Decretos	Judiciários:
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a Assessoria Especial da Presidência I – Magistrados é o órgão que presta assessoramento 
direto ao Presidente do Tribunal de Justiça nas matérias administrativas referentes aos Ma-
gistrados de 1º e 2º Graus de jurisdição. Além de recepcionar as comunicações de posse e 
assunção; processar as habilitações de acesso, promoção, remoção, permuta e indicações 

para o Tribunal Regional Eleitoral, bem como os processos de aposentadorias, abono permanência, 
averbações de tempo de serviço, isenções previdenciárias, revisões de proventos e indenizações de férias; 
e ainda, elaborar e publicar lista anual de antiguidade. 

Compete também à AEP-I executar outras ações e atividades concernentes à sua natureza e determinadas pela 
Presidência, e dentre as atividades desenvolvidas, também, são processados e julgados os seguintes pedidos:

•	 Afastamento de Magistrados para frequência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos;
•	 Suspensão de Expediente Forense e Prazos Processuais;
•	 Reembolso de Combustível;
•	 Pagamento de Diárias;
•	 Diferença de Entrância;
•	 Reembolso de Mudança;
•	 Designação dos Juízes Titulares das Varas de Substituição, e Juízes Substitutos;
•	 Instalação de Vara;
•	 Elevação de Comarca;
•	 Férias e Licenças de Desembargadores;
•	 Convocação de Desembargador para compor quorum;
•	 Convocação de Juiz de Direito Substituto de 2º Grau para atuar na Corte.

desembargadores

No biênio 2014/2016 foram apreciados 405 pedidos de afastamentos de Desembargadores, incluídos 
os reconhecimentos de folga compensatória decorrente do Plantão Judiciário de 2º Grau. 

Em razão dos afastamentos dos Desembargadores, foram convocados ou tiveram prorrogada sua convocação 
os 38 (trinta e oito) magistrados da área cível e os 16 (dezesseis) da área criminal, conforme preceitua o artigo 
39, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal e Lei nº 13.145/2014 (Juízes Substitutos de 2º Grau). 

movimentação na carreira dos magistrados

Na presente gestão, a AEP-I foi responsável pelo acompanhamento de 368 (trezentos e sessenta e oito) 
editais, com a movimentação final de 376 (trezentos e sententa e seis) Magistrados. Considerando-se o 
atual número de 610 Magistrados na Bahia, mais da metade da Magistratura foi movimentada no biênio.

17 (dezessete) novos Desembargadores ascenderam ao cargo. 12 (doze) Juízes de Direito, 3 (três) inte-
grantes do Ministério Público e 2 (dois) membros da Ordem dos Advogados do Brasil, alcançando o 
quadro atual de 57 (cinquenta e sete) Desembargadores.  

Também foram publicados 10 (dez) editais de transferência de desembargadores, com 8 (oito) aprecia-
dos pelo Egrégio Tribunal Pleno e 2 (dois) editais para complementação de mandato em vagas na Mesa 
Diretora 2014/2016 (Corregedoria das Comarcas do Interior e 1ª Vice-Presidência).
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O Projeto homenageou o Princípio da Transparência e possibilitou contato próximo da Administração com 
toda a Magistratura da Capital e, sobretudo, do interior, especialmente localidades geograficamente distantes 
do segundo grau. Todas as Regiões do Estado foram contempladas, na seguinte ordem de visitas e reuniões: 

•	 Irecê
•	 Ipiaú
•	 Vitória da Conquista
•	 Eunápolis
•	 Alagoinhas
•	 Santo Antônio de Jesus
•	 Ilhéus e Itabuna
•	 Senhor do Bonfim
•	 Euclides da Cunha
•	 Jacobina, Serrinha e Ribeira do Pombal
•	 Barreiras
•	 Guanambi, Brumado, Itapetinga (Rio de Contas)
•	 Itaberaba, Seabra e Entorno de Feira de Santana (Lençóis)
•	 Jaguaquara e Jequié
•	 Valença
•	 Camaçari
•	 Ilhéus (todos os Juízes do interior que não compareceram às reuniões anteriores)

Na Capital (Comarca de Salvador) as reuniões ocorreram com os Juízes das seguintes Varas, conforme 
as especializações:

•	 Varas da Fazenda Pública e Varas de Família (17.09.2015);
•	 Varas do Sistema dos Juizados Especiais (24.09.2015);
•	 Varas Criminais Especializadas e Juízes de 2º Grau (15.10.2015);
•	 Varas Cíves, Acidentes de Trabalho, Registros Públicos e Criminais (29.10.2015);
•	 Varas de Relações de Consumo (5.11.2015).

Ao total foram realizadas 22 (vinte e duas) reuniões, envolvendo mais de 475 (quatrocentos e setenta 
e cinco) Juízes de Direito e Substitutos de todo o Estado da Bahia.

resoluções

A Assessoria Especial da Presidência – I realizou estudos técnicos, visando reestruturar a configuração 
das comarcas no Interior da Bahia, o que resultou na proposta de Resolução de agregação de comarcas, 
aprovada, por unanimidade, pelo Tribunal Pleno.

A Resolução n° 10/2014 agregou 25 (vinte e cinco) Comarcas e 29 (vinte e nove) Varas, com irrisório 
quantitativo de processos ajuizados nos últimos três anos, a fim de garantir a qualidade na prestação 
jurisdicional no interior do Estado da Bahia.

A Gestão encaminhou à Comissão de Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento Interno, pro-
posta de conversão destas 54 (cinquenta e quatro) Unidades agregadas em desativadas, acrescentando 
mais 22 (vinte e duas) à lista. A matéria encontra-se em debate.

172 (cento e setenta e dois) editais destinaram-se à promoção de Juízes de Direito: 49 (quarenta e nove) para 
entrância final, 38 (trinta e oito) para entrância intermediária e 85 (oitenta e cinco) para entrância inicial.

103 remoções de Juízes de Direito: 82 (oitenta e duas) na entrância final e 21 (vinte e uma) na intermediária.

Os editais de provimento dos cargos do Tribunal Regional Eleitoral, resultaram no preenchimento de 
3 (três) vagas de Desembargador efetivo e 2 (duas) vagas de Desembargador Substituto, 3 (três) vagas 
de Juiz Efetivo, 2 (duas) vagas de Juiz Substituto, 3 (três) vagas de Advogado Efetivo e 3 (três) vagas de 
Advogado Substituto. 

Foram preenchidas 16 (dezesseis) vagas na Turma Recursal. 

Além desses foram apreciados os seguintes editais, a saber: 5 (cinco) para Juiz Titulares de Varas, con-
vocados, à época, para substituir no Tribunal de Justiça, 5 (cinco) de mudança de competência da Vara 
de Substituições para a Vara do Sistema dos Juizados Especiais.

Dos 368 (trezentos e sessenta e oito) editais publicados, 342 (trezentos e quarenta e dois) já foram 
apreciados pelo Egrégio Tribunal Pleno. Restam os 14 editais de promoção à entrância final, 2 transfe-
rências e 2 acessos ao cargo de Desembargador e 5 remoções na final.

Registre-se, ainda, que foram apreciados 17 (dezessete) requerimentos de permutas.

Nesse diapasão, foram movimentados 376 (trezentos e setenta e seis) Magistrados. Os editais publi-
cados oportunizaram aos Desembargadores, Juízes de Direito das Entrâncias Final, Intermediária e 
Inicial, e aos Juízes Substitutos, remoção e promoção, na maior movimentação de Magistrados, na 
história do mais antigo Tribunal das Américas.

Quadro atual de magistrados no estado da bahia

Magistrado	 	 quantidade
Desembargadores:            57
Juízes na Final:          314
Juízes na Intermediária:         131
Juízes na Inicial:          108
Juízes Substitutos:            ---
Total:		 	 	 						610

presidência itinerante

O Presidente Eserval Rocha implantou o Projeto “PRESIDÊNCIA ITINERANTE”. A iniciativa con-
sistiu na visita pessoal do Presidente e Assessores às diversas Regiões do Estado da Bahia, com deslo-
camentos por via rodoviária, possibilitando conhecer a realidade dos Fóruns e Comarcas, prestigiando 
Juízes e Servidores, em seus locais de trabalho, e trazendo informações à Administração quanto às ne-
cessidades locais. Nas sedes regionais o Presidente reuniu-se, informalmente, com os Juízes da Região 
visitada, ouvindo sugestões, críticas construtivas e sérias, bem como elogios às ações administrativas, o 
que contribuiu para a construção de um Judiciário melhor, em nosso Estado. 
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•	 Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Teixeira de Freitas

•	 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Seguro

•	 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos de Porto Seguro

•	 Vara da Fazenda Pública de Eunápolis

•	 Vara da Infância e Juventude de Camaçari

•	 Vara da Infância e Juventude de Lauro de Freitas

•	 Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho de Feira de Santana

•	 Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Santo Antônio de Jesus

•	 Vara da Violência Doméstica e Familiar de Vitória da Conquista

•	 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar de Salvador

•	 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comercias de Valença

•	 Vara Sistema dos Juizados Especiais de Valença

•	 Vara Sistema dos Juizados Especiais de Senhor do Bonfim

•	 Vara da Violência Doméstica e Familiar Conta a Mulher de Juazeiro

•	 Vara da Infância e Juventude de Juazeiro

•	 Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Serrinha

•	 Vara Regional de Conflito Agrário e Meio Ambiente de Barreiras

•	 Vara da Infância e Juventude de Barreiras

•	 2ª Vara Criminal de Barreiras

•	 Vara dos Sistema dos Juizados Especiais de Santo Estevão

•	 Vara dos Sistema dos Juizados Especiais de Euclides da Cunha

•	 Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Camaçari

•	 Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Alagoinhas

•	 Vara da Infância e Juventude de Alagoinhas

reclassificação de comarcas

Na atual Gestão foi proposta a elevação das Comarcas de Alagoinhas, Paulo Afonso e Porto Seguro, que 
eram de entrância intermediária, em entrância final. Aprovada pela Comissão de Reforma e Tribunal 
Pleno, a matéria foi encaminhada à Assembléia Legislativa, tornando-se Lei nº 13.191/2014. Nova 
Proposta de elevação foi formulada. Desta vez para elevação das Comarcas Guanambi, Irecê, Jacobina, 
Eunápolis, Santo Antônio de Jesus e Valença. A matéria encontra-se em debate.

câmara especial do extremo oeste baiano

Criada por iniciativa desta Administração, a Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano tem regula-
mentação na Lei nº 13.145/2014, alterada pela Lei nº 13.211/2014. É localizada na Cidade de Barrei-
ras e é composta por 2 (duas) Turmas: a Cível e a Criminal, cada uma com 4 (quatro) Desembargado-
res. Na Câmara funciona o Plantão Judiciário de 2º Grau.

Compete ao Órgão processar e julgar os recursos e ações originárias oriundas daquelas Comarcas lis-
tadas no artigo 3º da Lei nº 13.145/2014. Além disso, a criação e instalação da Câmara Especial do 
Oeste promoveu a valorização da Magistratura de Primeiro Grau da Região de Barreiras, situada geo-
graficamente em um dos rincões mais distantes da Capital.

ofícios do conselho nacional de Justiça

Foram recebidos e respondidos 113 (cento e treze) ofícios do Conselho Nacional de Justiça, tendo sido 
prestadas informações acerca de Procedimentos de Controle Administrativo, Pedidos de Providências, 
Acompanhamento de Cumprimento de Decisão, Sindicância, Inspeção, Reclamação Disciplinar, Re-
comendação, Consulta, Ato Normativo e Ofício Circular.

auxílio moradia
 
A AEP -I processou os requerimentos relativos ao pagamento de ajuda de custo para moradia, conso-
ante dispõe a Resolução nº 199/2014, do Colendo Conselho Nacional de Justiça.

instalações de unidades Judiciárias

A Assessoria Especial da Presidência I, contribuiu na atual gestão, com a instalação de 41 (quarenta e 
uma) Unidades Judiciárias no Estado da Bahia, a saber: 

•	 13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador

•	 18ª Vara Criminal de Salvador – Vara do Torcedor

•	 3ª Vara dos Feitos Relativos a Tóxico de Salvador

•	 5ª Vara da Infância e Juventude de Salvador
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•	 Suspensão	do	Expediente	Forense: Apreciados, em média, 246 (duzentos e quarenta e seis) pedi-
dos de suspensão das atividades judiciárias, a teor do que preceituam os artigos 290 e 291 do Lei 
nº 10.845/2007 – LOJ.

•	 reembolso	de	Combustível: Processados 1.073 (hum mil quinhentos e setenta e três) pedidos de 
ressarcimento de despesa com deslocamento, consoante dispõe o Decreto Judiciário nº 531, de 
118 de maio de 2012. 

•	 Diárias: Tramitaram nesta Assessoria cerca de 1.164 (mil cento e sessenta e quatro) processos rela-
tivos à solicitação de diárias,  regulamentados pelo Decreto Judiciário nº 136/2013. 

•	 Diferença	de	Entrância:	Foram processados em torno de 215 (duzentos e quinze) pedidos de di-
ferença de entrância, nos termos do artigo 124 da Lei Complementar nº 35/1979 – Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional – LOMAN. 

•	 Ajuda	de	Custo	para	Mudança:  Apreciados 83 (oitenta e três) processos de reembolso de des-
pesas com mudança, em razão de Remoção ou Promoção, nos moldes do Decreto Judiciário nº 
419/2013. 

•	 Designação	de	Juízes:	Foram feitas 1.953 (hum mil, novecentas e cinquenta e três) designações, 
dentre Juízes Substitutos, Juízes Titulares de Varas de Substituição e Juízes Titulares das Varas do 
Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Salvador e Juízes Titulares de outras especialidades 
das Comarcas do interior.

•	 Vara da Infância e Juventude de Porto Seguro

•	 Vara da Infância e Juventude de Teixeira de Freitas

•	 Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Itamaraju

•	 Vara da Infância e Juventude de Jequié

•	 7ª Vara Criminal – Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Itabuna

•	 4ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Feira de Santana

•	 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Jacobina

•	 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Irecê

•	 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Jequié

•	 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Porto Seguro

•	 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Teixeira de Freitas

•	 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Eunápolis

•	 2ª Vara Cível de Serrinha

•	 Vara da Infância e Juventude de Paulo Afonso

•	 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Paulo Afonso

•	 2ª Vara Cível de Luís Eduardo Magalhães

•	 Vara de Execuções Penais de Feira de Santana

•	 2ª Vara Criminal de Lauro de Freitas

•	 3ª Vara da Infância e Juventude de Salvador

processos administrativos diversos

Na atual Gestão 2014/2016, até o início do mês de janeiro de 2015, tramitaram na AEP 1 um total de 
15.613 (quinze mil seiscentos e treze) procedimentos administrativos. Dentre eles se destacam: 

•	 Afastamentos	para	Curso: Foram processados cerca de 310 (trezentos e dez) pedidos de afasta-
mento de Magistrados para participação e frequência em cursos ou seminários de aperfeiçoamento 
e estudo, sejam encontros, palestras, pós-graduação, mestrado, ou doutorado, com base no que 
dispõe o artigo 73, da Lei Complementar nº 35/1979 – LOMAN.
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a Assessoria Especial da Presidência II – AEP II é o órgão ligado diretamente à Presidência 
do Tribunal de Justiça responsável pelos assuntos institucionais e projetos especiais. Ao 
Órgão compete: assessorar diretamente o Presidente nas questões institucionais e outras 
que a este pareçam pertinentes; prover o Presidente com informações de suporte ao seu 

posicionamento como Chefe de Poder; fornecer todo o apoio necessário à participação do Presidente 
em eventos oficiais; encaminhar informações oriundas da Presidência ao Conselho Nacional de Justi-
ça; cadastrar o usuário para acesso ao sistema de peticionamento eletrônico do Conselho Nacional de 
Justiça; coordenar os Projetos Especiais da Presidência; gerir, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, 
os sistemas BACENJUD, INFOSEG, INFOJUD E RENAJUD; e executar outras ações e atividades 
concernentes à sua natureza e determinadas pela Presidência.

renaJud

O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento 
Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando a efetivação de ordens judiciais de restrição de 
veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, em tempo real.

Neste ano foi inaugurado o novo Sistema do RENAJUD que entrou em funcionamento em 17 de 
novembro, trazendo algumas alterações, dentre elas a possibilidade de cadastramento e, posterior, de-
signação de servidores do poder judiciário para atuação no sistema em nome do Magistrado. Em 10 
de dezembro do ano de 2014 foi encaminhada, para o e-mail institucional de cada magistrado, notícia 
relativa ao novo sistema pontuando as principais alterações no sistema, juntamente com o encaminha-
mento do Manual do Usuário em formato eletrônico.

Por fim, totalizaram-se 566 solicitações atendidas subdivididas entre desbloqueio, reativação e cadastra-
mento de usuários. Já no período entre 7 de janeiro a 14 de dezembro do exercício de 2015, totalizaram-
se 142 solicitações atendidas subdivididas entre desbloqueio, reativação e cadastramento de usuários. 

Em virtude da alteração do sistema para permissão de cadastramento de servidor, acima noticiada, foram 
cadastrados 50 servidores para utilização do sistema mediante designação, perfazendo o total atual de 
63. Na gestão compreendida de 2014 a 2015, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia procedeu, no 
primeiro semestre, com as seguintes utilizações do sistema, considerando, contudo, que no exercício 
de 2015 o relatório é parcial por apenas contabilizar os dados até o mês de julho:

bacenJud

O Bacenjud é o sistema eletrônico de comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições financei-
ras, por intermédio do Banco Central, possibilitando à autoridade judiciária encaminhar requisições de 
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informações e ordens de bloqueio, desbloqueio e transferência de valores, bem como realizar consultas 
referentes a informações de clientes mantidas em instituições financeiras, como existência de saldos nas 
contas, extratos e endereços. Total de solicitações para desbloqueio de senha e cadastramentos: 

Em consulta ao Relatório Gerencial do Sistema foram realizados, na Justiça Estadual, nos meses com-
preendidos entre janeiro de 2014 a novembro de 2015 os seguintes quantitativos: 

infoJud

O sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD tem como objetivo permitir aos juízes o acesso, 
on-line, ao cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal, além de declarações de imposto 
de renda e de imposto territorial rural. A ferramenta permite aos juízes acesso imediato aos dados do sigilo 
fiscal dos devedores da União, sem depender de ofícios em papel que levam em média três meses para 
serem cumpridos. Além disso, é possível ter acesso a informações como patrimônio declarado e endereço 
fiscal das partes. A importância da disponibilização do INFOJUD pode ser compreendida pelo fato de que 
as informações sobre patrimônio e endereço em poder da Receita Federal costumam ser mais atualizadas.

Por se tratar de um sistema de informações sigilosas, o INFOJUD possui um mecanismo de autentica-
ção mais sofisticado. No lugar do usuário fornecer o login e senha para se autenticar, é necessário que 
apresente o seu certificado digital. A substituição das rotinas de atendimento aos expedientes manuais 
oriundos do Poder Judiciário representa um grande avanço e implica em modernização da troca de 
informações entre os órgãos públicos brasileiros.

O Decreto Judiciário nº 199 de 20 de março de 2013, instituiu, no âmbito do Estado da Bahia e a 
obrigatoriedade de utilização do Sistema Infojud pelos magistrados de 1º e 2º graus quando necessário à 
prestação da atividade Jurisdicional. Os números apresentados nas tabelas abaixo constam dos relatórios 
estatísticos fornecidos pela RFB da 5ª Região Fiscal para o período de 1º de Janeiro de 2014 a 14 de 
dezembro do ano de 2015.	Na gestão de 2014-2015 computaram-se 20.489 pedidos judiciais de infor-
mação sobre renda, patrimônio, informações, cadastrais de pessoas envolvidas em processos judiciais.

infoseg

O sistema INFOSEG é uma ferramenta de Integração das Informações de Segurança Pública, Justiça 
e Fiscalização, uma vez que reúne informações de sistemas referentes a veículos, condutores e armas. 
Estes dados são disponibilizados ao usuário da Rede Infoseg, de acordo com o seu perfil de acesso, 
diretamente às bases do Sinarm, Renach e Renavam.

Atualmente, o Sistema Infoseg só pode ser utilizado pelos magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia, 
para tanto, faz-se necessário que realizem um cadastro prévio disponível no site institucional, encami-
nhando em seguida um formulário para o e-mail aep2_institucional@tjba.jus.br ou pelo Fax tel. 3372-
5078, devendo ser instalado um módulo de segurança. Após a validação do sistema pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado da Bahia, o magistrado terá acesso ao primeiro login informando o CPF 
e a senha temporária envidada para o e-mail cadastrado. 

Totalizaram-se 316 solicitações atendidas subdivididas entre desbloqueio, reativação e cadastramento 
de usuários, no período compreendido entre 01.01.2014 a 31.12.2015.

Desse modo, é induvidoso que essa ferramenta contribuiu para a operacionalização da atividade dos 
magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia, na medida em que disponibilizou informações essenciais 
para identificar registros criminais, como antecedentes criminais, processos judiciais em curso, cadastro 
de armas e veículos, dentre outros serviços disponibilizados no sistema Infoseg.

núcleo de cooperação Judiciária – coopeJ

O Núcleo de Cooperação Judiciária – COOPEJ – tem como objetivo institucionalizar meios para dar 
maior fluidez e agilidade à comunicação entre as unidades dos tribunais, não exclusivamente para cum-
primento de atos judiciais, mas também para harmonizar e agilizar rotinas e procedimentos forenses, 
fomentando a participação dos magistrados de todas as instâncias na gestão judiciária.

Instituído por meio do Decreto Judiciário nº 52 de 11/01/2012, o Núcleo de Cooperação Judiciário 
e a figura do Juiz de cooperação, subordinados À Presidência do TJBA, por intermédio da AEP II, 
possuem atribuições alinhadas às diretrizes estabelecidas na Recomendação nº 38/2011 e às Diretrizes 
contidas na Meta Nacional nº 4/2012, ambas do CNJ.

Dessa forma, o Núcleo de Cooperação cria uma rede  interligada entre Tribunais de Justiça abrindo um 
espaço institucional de diálogo entre os juízes para que possam diagnosticar os problemas e característi-
cas da litigiosidade em cada localidade e, a partir daí, traçar, coletivamente, uma política judiciária mais 
adequada à realidade. Será um poderoso instrumento para harmonizar, consensualmente, as rotinas e 
procedimentos. 
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As demandas podem ser encaminhadas por e-mail, ofício, telefone ou qualquer outro meio de comu-
nicação válido e endereçado ao Juiz de Cooperação, que coincidirá com o Juiz Assessor Especial da 
Presidência responsável, pelo endereço eletrônico juizdecooperacao@tjba.jus.br.

intimações eletrÔnicas do cnJ

No período de 01 de janeiro de 2014 a 15 de dezembro de 2015 foram recebidos um total de 865 inti-
mações eletrônicas oriundas do Conselho Nacional de Justiça, bem como, neste período foram encami-
nhadas um total de 626 informações ao CNJ referentes aos expedientes oriundos do Colendo Conselho.

		

malote digital

No período de 01 de janeiro de 2014 a 15 de dezembro de 2015 foram trabalhados um total de 275 
documentos no sistema de Malote Digital do Conselho Nacional de Justiça, sendo 120 encaminhados 
e 155 recebidos, assim descritos:
 

 
programa ser

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, reconhecendo ser de sua responsabilidade primordial a 
prestação jurisdicional, assumiu também socialmente, pela sua estrutura organizacional, outros com-
promissos, trazendo benefícios também aos seus próprios servidores, na condição de cidadãos, sendo 
o principal deles a valorização do servidor. Com esta justificativa, inaugurou uma fase primordial na 
forma de pensar as políticas de desenvolvimento humano e implantou em 2010 o PROGRAMA SER 
– Promoção do Saber, Bem-Estar e Reconhecimento do Servidor.

O SER é mais uma iniciativa do Tribunal no caminho de integrar um conjunto de ações direcionadas 
à valorização humana e, consequentemente, à profissionalização dos seus servidores, no intuito de 
ressaltar a importância dos agentes, que fazem o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, entender o 
alcance básico e institucional da própria existência, qual seja: assegurar acesso à Justiça aos cidadãos, 
com independência, ética e eficiência, visando à pacificação social.

É um Programa vinculado à Presidência, por intermédio da Assessoria Especial da Presidência II – Assun-
tos Institucionais, sendo o Juiz Assessor Dr. Anderson Bastos o Coordenador Geral do Comitê Gestor.
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O SER já foi apresentado oficialmente a todas as 235 comarcas do interior através das Caravanas do 
Programa SER ocorridas entre 2011-2013. Na capital, as apresentações ocorreram em 2014 nos Fó-
rum Criminal e de Família. Cerca de 3.500 servidores participaram das atividades durante as visitas, 
marcadas por uma série de ações, tais como imunização com diversas vacinas; palestras de Ergonomia, 
“Qualidade de Vida”; orientações com nutricionista; aplicação de Ginástica Laboral; distribuição de 
brindes relacionados com o evento realizado. 

Para conferir maior acessibilidade aos servidores, o Programa conta com ee-mail próprio (programaser@tjba.
jus.br), através do qual os usuários podem encaminhar sugestões para o alcance das promoções visadas pelo 
SER e emitir opiniões, críticas e apresentar realidades que demandem atenção do Programa. 

CONCUrSOS		_________________________________________________________________	

Em 2013, o Programa SER lançou o seu primeiro concurso para servidores e magistrados e desde en-
tão vem tendo excelente aceitação e participação. Os brindes dos vencedores são doações de empresas 
parceiras. Os números do ano de 2014 e 2015 seguem abaixo:

•	 Concurso	Amor	de	Mãe	2014	(comemoração	ao	Dia	das	Mães)
 » 62 frases enviadas ao email do Programa SER. 
 » Vencedora: servidora Claudiane Cunha da Conceição, Gabinete Desa. Rosita Falcão de Almei-

da Maia - Comarca de Salvador.
 » Frase: “Mãe. Não existem palavras precisas para definir o quanto de amor existe nela por nós. É 

tanto, que transborda e define o nosso ser. Ela é o nosso passado e também um futuro feliz. É 
o retrato de uma dedicação que, sem limites, às vezes questionamos merecer. Mãe é a confir-
mação de que é divino o nosso ser. Ela é espelho, é lago sereno, é luz, é amiga, é cura, é saber, 
é anjo, é flor! Mãe é palavra precisa que define o próprio amor”. 

 » Brinde: um jantar na Cantina Volpi, voucher de R$120,00, e um par de brinco da Rommanel.

•	 Concurso	Amor	de	Mãe	2015
 » 109 frases enviadas ao email do Programa SER.
 » Vencedora: servidora Rosimere Santos Ferreira, Técnica Judiciária, lotada na 1ª Vara dos Siste-

mas dos Juizados Especiais da Comarca de Paulo Afonso.
 » Frase: “É desse amor primeiro que emana a força para os primeiros passos, a luz para a direção 

e o conforto para a adversidade. É atemporal, puro e inabalável: é de MÃE!”
 » Brinde: Relógio da empresa parceira Soraya Jóias

•	 Concurso	Foto	a	Dois	2014	(comemoração	ao	Dia	dos	Namorados)
 » 46 fotos enviadas para o email do Programa SER. 
 » Vencedora: servidora Anna Carolina Giffone de Souza, assessora de juiz da 2ª Vara Cível de Alagoinhas.
 » Brindes: um voucher para duas pessoas, almoço ou jantar, na Churrascaria Fogo de Chão e um 

vale-brinde da loja Lila Moraes.  

•	 Concurso	Foto	a	Dois	2015
 » 10 fotos enviadas para o email do Programa SER. 
 » Vencedora: servidora Anna Carolina Giffone de Souza, assessora de juiz da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Alagoinhas.
 » Brindes: brindes da empresa Formma

•	 Concurso	SEr	Pai	é...	2014	(comemoração	ao	Dia	dos	Pais)
 » 89 textos enviados ao email do Programa SER. 
 » Vencedor: servidor Carlison Panfilo Lemos de Santana – Escrevente da Vara Crime da Comar-

ca de Ubaitaba.
 » Frase: “Ser pai é... Ser próximo, mesmo que a distância física se agigante. Amar até mesmo quando 

os motivos lhe faltem. Perceber no olhar até aquilo que as palavras não expressam. Ter como meta 
eterna de vida cuidar dos seus. Entregar-se sem esperar a recíproca. Enfim, amar sem limites.”

 » Brinde: um voucher no valor de R$160,00 da Loja Trajano

•	 Concurso	SEr	Pai	é...	2015	
 » 23 frases recebidas no email programaser@tjba.jus.br
 » Vencedor: servidor André Luis Alves de Santana - 20ª Vara de Relação de Consumo Salvador
 » Frase: “Ser pai é tentar ser o super-herói, mesmo quando as lágrimas denunciam como você é 

apenas mais um “super humano”.Ser o companheiro mais fiel, mas também é ser aquele que 
reclama. É tentar ser o melhor educador mesmo sem diploma de mestre. É lapidar-se dia após 
dia para ser um espelho de caráter. É trazer o alimento para casa, mas também alimentar os 
sonhos do futuro de uma alma que carrega um pedaço de você.”

 » Brindes: 1 café da manhã com direito a 1 (um) acompanhante no Restaurante do Pestana Bahia 
Hotel e um kit da academia Alpha Fitness

•	 Concurso	Olhar	de	Criança	2014	(comemoração	do	Dia	das	Crianças	e	do	Servidor)
 » 12 desenhos enviados ao email do Programa SER.
 » Vencedor: servidor Hermes Francisco Pereira Marques Marinho, filho da servidora Marília 

Pereira Marques Marinho, lotada na Comarca de Glória-BA.
 » Brindes: mochila do Tribunal de Justiça (para a mãe servidora) e brinquedos.

•	 Concurso	Fotografe	o	Natal	2015
 » 10 fotos recebidas no email do Programa SER.
 » Vencedor: Andréa Tavares Ribeiro, servidora da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador 
 » Brindes: brinde da empresa Hi Brands

ChAT		________________________________________________________________________	

Mais uma ferramenta utilizada pelo Programa SER é o Chat que acontece quinzenalmente desde 2012. 
Em 2014, foram 14 Chats com temas e convidados variados:

•	 Doação de Sangue – HEMOBA
•	 Cuidados com a Saúde no Carnaval – Jomari Queiroz (nutricionista)
•	 Saúde da Mulher – Dra. Nádia Tiuba (ginecologista)
•	 Hipertensão – Dr. Railton de Oliveira (cardiologista)
•	 Moda nos dias atuais – Paula Quintella (produtora de moda)
•	 Amor e Relacionamento: a arte da relação a dois – Dr. Fernanda Viana (psicóloga)
•	 Lesões Osteomusculares nas atividades dos finais de semana – Marcus Albertazzi (fisioterapeuta)
•	 Finanças Pessoais – Dr. Paulo Dantas da Costa (economista)
•	 Dúvidas em relação ao Câncer de Mama – Dr. João da Mata Fonseca Filho (radiologista CAM)
•	 Câncer de Próstata – Dr. Rogério Tourinho (urologista)
•	 13º salário - endividamento e consumismo – Dra. Karla Menezes (advogada)
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Em 2015, 23 Chats foram realizados, sendo que 12 abordaram assuntos institucionais do Tribunal 
com o intuito de dirimir dúvidas dos servidores sobre temas como Custas Judiciais, Unidades Gestoras, 
PJe, Arquivamento Processual etc.

•	 Moda Praia – Cíntia Oliveira
•	 Estética Facial – Dra. Marilusia Maia (dermatologista)
•	 Custas Judiciais – Agnaldo e Guelda (COFIS)
•	 Unidades Gestoras – Relma Leal e Olga Santos (DSG)
•	 PJe – Paulo Cabral (SETIM)
•	 TJBA Virtual – Thaís Fonseca (Diretoria Geral)
•	 SIGA – Cláudio Barreto e Maiala Coy (COSIS)
•	 Arquivamento Processual – Marcos Souza (NDI)
•	 A mulher para além da mãe – Maria Cristina Vianna Goulart (Psicóloga e Psicanalista)
•	 Dor no Ambiente de Trabalho – Marcus Vinícius (Fisioterapeuta)

POrTAl	E	rEDE	DE	bENEFíCIOS		______________________________________________

O Programa SER - Rede de Benefícios tem o objetivo proporcionar aos magistrados e servidores uma 
rede de serviços credenciados que ofereçam condições vantajosas para as pessoas que compõem a Ins-
tituição em todo Estado da Bahia.

Nesta atual gestão a prioridade foi de restruturar a Rede começando pela nova base de comunicação 
que será implantado para proporcionar mais visibilidade aos seus credenciados.

Sendo a principal ferramenta da contra partida contratual, o novo site foi desenvolvido com design 
responsivo que é acessível e adaptável em múltiplos dispositivos móveis. Em fase final, ainda estão 
sendo inseridas as logomarcas das empresas cadastradas e aguardando informações pertinentes a área 
envolvida no Programa SER.
      
•	 Sistemas: A Rede de Benefícios tem o controle de gerenciamento do conteúdo em todos os siste-

mas facilitando a edição de dados, inclusão e exclusões dos credenciados. Administrando a infor-
mação do Portal Programa SER atual, Portal Programa SER Novo e o Ser Mobile.

•	 Prospecção	de	empresas: A abordagem às empresas para a Rede de benefícios é feita a partir da pes-
quisa do mercado comercial e também é a partir das sugestões e indicações de servidores para o creden-
ciamento. Daí entra a negociação para obter um benefício significativo para o servidor. O objetivo não 
é possuir apenas quantidade de empresas, mas sim proporcionar qualidade no atendimento e desfrutar 
de bons descontos. Encaminha-se a proposta por e-mail, agenda-se uma visita para esclarecimento so-
bre a contra partida. Após é necessária avaliação e conferência de contratos para serem gerados proces-
sos via SIGA – Sistema Integrado de Gestão Administrativa e encaminhados para Consultoria Jurídica.

•	 Comércio	Eletrônico: Acompanhando o crescimento do comércio eletrônico ou e-commerce, que 
é a compra e venda de mercadorias por meio da Internet, chamadas de Loja Virtuais, observamos 
a necessidade de um diferencial no cadastro de adesão para os credenciados que possuem este tipo 
de Serviço. Portanto, neste caso o Servidor deverá preencher os dados no site parceiro utilizando 
o e-mail institucional e aguardar a sua validação de compra. O credenciado encaminhará a confir-
mação do servidor para o Programa SER onde dará a ratificação.

•	 Descredenciamento	contratual: Realizando a conferência das empresas inseridas foram identifica-
dos inúmeros parceiros constando o descumprimento das obrigações conforme a determinação do 
art.154 da Lei Estadual n°9.433/05. Foram verificados e excluídos tendo como principal motivo a 
Extinção de Empresas, Alterações Societárias, Solicitações de Pedido de Extinção da Parceria. 

•	 renovação	de	parceria:	No decorrer do ano curso foram realizadas renovações com empresas já 
existentes, negociando e formalizando com o termo aditivo o aumento do benefício concedido e 
atualizando os dados cadastrais, a exemplo a Rede Portal Hotéis e a loja Conceito Rudnick que 
aumentou o benefício acreditando na expansão do nosso projeto.

•	 Atendimento	aos	Servidores: Aproximadamente 70% dos atendimentos aos servidores são para 
obter informações sobre o financiamento da Caixa Econômica Federal através do telefone ou 
e-mails. Também foi dado o suporte aos servidores junto aos credenciados na adoção de providên-
cias para saneamentos das falhas apontadas ou para o descredenciamento.

•	 Prospecção	de	brindes: Fazendo parte das ações do Programa SER a Rede de Benefícios negociou vá-
rios brindes com seus parceiros tendo como a contra partida a divulgação do nome da Empresa nas ma-
térias realizadas pela Assessoria de Comunicação do TJBA. Finalizada a ação é encaminhado o resultado, 
via e-mail, ao Credenciado mostrado a sua marca e a informação completa do servidor contemplado.

apoio aos orgãos Jurisdicionais na realização de perícias Judiciais

Programa criado através da Resolução do Conselho da Magistratura nº 01/2011, para emprestar maior 
celeridade às perícias técnicas nos processos judiciais em que se concede a assistência judiciária gratuita, 
haja vista a dificuldade dos magistrados em obter peritos que aceitem realizar seu labor gratuitamente, 
sem prejuízo dos prazos determinados, bem como as dificuldades encontradas para a nomeação de 
peritos no âmbito da Justiça Estadual.

O programa tem por premissa a consciência de que é dever do Poder Judiciário, no âmbito de sua atu-
ação, combater a morosidade, garantir a eficiência de seus atos e a celeridade da prestação jurisdicional 
e leva em consideração a existência de autorização legal para a aplicação de recursos do Fundo de Apa-
relhamento Judiciário – FAJ à “elaboração e execução de programas, projetos e atividades” (artigo 11, 
inciso I, da Lei nº 11.918, de 16 de junho de 2010).

Ligado diretamente à Presidência, coordenado pela AEP II, está autorizada a promover os meios, visan-
do à implantação, manutenção e execução dos serviços necessários ao seu funcionamento. Em setem-
bro de 2013, foi criado o Sistema administrativo “Programa de Apoio às Perícias Judiciais” através do 
qual o magistrado concretiza eletronicamente solicitações de inclusão de novos peritos, pagamento e 
encontra disponibilizado o banco de dados dos peritos cadastrados no referido Programa. Em 2014, o 
Tribunal de Justiça disponibilizou, através de link no site, a realização de solicitação de inclusão para os 
peritos interessados no cadastramento. Assim a AEP II gerencia o novo sistema e orienta magistrados 
e peritos. Diante disso, a AEP II realizou:

•	 Gerenciamento de banco de dados que consolida nomes dos peritos cadastrados, com 112 indica-
dos por magistrados para comporem o programa e 105 cadastrados via internet.

•	 Gerenciamento dos pedidos de pagamento pelos trabalhos realizados por peritos inscritos, com 1071 
solicitações pagamentos recebidos e 510 magistrados já estão cadastrados para utilização do sistema.
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proJeto pai presente

O Projeto Pai Presente foi criado através do Provimento nº 12, de 06 de agosto de 2010, do Conselho 
Nacional de Justiça. A iniciativa é resultado de um levantamento realizado pelo CNJ de alunos de 
escolas públicas e particulares em todo o país sem registro paterno nas certidões de nascimento. Ini-
cialmente gerido pela Corregedoria Geral de Justiça, cujas edições se deram a partir de 29/08/2011, 
no ano de 2013 o Projeto foi implementado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia por meio da 
Resolução nº 8, de 17 de abril de 2013 e passou a ser de responsabilidade da Assessoria Especial da 
Presidência II – Assuntos Institucionais.

DIvISãO	E	NúMErOS		_________________________________________________________	

O Projeto Pai Presente divide-se em Judicial e Extrajudicial. O Judicial abarca processos judiciais das 
Varas de Família da Comarca de Salvador e do interior do Estado, visando colaborar no julgamento do 
acervo existente dessas ações relativas à investigação de paternidade, e por meio da organização de mu-
tirões de audiências de conciliação para os processos que necessitem da realização do exame de DNA.

O Extrajudicial compreende solicitações feitas pela sociedade civil da Comarca de Salvador e Região 
Metropolitana e entregues em Balcões de Justiça e Cidadania.

Até a presente data, 67 exames de DNA foram realizados em processos judiciais das Varas de Família 
de Salvador no Núcleo de Conciliação.  No interior do Estado, o trabalho culminou na realização de 
1.470 exames em 17 municípios (Lauro de Freitas, Camamu, Teixeira de Freitas, Ituberá, Riachão das 
Neves, Senhor do Bonfim, Ibirapuã, Itagi, Valença, Mundo Novo, São Francisco do Conde, Barra do 
Choça, Carinhanha, Piritiba, Macaúbas, Chorrochó e Catu). As solicitações extrajudiciais alcançou o 
número de 1188 exames de DNA, dos quais 790 foram positivos e tiveram seu devido reconhecimen-
to, 28 positivos, mas que não houve reconhecimento e 419 negativos.

Além dos exames, o projeto extrajudicial conta também com Reconhecimentos Espontâneos, SEM o 
Exame de DNA, vale dizer, nos casos em que não há dúvida da paternidade. Desses tem-se o total de 261.

Portanto, o projeto, no seu viés extrajudicial, em 2015, ultrapassou a marca dos mil reconhecimentos 
de paternidade (790 exames positivos com reconhecimento + 261 reconhecimentos espontâneos).  

IMPOrTâNCIA	DO	PrOJETO		__________________________________________________

Com o valor unitário de R$ 460,00, o Projeto Pai Presente Extrajudicial representa uma economia 
aproximada de 92% em relação ao custo unitário de um processo judicial (R$ 5.891,00) para o Tribu-
nal de Justiça do Estado da Bahia.

Ademais, o Projeto eleva o volume da assistência judiciária às crianças que não tem o reconhecimento 
paterno nas certidões de nascimento, propondo uma conscientização dos seus direitos, inclusive com um 
olhar voltado para a importância da presença de mãe e pai na educação e construção da personalidade.

O Projeto ainda chama pais à realidade, fazendo-os assumir responsabilidades intrínsecas no reconhe-
cimento espontâneo.  

coordenadoria da mulher 

A implantação da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, 
criada no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, por meio do Decreto Judiciário nº 547, de 19 de 
agosto de 2011, referendado pela Resolução nº 128, de 17 de março de 2011, do Conselho Nacional 
de Justiça, vem aprimorar as ações do Judiciário no combate e prevenção à violência, garantindo direi-
tos às mulheres que se encontram em situação de violência doméstica e familiar. 

Considerando as atribuições da Coordenadoria da Mulher – CM, previstas na Resolução nº 547/2011, 
foram desenvolvidas as ações abaixo relacionadas:

EM	2014		_____________________________________________________________________

•	 Projeto Coordenadoria da Mulher Itinerante: Interiorização das Ações: a) reuniões com os servi-
dores para orientações acerca da Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha –, com o intuito de apre-
sentar o fluxograma de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar; b) 
apresentação de material didático orientando sobre os procedimentos e encaminhamentos referen-
tes as determinações da Lei no 11.340/2006; c) Visita aos Centros de Atendimento Psicossocial 
(CAPS), Centros de Referência de Assistência Social (CRASS), Centros de Referência Especializa-
do de Assistência Social (CREAS) e Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher (DEAM) 
e órgãos não governamentais para construção de parcerias. 

•	 Comemoração do Dia Internacional da Mulher: em 08 de Março de 2014.

•	 Participação no Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar – FONAVID: reali-
zado em Campo Grande/MS, no período de 5 a 7 de novembro de 2014.

•	 Campo de Estágio: a Coordenadoria da Mulher realizou parceria com a Escola de Serviço Social 
da Universidade Federal da Bahia para contratação de 02 (duas) estagiárias. A contratação ocorreu 
mediante processo seletivo que contou com uma grande demanda de alunos do curso de Serviço 
Social em busca do campo de estágio na área sociojurídica.

•	 Campanha 15 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência: Com a finalidade de contribuir para a 
efetivação da campanha, a Coordenadoria da Mulher realizou ações com o objetivo de divulgar 
e orientar as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, acerca de legislação vigente. 
O Tribunal de Justiça da Bahia, por meio da Coordenadoria da Mulher, participou da campanha, 
realizando atividades na Comarca de Feira de Santana.

•	 Capacitação UNICORP: a Coordenadoria da Mulher elaborou proposta de capacitação em par-
ceria com a UNICORP, sugerindo ação integrada à Universidade Federal da Bahia, por meio do 
Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a mulher – NEIM.

•	 Elaboração de Projeto para Edital de Chamada Pública N° 01/2014: Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República – SPM/PR.

•	 Eventos Esportivos: a Coordenadoria da Mulher elaborou proposta de ação para prevenir e com-
bater a violência de gênero nos estádios.
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•	 Vara de Violência Doméstica e Familiar: a) estreitou a parceria com o Ministério Público e a De-
fensoria Pública; b) providenciou a contribuição de um grupo de juízes para acelerar os trâmites 
legais dos processos; c) envidou esforços e obteve êxito junto à Presidência do TJ/BA para a am-
pliação do quadro de servidores e a aquisição de equipamentos para melhoria no atendimento às 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

•	 Evento em Comemoração ao 8º ano de criação da Lei Nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) 

•	 Montagem e publicação da página da Coordenadoria da Mulher no Portal do Tribunal de Justiça 
da Bahia

•	 Colaboração na Pesquisa na Pesquisa “Violência Doméstica Fatal: o Problema dos Feminicídios 
Íntimos no Brasil”.

•	 Adesão do Pacto Estadual pelo enfrentamento à violência contra as mulheres em  19 de março de 
2014. 

•	 Participação no Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres do Campo e 
da Floresta.

•	 Celebração do Termo de Adesão ao Programa “Mulher, Viver Sem Violência”.

•	 Patrulha Maria da Penha.

EM	2015		_____________________________________________________________________

•	 Instalação das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nas Comarcas de Vitória 
da Conquista (02/03/2015), Juazeiro (04/08/2015), Barreiras, Camaçari (30/09/2015), Teixeira 
de Freitas, bem como a criação e a instalação das 2ª e 3ª Varas Especializadas da Comarca de Sal-
vador (20/03/2015).

•	 Lançamento da Cartilha ‘Papo de Homem – Unidos na prevenção da violência doméstica e na 
promoção da convivência pacífica’ do Ministério Público da Bahia.

•	 Dia Internacional da Mulher – 8 de março: a Coordenadoria da Mulher  realizou ações  para celebrar 
o Dia Internacional da Mulher: Instalação da 2ª Vara de Violência Doméstica na comarca da capital 
e da comarca de Vitória da Conquista; 1ª etapa da campanha “Justiça pela Paz em Casa – Nossa Justa 
Causa”, ocorreu de 9 a 13 de março; Realização de evento, debatendo a temática do enfrentamento 
à violência doméstica e familiar com a participação de magistradas/os, da Secretária Estadual de Po-
líticas para as Mulheres, Olivia Santana, da doutora em gênero Silmaria Souza, da ex-miss Universo 
Martha Vasconcellos, representantes de órgãos públicos da rede de proteção à mulher e servidoras/es;

•	 Solicitação de servidores para as Varas de Violência Doméstica e Familiar (VVDF) das Comarcas 
de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro e Camaçari.

•	 Solicitação de Designação de Defensor Público para atuar na 2ª Vara de Violência Doméstica, em 
Salvador/BA.

•	 Solicitação de Instalação de novas Delegacias Especiais de Atenção à Mulher em Salvador/BA.

•	 Comemoração 29 Anos da DEAM – Brotas: palestras sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, 
da comemoração dos 29 anos da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que foi a primeira 
Delegacia Especializada instalada na Bahia, com participação da Desa. Nágila.

•	 Lei Estadual nº 12.573/12 – Lei “Antibaixaria”: envio de ofício para o Procurador Geral de Justiça 
do Estado da Bahia sugerindo a divulgação da Lei nas Promotorias de Justiça da Bahia e concitando 
os Promotores a dialogarem nas comarcas com o Executivo e o Legislativo, para a edição de Legis-
lação Antibaixaria nos municípios.

•	 Audiência Pública – Assédio Moral e Sexual no âmbito da Administração Pública.

•	 Valorização da iniciativa do Enem no combate à violência doméstica contra a mulher.

•	 Visita à Vara Central de Violência Doméstica TJ/SP.

•	 Audiência Pública contra  o Assédio Sexual no Transporte Coletivo Campanha“Mexeu com uma 
mexeu com todas”.

•	 Campanha Justiça pela Paz em Casa – primeira etapa (09 a 13 de março), segunda etapa (03 e 07 de 
agosto de 2015), terceira etapa (30 de novembro a 04 de dezembro): Participação da Coordenadora 
na reunião designada pela Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, realizada no STF, com a repre-
sentação dos Coordenadores de todos os Estados; envio de ofício aos Magistrados de Primeiro Grau 
solicitando a efetiva participação, no sentido de envidar esforços a fim de que fossem ultimadas as 
diligências necessárias à conclusão dos processos de feminicídio, com a antecipação e designação das 
sessões de Júri para a Semana da Campanha; Designação de servidoras da CM para desenvolverem 
na 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Salvador, os serviços que se fizerem necessários, ob-
jetivando a melhoria dos trabalhos naquela Vara; Confecção e distribuição de folders da Campanha; 
Distribuição de camisas com a temática da Campanha; Reunião com a Secretaria de Administração 
Prisional e Ressocialização da Bahia – SEAP, solicitando a contribuição no transporte para os presos 
com audiência ou júri agendados no período da Campanha; Reuniões com as/os magistradas/os.

•	 Parceria com a Prefeitura de Salvador para celebrar o Termo de Cooperação Administrativa nº 
12/2015, com a finalidade de disponibilizar equipe multidisciplinar, a fim de atuar na 2ª Vara de 
Violência Doméstica de Salvador/BA, composta de 1 (uma) assistente social e de 1 (uma) psicóloga.

•	 Parceria com a Prefeitura de Camaçari - solicitação ao Prefeito de Camaçari/BA, Ademar Delgado, de 
área no Centro de Integração da referida Prefeitura, uma estrutura para funcionamento da Unidade 
Judiciária a ser instalada, bem como 1 (uma) psicóloga e 1 (uma) assistente social, para compor a 
equipe multidisciplinar, e 1 (um) servidor, para auxiliar na realização das atribuições da secretaria.

•	 Aquisição de material necessário para aposição de tarja de cor diferenciada nos processos da Lei 
Maria da Penha.

•	 Outubro Rosa: elaboração de proposta de ação para adesão ao movimento mundial “Outubro 
Rosa”.Em parceria com a Diretoria de Assistência à Saúde deste Tribunal foram realizadas as ações 
abaixo mencionadas:
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 » Iluminação, na cor rosa, da fachada do prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
do Fórum do Imbuí, Fórum Ruy Barbosa e prédios das Varas de Violência Doméstica e Familiar;

 » Distribuição de fitas rosa simbolizando o Outubro Rosa;
 » Envio de cartão eletrônico, com dicas de prevenção ao câncer de mama para divulgação do 

Outubro Rosa para os magistrados e servidores do TJ/BA;
 » Divulgação da campanha no site do TJ/BA;
 » Palestra proferida pela médica Dra. Ana Paola Noya Gatto, instruindo os servidores sobre a 

prevenção do câncer de mama;
 » Montagem de stands nas unidades do TJ/BA para prestação de orientações e informaçoes sobre 

o câncer de mama, em parceria com a Fundação José Silveira e a Clínica AMO.

•	 Ronda Maria da Penha: A Ronda Maria da Penha passou a atuar na prevenção da violência, espe-
cialmente na tentativa de evitar a reincidência, a partir de janeiro de 2015, atuando com 23 (vinte 
e três) policiais militares.

•	 Aderência ao Programa “Mulher: Viver sem Violência” com o objetivo de:
 » Contribuir para a implementação da Casa da Mulher Brasileira e para o atendimento integral 

às mulheres em situação de violência; 
 » Disponibilizar e manter os recursos humanos da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher na Casa da Mulher Brasileira;
 » Assegurar o acesso às medidas de proteção, de assistência e a garantia de direitos das mulheres 

e de seus filhos contribuindo para a maior celeridade dos processos;
 » Contribuir para o fortalecimento e integração da rede de atendimento às mulheres em situação 

de violência;
 » Disponibilizar informações e dados para o monitoramento do Programa Mulher: Viver sem 

Violência; e 
 » Formalizar a repactuação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulhe-

res, garantindo ações voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher. 

•	 Instalação de Unidades Móvéis como implementação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres, são ônibus adaptados, doados pela Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República, que ampliam o acesso das mulheres, do campo e das águas, 
aos serviços da rede de atendimento às mulheres em situação de violência, por meio de atendimen-
to multidisciplinar realizado por profissionais das área de serviço social, psicologia, atendimento 
jurídico e segurança pública.

•	 Representação do Tribunal de Justiça da Bahia na Câmara Técnica do Pacto Estadual pelo Enfren-
tamento à Violência contra a Mulher.

•	 Promoção da Campanha do “Laço Branco” em 27/11/2015: distribuição de broches com os laços 
para todos os Desembargadores que passaram a usá-lo, numa demonstração clara de que os ho-
mens deste Tribunal não praticam, nem aceitam, a violência contra a mulher.

•	 Instrução Normativa nº 01/2015 - Estabelece procedimentos para tratamento processual adequa-
do aos flagrantes que envolvam violência doméstica.

•	 Houve ainda a participação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por intermédio da Coorde-
nadoria da Mulher, Representada pela Desa. Nágila, nos seguintes eventos:

 » Jornada da Lei Maria da Penha, ocorrida na Escola Paulista da Magistratura do Estado de São 
Paulo, nos dias 10 e 11 de agosto de 2015.

 » 4ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres .
 » Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – FONAVID
 » Campanha “ 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres” realizado entre  20 

de novembro a 10 de dezembro de 2015.
 » Seminário Internacional sobre Violência de Gênero e Feminicídio com a presença de profissionais 

de Justiça para debater o assunto na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ.
 » Audiência Pública – Violência contra a Mulher: A Comissão Permanente Mista de Combate 

à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional realizou uma Audiência Pública na As-
sembleia Legislativa da Bahia (ALBA), para discutir o fortalecimento de ações de combate à 
violência contra a mulher no Brasil e na Bahia, em 11/12/2015.

coordenadoria da infância e da Juventude

A Coordenação da Infância e da Juventude foi criada por meio do Decreto Judiciário de nº 125, de 7 
de abril de 2010, com fundamento da Resolução nº 94/2009 do CNJ, inserindo-se entre as políticas 
de atendimento à infância e juventude preconizadas como prioridade pelo art. 227 da Constituição 
Federal e Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069, modificada pela Lei 12.010, 
de 03.08.2009). No período de 2014 e 2015 esteve sob a coordenação do Desembargador Emílio Sa-
lomão Pinto Resedá.

EM	2014		_____________________________________________________________________

•	 Ações relativas ao monitoramento das Audiências Concentradas na Capital e no Interior

•	 Promoção da atualização dos Cadastros da Infância e da Juventude e alimentação do Site da CIJ. 

•	 Ações:
 » Ação Férias na Comunidade
 » Dia Nacional da Adoção: Videoconferência Dr. Gabriel Silveira 6.3.Depoimento Especial
 » Ação Dia das Crianças
 » Ação de Natal

•	 Projetos:
 » Fortalecimento de vínculos familiares: uma experiência na entidade de Acolhimento Institu-

cional Lar Pérolas de Cristo
 » Família Acolhedora
 » Apadrinhamento afetivo

•	 Participação em eventos:
 » Reunião do Colégio dos Coordenadores
 » Colóquio sobre Adoção
 » Curso Direito da Criança e do adolescente parceria Unicorp
 » Videoconferência sobre Serviços de Acolhimento
 » Videoconferência Infância em Primeiro Lugar
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 » Palestra em Valente
 » Seminário Conselhos Tutelares
 » Seminário MP Inf. em Prim. Lugar – 13.10
 » Ampliação da equipe técnica da CIJ
 » Acesso ao Malote Digital
 » Conferência Estadual / Censo SUAS – Relacionamento c/ SEDES
 » Migração pasta CIJ / Selo da Infância
 » Processos Eletrônicos – SIGA (Inf. sobre Equipes Interprofissionais – Prov. 36)

•	 Diretrizes Normativas por Meio de Decretos Judiciários na área da Infância e Juventude:
 » Decreto Judiciário nº 209, de 07 de Abril de 2014
 » Decreto Judiciário nº 672, de 24 de Outubro de 2014.
 » Decreto Judiciário nº 673, de 24 de Outubro de 2014.
 » Ofício Circular nº 023/CNJ/COR/2013
 » Decreto Judiciário nº 1038, de 21.11.13
 » Decreto Judiciário nº 1061, de 28.11.13

EM	2015		_____________________________________________________________________

•	 Manutenção das ações relativas às Audiências Concentradas na Capital e no Interior

•	 Continuidade na promoção da atualização dos Cadastros da Infância e da Juventude e alimentação 
do Site da CIJ. 

•	 Realização da videoconferência transmitida em tempo real pelo canal do Tribunal de Justiça no 
Youtube, com o tema “Cadastros da Infância e Juventude”, em 16 de novembro, às 16:30h, com a 
participação do Assessor Chefe  da Corregedoria do CNJ, Osvaldo Marcolino Alves Filho. 

•	 Promoção da videoconferência “Aspectos Práticos do Estatuto da Criança e do Adolescente”, pro-
ferida pelo juiz aposentado João Batista Costa Saraiva, da Infância e Juventude, do Rio Grande 
do Sul, em 10 de dezembro, às 16:30 h, visando reunir magistrados, servidores e profissionais na 
busca de estratégias e soluções para superar desafios, que se tornam limitadores de uma atuação 
mais efetiva na área da infância e juventude.

•	 Movimento pela Infância e Juventude – Vamos dar as Mãos, instituído por meio da Portaria Con-
junta nº 04/2015, datada de 06 de novembro, das Corregedorias Geral e das Comarcas do Interior, 
que objetiva priorizar e agilizar os andamento dos processos nas varas com competência para a 
infância e juventude no período de 09 a 11 de novembro, observando-se os termos do Provimento 
nº 36 do Conselho Nacional de Justiça. O Movimento ocorrerá anualmente na primeira semana 
do mês de outubro em homenagem ao Dia da Criança.

•	 Publicação da Ordem de Serviço Conjunta nº CGJ/CCI – 01/2015, visando a alimentação do 
sistema do novo CNA pelos magistrados com competência na infância e juventude.

•	 Criação de um grupo no aplicativo whastapp, em 10 de setembro, com a meta de implantar um 
canal de comunicação e apoio mais rápido aos juízes com competência na infância e juventude de 
todo o Estado, bem como fomentar o compartilhamento de experiências e boas praticas.

•	 Continuidade no apoio e suporte às Varas dos Feitos Relativos aos Crimes Praticados Contra a 
Criança e o Adolescente, localizadas no Fórum Criminal, no bairro de Sussuarana, nesta Capital, 
através de sua equipe multiprofissional, possibilitando que uma Assistente Social participe das 
atividades nas salas de Depoimento Especial. No ano de 2015 houve a participação do Coorde-
nador, Desembargador Salomão Resedá em uma audiência com esta metodologia para a escuta de 
uma criança. No ano de 2014, foram realizadas sete audiências com utilização desta metologia. 
No primeiro semestre de 2015, foram realizadas 22 audiências, enquanto no segundo semestre 13 
audiências foram realizadas, totalizando 35 Audiências com o Depoimento Especial. 

•	 Palestra pública ministrada pelo Coordenador da CIJ, Desembargador Salomão Resedá, intitulada 
“Redução da maioridade penal: aspectos jurídicos e espirituais”, proferida em parceria com o psi-
cólogo Adenáuer Novaes e o promotor de justiça Davi Gallo, no Núcleo Jurídico e de Cidadania 
da Fundação Lar Harmonia. 

•	 Participação do Coordenador da CIJ nas Audiências Concentradas de diversas comarcas do inte-
rior, entre elas a de Jacobina, Catu e Serrinha, na Casa de Acolhimento Construindo o Amanhã, 
Associação São Lourenço e na Casa Lar, respectivamente. Em Catu, foi necessária a intervenção da 
CIJ na transferência de duas crianças acolhidas, portadoras do vírus HIV, para uma instituição de 
Salvador, cujo atendimento especializado, proporcionou às infantes um melhor acompanhamento. 

•	 Regularização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (sob gestão do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de cada município), medida adotada 
com participação dos juízes do interior, inclusive incentivando junto à gestão municipal a criação 
do referido Fundo, caso ainda não existisse, objetivando o recebimento de doações do imposto de 
renda. (A dedução de doações ao Fundos da Criança e do Adolescente no Imposto de Renda está 
prevista no Art. 260 do ECA e em legislação tributária específica, que regulamenta a contribuição 
de pessoas físicas e jurídicas. Portanto, parte do imposto de renda devido de pessoas físicas e jurí-
dicas pode ser destinada aos programas sociais de promoção e proteção dos direitos de crianças e 
adolescentes brasileiras.). Tais medidas objetivam contribuir para melhor estruturação da infância 
e juventude, na direção da garantia de direitos.

•	 Participação do Desembargador Salomão Resedá e do juiz titular da 5ª Vara da Infância e Juventu-
de, Dr. Nelson Amaral, ambos representantes da CIJ, na 1ª turma do Curso de Aperfeiçoamento 
para fins de Vitaliciamento, abordando questões sobre a infância e juventude aos magistrados.

•	 25 (vinte e cinco) participações em eventos ligados à infância e juventude.

núcleo de assessoria técnica – nat

Instituído pelo Decreto Judiciário nº 287, de 14 de fevereiro de 2012, sob o nome de Plantão Médico 
para Assessoramento ao Juiz, adotou a nomenclatura NAT – Núcleo de Assessoria Técnica, através do 
Decreto nº 877, de outubro de 2015, com o intuito de padronizar a terminologia atribuída pelos Tribu-
nais Estaduais à iniciativa proposta pelo Conselho Nacional de Justiça nas Recomendações nºs 31 e 36.

Sua criação está vinculada à necessidade de subsidiar os magistrados com informações técnica ou 
contratual de benefícios, medicamentos, procedimentos cirúrgicos, diagnósticos, internações ou afins, 
relativos ao setor público (SUS) ou a saúde suplementar (planos de saúde), bem como, a instituciona-
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lização dos serviços prestados pelo Poder Judiciário baiano, criando um ambiente tecnicamente seguro 
para a tomada de decisões judiciais, o NAT foi vinculado à Presidência por meio da Assessoria Especial 
da Presidência – Assuntos Institucionais.

O corpo técnico do Núcleo de Assessoria Técnica do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é compos-
to por três médicas – Dra. Ana Virgínia Cavalcante, Dra. Carla Rossana Sartori e Dra. Jamile Paulino 
Souza Ferraz – com experiência profissional e formação comprovada há mais de 10 anos em auditoria 
médica dos setores público e privado, saúde pública e perícia médica. Todas fizeram parte da fundação 
da Câmara Técnica de Auditoria Médica do Conselho Regional de Medicina (CREMEB).

As demandas do NAT do Tribunal de Justiça da Bahia no biênio 2014-2016 atingiu o patamar de 
1.290 e 1.422 solicitações, entre e-mails e telefonemas, no ano de 2014 e 2015, respectivamente, per-
fazendo o montante de 2.712 atendimentos. Os cinco itens mais requisitados são:

1º) Home Care;
2º) Medicação e material de alto custo;
3º) Transferência de Unidade de baixa complexidade para alta;
4º) Internamento;
5º) Liberação de procedimentos e material de cirurgia.

Vale salientar que o NAT/Bahia é o pioneiro e único do Brasil, até o momento, que funciona em regi-
me de 24 horas, inclusive aos domingos e feriados.

O atendimento pode ser através dos telefones: (71) 98175-6165/98224-0403/98225-0095, ou através 
do e-mail plantaomedico@tjba.jus.br.

Graças ao excelente serviço prestado, melhorando e tornando mais célere a gestão do fluxo de trabalho 
dos magistrados, o NAT ganha cada vez mais visibilidade. Seu legado vem sendo difundido, gerando 
constantes convites para participação de integrantes do seu corpo técnico em eventos em todo o país: 
IX Congresso Brasileiro de Direito de Seguro e Previdência em São Paulo; 23º SUESPAR – Simpósio 
das Unimeds do Estado do Paraná em Foz do Iguaçu/Paraná; Fórum de Dirigentes Unimed sobre 
Judicialização - Risco da Sustentabilidade Institucional em São Paulo; XI Congresso Internacional das 
Misericórdias e o 25º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos em Salvador; 
evento no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, dentre outros.

serviço de apoio e orientação familiar – saof

Criado em 1999 por meio do Decreto Judiciário nº 30/99 com o nome de Projeto Família, e reestrutu-
rado pelo Decreto nº 551/2010 que o vinculou, à época, à Diretoria de Assistência à Saúde do Tribunal 
de Justiça da Bahia, o SAOF foi instituído com o intuito de desenvolver atividades de apoio técnico 
especializado nas áreas de psicologia e Serviço Social às Varas de Família, ao Núcleo de Conciliação de 
1º Grau e às Varas da Infância e Juventude, dos feitos Relativos aos Crimes contra a Criança e Adoles-
cente e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Constituído por servidores com formação em Psicologia, Serviço Social e Terapia Familiar, o Serviço 
de Apoio e Orientação Familiar em outubro de 2015, através do Decreto Judiciário nº 876, passou a 
ser vinculado à Assessoria Especial da Presidência – Assuntos Institucionais.

O intuito dessa mais recente vinculação é reunir em um mesmo setor os projetos e programas que 
lidam com perícias e dão subsídios relevantes aos magistrados, acelerando procedimentos jurídicos, 
dirimindo conflitos e fazendo jus aos benefícios assistencial aos que precisam.

núcleo permanente de métodos consensuais 
de solução de conflitos – nupemec

Visando o desenvolvimento das ações voltadas para a Política Judiciária de tratamento adequado dos 
conflitos de interesses e a formação dos servidores do Poder Judiciário por meio da oferta de Cursos de 
Mediação Judicial, o NUPEMEC viabilizou a edição estadual do Manual de Mediação Judicial, com a 
impressão de 1.000 volumes. Entre os conteúdos em destaque, nas 377 páginas do manual, estão a te-
oria do conflito, a teoria dos jogos, os fundamentos de negociação, panorama do processo de mediação 
e o controle sobre o processo, além do passo a passo de mediação e processo judicial.

O lançamento do Manual ocorreu durante as comemorações pelo Dia dos Magistrados, em 7 de agosto 
de 2015, em solenidade que contou com a presença do conselheiro Emanoel Campelo, do Conselho Na-
cional de Justiça. No prefácio do manual, de autoria do presidente do tribunal, o desembargador Eserval 
Rocha lembra a criação, em 1983, do primeiro órgão de conciliação no Poder Judiciário na Bahia.

A maioria das ações do NUPEMEC estão inseridas em cada um dos respectivos projetos – Balcões de Justiça 
e Cidadania, Casas de Justiça e Cidadania e Centros Judiciários de Solução consensual de  Conflitos das 
Varas de Família e Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos das Varas de Relação de consumo 
(CEJUSC), projetos esses que passaram a integra o sistema CEJUSC, por força da Resolução nº 24/2015.

balcões de Justiça e cidadania – ceJusc

No ano 1983, o Poder Judiciário estadual criou o primeiro órgão de conciliação pré-processual de que 
se tem notícia, por meio da Resolução nº 10, de 22 de novembro. É possível que esse projeto pioneiro 
não tenha produzido os resultados esperados, destino que também poderia ter ocorrido com o Balcão 
de Justiça e Cidadania que, depois de criado, no ano de 2003, teve as suas atividades praticamente pa-
ralisadas por cerca de dois anos. Felizmente, esse projeto foi retomado a partir da edição da Resolução 
TJBA nº 5, de 17 de abril de 2006, o que possibilitou o seu funcionamento regular até os dias de hoje.

Atualmente, a mediação e a conciliação pré-processuais vêm sendo adotadas em todo País, impulsiona-
das com a edição da Resolução CNJ nº 5, de 2010, e sofrerão novo estímulo com a entrada em vigor 
das leis nºs 13.105 (CPC) e 13.140 (lei de Mediação), ambas de 2015.

Segundo o Sistema de Acompanhamento Processual (SAJ), as sentenças homologatórias em matéria 
de família, computadas a partir de 2007, proferidas na Coordenação Jurídica de Salvador, ultrapassam 
a 31 mil, o que significa que os Balcões de Justiça e Cidadania proporcionam o acesso à Justiça na sua 
acepção completa, isto é, com a entrega da prestação jurisdicional.

Esse projeto encerra o ano de 2015 com o legado de mais de meio milhão de atendimentos à população 
e de mais de 100 mil acordos celebrados, desde a sua retomada em 2007, o que revela a sua efetividade 
– proporcionada pela contribuição de todos que nele se envolveram, desde o seu início – e demonstra 
que uma boa ideia só se traduz em benefício para a sociedade quando é aplicada de forma contínua.



154  |  RELATÓRIO DA GESTÃO RELATÓRIO DA GESTÃO  |  155

ATIvIDADES aep ii 2014/2015ATIvIDADES aep ii 2014/2015

No biênio de 2014/2016, o projeto conseguiu manter a sua regularidade, além de impulsionar os cur-
sos de mediação judicial, na perspectiva de preservar a qualidade dos serviços prestados e de estimular 
o método consensual perante os integrantes e não integrantes do Poder Judiciário. Os números divul-
gados a seguir são consequência desse trabalho dedicado.

rESUlTADOS	GErAIS	DO	bIêNIO	2014/2015		____________________________________

Segundo informações fornecidas pelas unidades da Capital e interior do Estado, os principais resulta-
dos alcançados são os constantes da tabela a seguir:

NúMErOS	rElATIvOS	àS	UNIDADES	DA	CIDADE	DE	SAlvADOr		_________________

Segundo o SAJ, foram distribuídos 9.183 termos de acordos em matéria de família celebrados nas 
unidades da Capital, discriminados na tabela a seguir:

Segundo o mesmo sistema de informações, foram proferidas mais de 10 mil sentenças homologatórias 
no biênio na Coordenação Jurídica da Capital, em matéria de família, merecendo registro que 2015 
foi o ano em que foi prolatada a maior quantidade de decisões homologatórias desde a implantação 
do Projeto.

Esse resultado supera em 65% o total das sentenças homologatórias proferidas na comarca da Capital 
em processos da mesma classe, conforme se verifica na tabela a seguir.

PrOJETO	PAI	PrESENTE		______________________________________________________

Os Balcões de Justiça e Cidadania contribuíram para a solução de 389 casos de reconhecimento de pa-
ternidade, sendo que 108 desses casos foram objeto de reconhecimento espontâneo tomado por termo 
nas próprias unidades de mediação e, em seguida, homologados por sentença. Outros 281 casos foram 
encaminhados à Coordenação do Projeto, para a realização de exame de DNA e demais procedimentos. 

PArTICIPAçãO	NA	SEMANA	NACIONAl	DE	CONCIlIAçãO		________________________

A participação na Semana Nacional de Conciliação, edição de 2014 e 2015 resultou na celebração de 
2.957 acordos. Os dados obtidos junto às unidades da Capital e do interior do Estado, nos dois exercícios, 
constam nas tabelas a seguir: 
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CAPACITAçãO	EM	MEDIAçãO	JUDICIAl		________________________________________	

•	 Curso	de	Mediação	Judicial: O projeto BJC deu continuidade à organização dos Cursos de Me-
diação Judicial, o que proporcionou a realização de 10 (dez) turmas ao longo do ano de 2014, 14 
(quatorze) turmas em 2015 e 3 (três) turmas em janeiro de 2016. Os cursos foram oferecidos em 
diferentes locais, como o Observatório de Pacificação Social da UFBA; Faculdade Estácio-FIB; 
Fundação Lar Harmonia; subseção da OAB-BA da cidade de Irecê; Escola Superior da Advocacia 
da OAB-BA, em Salvador-BA; Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus de Camaçari; 
Fórum da comarca de Camaçari, além do Instituto Federal da Bahia (IFBA), campus Simões Filho. 
Cerca de 750 (setecentos e cinquenta) pessoas concluíram a primeira etapa do curso, consistente 
em aulas teóricas e práticas, com jornada de 40 (quarenta) horas.

•	 Curso	de	Formação	de	Instrutores	em	Mediação	Judicial: Em 2014, duas mediadoras, profes-
soras de instituições de ensino superior parceiras do Poder Judiciário, participaram do Curso de 
Formação de Instrutores realizado em Brasília. Em 2015, outras 26 pessoas participaram do mes-
mo curso, realizado em Salvador-BA. Esses instrutores são responsáveis pela oferta dos cursos de 
formação de mediadores oferecidos ao longo do ano de 2015.

A parte teórica do curso de Mediação Judicial promovido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, em 
parceria com o Observatório da Pacificação Social da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
da Bahia. O curso foi ministrado na própria universidade, com a participação de 32 voluntários, 
com carga de 100 horas. O objetivo é formar mediadores judiciais capacitados para suprir a de-
manda do novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em março de 2016, e da nova Lei 
de Mediação, que passar a vigorar ainda este mês, visando a atuação nos recém-criados Centros 
Judiciários de Solução Consensual de Conflitos. Ainda em 2015, três profissionais obtiveram a 
certificação em Instrutoria em Mediação Judicial perante o CNJ.

PESqUISA	DE	OPINIãO		_______________________________________________________

Segundo o CNJ, o TJBA tornou-se o primeiro tribunal do país a implementar, como política universal 
no Balcão de Justiça e Cidadania, a pesquisa de satisfação do jurisdicionado1, prática atualmente ado-
tada em diversos centros de mediação judicial existentes no Brasil. Assim, no 1º semestre de 2015, a 
pesquisa foi aplicada em 10 unidades da Capital, além do Balcão de Justiça e Cidadania de Candeias, 
envolvendo 401 opinantes. Os percentuais indicados na tabela e gráfico a seguir correspondem à soma 
dos conceitos ótimo e bom para os cinco temas. A diferença entre os referidos percentuais e o valor de 
100% refere-se às abstenções e aos conceitos regular e ruim.

O gráfico a seguir contém uma síntese da percepção positiva do público, que sofreu pouca oscilação 
nos últimos 4 anos, em relação a cada um dos temas da pesquisa. 

As unidades que mais contribuíram para a pesquisa foram os Balcões de Justiça e Cidadania de Mussu-
runga, Cajazeiras, Ribeira, Paripe, Liberdade e Candeias, como se verifica na tabela a seguir:
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A resolução de problemas na área do consumidor ganhou um reforço no dia 07 de janeiro, com a inau-
guração do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflito (Cejusc) de Relações de Consumo. 
O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Eserval Rocha, a juíza Rita Ramos e o 
juiz Anderson Bastos, assessor especial da Presidência para Assuntos Institucionais, coordenador do 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), descerraram a placa 
de inauguração do centro.

De acordo com o art. 24 da Referida Resolução, os antigos Núcleos de Conciliação de Família em fun-
cionamento na comarca de Salvador, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Ilhéus e Juazeiro passa-
ram a integrar o sistema CEJUSC, o mesmo ocorrendo com os Balcões de Justiça e Cidadania, Núcleo 
de Conciliação de 2º Grau, Casas de Justiça e Cidadania, Câmara de Conciliação de Saúde, Conselhos 
Municipais de Conciliação, além das unidades que adotem o Programa de Justiça Restaurativa, que 
passaram a ter acrescidas às suas nomenclaturas a expressão CEJUSC.

Além das 14 unidades de Balcão de Justiça e Cidadania mencionadas no capítulo anterior, foi instalado 
o Cejusc das Varas de Relação de Consumo de Salvador, cujo funcionamento teve início no dia 18 
de janeiro de 2016. Foram ainda identificadas áreas e elaborados layouts para a instalação do Cejusc 
Tributário e Cejusc das Varas Cíveis, sendo ainda concluída toda a estrutura física e de equipamento 
do Cejusc da comarca de Barreiras. 

Os Cejusc aqui referidos são aqueles mencionados no art. 24 da Lei de Mediação, responsáveis pela 
realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pré-processuais e processuais, e pelo de-
senvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.

A instalação Cejusc das Varas de Relação de Consumo, no formato exigido no novo Código de Pro-
cesso Civil que entrará em vigor no mês de março de 2016, exigiu a adoção de providências prelimi-
nares, desde o desenvolvimento de logomarca e padronização visual, além da elaboração de materiais 
informativos como “Conheça o Cejusc”, em parceria com o Instituto Brasileiro de Meios Adequados 
de Solução de Conflitos (IBMASC), destinado para o público em geral, além de “Atos do Cejusc”, des-
tinado aos operadores da referida unidade (servidores, estagiários e mediadores), aos Juízes de Direito 
das varas atendidas, além de advogados. Esse material integra o presente relatório.

No dia 12 de janeiro foi realizada reunião para apresentação do funcionamento da prática aos magistra-
dos das Varas de Relação de Consumo e na semana de 11 a 15 de janeiro, toda a equipe foi submetida 
a Curso de Mediação Judicial, promovido pela equipe dos Balcões de Justiça e Cidadania. Além disso, 
o sistema processual teve que passar por adequações que viabilizasse o funcionamento das atividades 
processual e pré-processual. 

Desse modo, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia se antecipa à vigência do novo CPC e com a 
instalação do Cejusc das Varas de Relação de consumo, estabelece um padrão de trabalho que deve 
servir de modelo para as futuras unidades.

CAPACITAçãO	EM	INICIAçãO	à	MEDIAçãO	JUDICIAl	E	PrOCEDIMENTOS		________	

O Projeto proporcionou a capacitação de 220 pessoas integrantes do Projeto (200, na cidade de Salva-
dor e 20 na cidade de Ilhéus), por intermédio da realização de 11 eventos de capacitação em procedi-
mentos dos Balcões de Justiça e Cidadania e de iniciação à mediação de conflitos, a seguir relacionados:

NOvAS	PArCErIAS		___________________________________________________________

Foram estabelecidas sete novas parcerias. O ano de 2014 iniciou com a celebração de termo de com-
promisso com o Município de Salvador, no qual o novo parceiro obrigou-se a instalar Balcões de Jus-
tiça e Cidadania em nove prefeituras de bairro, o que possibilitou o crescimento do Projeto na cidade 
de Salvador. Até o final do ano de 2015, as seis unidades conveniadas com o município já inauguradas 
foram responsáveis pela celebração de mais de 1.200 acordos de família. A seguir, a relação das ins-
tituições que celebraram termo de compromisso e das unidades que resultarão desses instrumentos, 
instaladas e a instalar:

rEGUlAMENTAçãO	DAS	ATIvIDADES	DO	CEJUSC	E	NUPEMEC		__________________

Foi elaborado o projeto que resultou na aprovação da Resolução nº 24/2015, na Sessão do Tribunal 
Pleno do dia 11 de dezembro de 2015. Essa norma regulamenta o funcionamento do Núcleo Perma-
nente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) e cria os Centros Judiciários 
de Solução Consensual de Conflitos (CEJUSC), adaptando o atual sistema de mediação e conciliação 
estadual à política instituída na Resolução nº 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça, e às normas 
contidas na Lei de Mediação e novo Código de Processo Civil.
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•	 05	e	06	de	Fevereiro,	Universidade	Católica	de	Salvador: temática: conhecimento do Projeto, 
atendimento padronizado e de qualidade, noções básicas de técnica de mediação, conciliação e 
prática e termos de acordos. Instrutores: Larissa Maia Teixeira Nou e Luiz Fernando Pinto Nasci-
mento, supervisores. Participantes: 25 pessoas.

•	 09	e	10	de	Fevereiro,	Universidade	Católica	de	Salvador: temática: conhecimento do Projeto, 
atendimento padronizado e de qualidade, noções básicas de técnica de mediação, conciliação e 
prática e termos de acordos. Instrutores: Larissa Maia Teixeira Nou e Luiz Fernando Pinto Nasci-
mento, supervisores. Participantes: 28 pessoas.

•	 19	e	20	de	Fevereiro,	Universidade	Católica	de	Salvador: temática: conhecimento do Projeto, 
atendimento padronizado e de qualidade, noções básicas de técnica de mediação, conciliação e 
prática, e termos de acordos. Instrutores: Larissa Maia Teixeira Nou e Luiz Fernando Pinto Nasci-
mento, supervisores. Participantes: 19 pessoas.

•	 18	a	20	de	Março,	Faculdade	Social: temática: conhecimento do Projeto, atendimento padro-
nizado e de qualidade, noções básicas de técnica de mediação, conciliação e prática e termos de 
acordos. Instrutores: Carolina Orrico, supervisora. Participantes: 28 pessoas. 

•	 10	e	11	de	Abril,	Faculdade	Madre	Thaís	(Ilhéus): temática: conhecimento do Projeto, atendi-
mento padronizado e de qualidade, noções básicas de técnica de mediação, conciliação e prática 
e termos de acordos. Instrutores: Dr. Luiz Fernando Pinto Nascimento, supervisor. Participantes: 
20 pessoas.

•	 15	a	17	de	Abril,	Faculdade	IbES/FACSAl: temática: conhecimento do Projeto, atendimento 
padronizado e de qualidade, noções básicas de técnica de mediação, conciliação e prática, simu-
lação de casos e termos de acordos. Instrutores: Dras. Larissa Maia Teixeira Nou e Karolinne de 
Oliveira Gomes Santana, supervisoras. Participantes: 25 pessoas. 

•	 15	a	17	de	Julho,	Unidades	Diversas: temática: conhecimento do Projeto, atendimento padro-
nizado e de qualidade, noções básicas de técnica de mediação, conciliação e prática, simulação de 
casos e termos de acordos. Instrutores: Dras. Larissa Maia Teixeira Nou e Karolinne de Oliveira 
Gomes Santana, supervisoras. Participantes: 12 pessoas. 

•	 26	a	28	de	agosto,	Unidades	Diversas: temática: conhecimento do Projeto, atendimento padro-
nizado e de qualidade, noções básicas de técnica de mediação, conciliação e prática, simulação de 
casos e termos de acordos. Capacitação ministrada por Karolinne de Oliveira Gomes Santana e 
Luiz Fernando Pinto Nascimento, supervisores. Participantes: 14 pessoas. 

•	 29	de	setembro	a	01	de	outubro,	Unidades	Diversas: temática: conhecimento do Projeto, aten-
dimento padronizado e de qualidade, noções básicas de técnica de mediação, conciliação e prática, 
simulação de casos e termos de acordos. Capacitação ministrada por Luiz Fernando Pinto e Karo-
linne de Oliveira Gomes Santana. Participantes: 22 pessoas.

•	 26	a	28	de	outubro,	Unidades	Diversas: temática: conhecimento do Projeto, atendimento pa-
dronizado e de qualidade, noções básicas de técnica de mediação, conciliação e prática, simulação 
de casos e termos de acordos. Capacitação ministrada por Luiz Fernando Pinto e Karolinne de 
Oliveira Gomes Santana. Participantes: 15 pessoas.

•	 03	e	04	de	dezembro,	Polícia	Militar	da	bahia	e	Unidades	Diversas: temática: conhecimen-
to do Projeto, atendimento padronizado e de qualidade, noções básicas de técnica de mediação, 
conciliação e prática, simulação de casos e termos de acordos. Capacitação ministrada por Luiz 
Fernando Pinto e Karolinne de Oliveira Gomes Santana. Participantes: 15 pessoas.

PrOMOçãO	DE	PAlESTrAS		___________________________________________________	

•	 28	de	janeiro,	Auditório	do	hospital	Naval: Palestrantes: Larissa Maia Teixeira Nou e Carlos 
Carvalho sobre o funcionamento do Balcão de Justiça e Cidadania e Alienação Parental, respecti-
vamente, às 09:00h.

•	 05	de	maio,	Auditório	do	Projeto	Avançar: Palestrantes: Cláudio Carvalho e Josefina Ruas, auto-
ra da Cartilha “Não à Alienação Parental”, às 18h.

•	 26	de	outubro,	II	Fórum	de	Mediação	do	baixo	Sul	da	bahia: organizado pelo Instituto Direito 
e Cidadania, na Cidade de Valença, tendo por tema o Marco Legal da Mediação e seus Impactos 
para Resolução de Conflitos com acesso à Justiça Social.

PArTICIPAçãO	EM	EvENTOS	PúblICOS		_______________________________________	

O Projeto participou de 50 eventos públicos organizados por entidades sociais e órgãos de comunica-
ção, nos quais prestou orientação jurídica e distribuiu Cartilhas e Prospectos do BJC, “Cartilhas Não 
à Alienação Parental” e Cartilhas do Projeto Pai Presente, realizados nos seguintes locais e horários:

•	 27	de	janeiro	a	12	de	fevereiro,	Ação	Energia	com	Cidadania: organizada pela Coelba, no bair-
ro de Nordeste de Amaralina visando alcançar as comunidades de Nordeste de Amaralina, Santa 
Cruz, Chapada do Rio Vermelho e Vale das Pedrinhas. Representou o Projeto a Líder Comunitária 
Maria Madalena da Silva Rodrigues.

•	 31	de	janeiro,	Ação	Abração	Cidadão: organizada pela Rede Record de Televisão, na cidade de 
São Francisco do Conde visando alcançar as comunidades de Muribeca, Socorro, Monte Recôn-
cavo, Centro, Paramirim. Total de atendimentos: 55. Representou o Projeto a supervisora Magna 
Villas Bôas.

•	 19	de	fevereiro	a	14	de	março,	Ação	Energia	com	Cidadania: organizada pela Coelba, no bairro 
da Liberdade visando alcançar a comunidade local. Representou o Projeto a Líder Comunitária 
Maria Madalena da Silva Rodrigues.

•	 06	de	março,	Ação	alusiva	ao	Dia	Internacional	da	Mulher: realizada pelo Instituto Anísio Tei-
xeira, visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 52. Representaram o Projeto a 
Líder Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues e o estagiário Mozeis dos Santos Almeida.

•	 17	a	28	de	março,	Ação	Energia	com	Cidadania:	organizada pela Coelba, no bairro de São João 
do Cabrito visando alcançar a comunidade de Novos Alagados. Total de atendimentos: 9. Repre-
sentaram o Projeto, a Líder Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues e o estagiário Mozeis 
dos Santos Almeida.
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•	 25	a	27	de	março,	Ação	União	das	Cajazeiras: organizada pela União das Cajazeiras, visando 
alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 59. Representaram o Projeto a Líder Comu-
nitária Maria Madalena da Silva Rodrigues e o estagiário Mozeis dos Santos Almeida.

•	 28	de	março,	Ação	em	Parceria	com	a	Assembleia	de	Deus	–	Ministério	Madureira: organizada 
pela Igreja, no bairro de Valéria. Representou o Projeto, a Líder Comunitária Maria Madalena da 
Silva Rodrigues. 

•	 31	de	março	a	11	de	abril:	Ação	Energia	com	Cidadania: organizada pela Coelba, no bairro 
de Águas Claras visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 14. Representou o 
Projeto a Líder Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues.

•	 14	a	25	de	abril,	Ação	Energia	com	Cidadania:	organizada pela Coelba, no bairro de Jardim 
Valéria visando alcançar a comunidade de Moradas da Lagoa e Valéria. Total de atendimentos: 18. 
Representou o Projeto a Líder Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues.

•	 25	de	abril,	Abração	Cidadão: organizada pela Rede Record de Televisão, no bairro da Ribeira. 
Total de atendimentos: 259. Representaram o Projeto os advogados José Guilherme Carvalho 
Neto, Lívia Vital, a Líder Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues, o estagiário Mozeis 
dos Santos Almeida e o colaborador Carlos.

•	 25	de	abril,	Mobilização	Social	em	Parceria	com	a	Igreja	batista	da	barra: organizada pela 
Igreja, visando alcançar a comunidade local. 

•	 25	de	abril,	Mobilização	Social	em	Parceria	com	a	Igreja	Assembleia	de	Deus	de	Pau	da	lima: 
organizada pela Igreja, visando alcançar a comunidade de Colina Azul. Total de Atendimentos: 13. 
Representaram o Projeto, a Líder Comunitária Liliane Aquino Neves e a Supervisora do BJC Pau 
da Lima, Nívea Amazonas.

•	 28	de	abril	a	09	de	maio,	Ação	Energia	com	Cidadania: organizada pela Coelba, no bairro de 
Plataforma visando alcançar a comunidade local. Representou o Projeto, a Líder Comunitária Ma-
ria Madalena da Silva Rodrigues.

•	 28	de	abril,	Feira	de	Saúde	e	Serviços: organizada pelo Centro de Controle e Zoonoses, a Ação 
objetivou instruir a população das localidades do Cabula, Pernambués e demais bairros integrantes 
do Distrito Sanitário de Cabula/Beirut) a respeito da prevenção e controle da Dengue e da Chi-
kungunya, além de levar serviços, como os prestados pelo Projeto Balcão de Justiça e Cidadania. 
Total de atendimentos: 20. Representou o Projeto, o estagiário Mozeis dos Santos Almeida e a 
bacharela Cristina Tosta.

•	 12	 a	 23	 de	maio,	 Ação	Energia	 com	Cidadania: organizada pela Coelba, no Bairro da Paz, 
visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 9. Representou o Projeto, a Líder 
Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues.

•	 26	de	maio	a	13	de	junho,	Ação	Energia	com	Cidadania: organizada pela Coelba, no bairro do 
Uruguai, visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 43. Representou o Projeto, 
a Líder Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues.

•	 30	de	maio,	Ação	Global: organizada pelo Serviço Social da Indústria em parceria com a Rede 
Globo de Televisão, no bairro de Piatã, em edição anual. Total de atendimentos: 426. Representa-
ram o Projeto, a autora da Cartilha “Não à Alienação Parental”, Dra, Josefina de Melo Ruas Dra. 
Júlia Regina da Silva, o Ouvidor Auxiliar, Guilherme José de Carvalho Neto, a Líder Comunitária 
Maria Madalena da Silva Rodrigues e as estagiárias Priscila Ramos dos Santos Lima e Sneide Carla 
Bispo da Costa. 

•	 30	de	maio,	Ação	Social	promovida	pelo	IDEb: promovida pelo Instituto Cultural Educacional 
de Comunicação e Tecnologias para o Desenvolvimento da Bahia, no bairro de Tancredo Neves, 
visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 57 Representaram o Projeto, a Me-
diadora Judicial Cristina Maria de Santana Tosta e os estagiários Maristela de Almeida Pereira 
Garrido e Mozeis dos Santos Almeida.

•	 30	de	maio,	Mutirão	Social:	organizado pela Câmara Setorial e Prevenção Social, no Bairro da 
Paz, visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 17. Representaram o Projeto: 
Marlove Guimarães e Mirian Marcia Tourinho Santana.

•	 12	de	junho,	Mobilização	Social	em	Parceria	com	a	Igreja	Assembleia	de	Deus	do	bairro	de	
Pau	da	lima: organizada pela Igreja, visando alcançar a comunidade de São Marcos. Total de 
Atendimentos: 7. Representaram o Projeto, a Líder Comunitária Liliane Aquino Neves e a super-
visora Nívea Amazonas.

•	 13	de	junho,	Mobilização	Social	em	Parceria	com	a	Igreja	Assembleia	de	Deus	de	Pau	da	lima:	
organizada pela Igreja, visando alcançar a comunidade de Castelo Branco. Total de Atendimentos: 10. 
Representaram o Projeto, a Líder Comunitária Liliane Aquino Neves e a supervisora Nívea Amazonas.

•	 13	de	junho,	Abração	Cidadão:	organizada pela Rede Record de Televisão, no bairro de Naran-
diba. Total de atendimentos: 65. Representaram o Projeto, o Ouvidor Auxiliar José Guilherme de 
Carvalho Neto, a Professora Sandra Cabral, a Líder Comunitária Maria Madalena da Silva Rodri-
gues e o estagiário Mozeis dos Santos Almeida.

•	 16	a	27	de	junho,	Ação	Energia	com	Cidadania: organizada pela Coelba, nos bairros de Pituaçu 
e Boca do Rio, visando alcançar a comunidade local. Representou o Projeto, a Líder Comunitária 
Maria Madalena da Silva Rodrigues.

•	 30	de	junho	a	11	de	julho,	Ação	Energia	com	Cidadania: organizada pela Coelba, no bairro de 
Fazenda Grande do Retiro, visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 7. Repre-
sentou o Projeto, a Líder Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues.

•	 05	de	julho,	Ação	Social	em	parceria	com	a	Federação	Espírita	do	Estado	da	bahia: organizada 
pela Federação, no bairro de Luís Anselmo, visando alcançar a comunidade local. Total de atendimen-
tos: 45. Representaram o Projeto, o supervisor Benedito Gomes Cabral e a estagiária Graziela Antunes.

•	 08	a	11	de	julho,	Ação	Cívico-Social	(ACISO): organizada pelo 2º Distrito Naval da Marinha, na 
Praia de Tubarão (Subúrbio Ferroviário de Salvador), visando alcançar a comunidade local. Total 
de atendimentos: 154. Representaram o Projeto, a Supervisora Larissa Maia Teixeira Nou e os esta-
giários Mozeis dos Santos Almeida, Priscila Ramos dos Santos Lima e Sneide Carla Bispo da Costa.
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•	 14	a	25	de	julho,	Ação	Energia	com	Cidadania:	organizada pela Coelba, no bairro de Canabrava, 
visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 13. Representou o Projeto, a Líder 
Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues.

•	 24	de	julho,	Mobilização	Social	em	Parceria	com	a	Igreja	Assembleia	de	Deus	de	Pau	da	lima:	
organizada pela Igreja, visando alcançar a comunidade de Vila Nova de Pituaçu. Total de Atendi-
mentos: 14. Representaram o Projeto, a Líder Comunitária Liliane Aquino Neves e a supervisora 
Nívea Amazonas.

•	 24	de	julho,	Ação	Social	em	Parceria	com	a	Secretaria	Municipal	de	Saúde: organizada pela 
Unidade de Saúde da Família do Bate Coração, no bairro de Paripe, visando alcançar a comuni-
dade local. Total de Atendimentos: 22. Representaram o Projeto, a Líder Comunitária Maria Ma-
dalena da Silva Rodrigues e os estagiários Marcelo Moreira dos Santos Barbosa e Marcus Vinicius. 

•	 28	de	julho	a	08	de	agosto,	Ação	Energia	com	Cidadania:	organizada pela Coelba, no bairro 
de Saramandaia, visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 15. Representou o 
Projeto, a Líder Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues.

•	 01	de	agosto,	Mutirão	Social	em	Parceria	com	a	Câmara	Setorial	de	Prevenção	Social	(CSPS): 
no bairro do Uruguai, visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 48. Representa-
ram o Projeto, o Supervisor da Unidade, o Sr. Ranieri Araújo, e sua estagiária Vanessa Barbosa Souza, a 
Líder Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues e os estagiários Marcelo Barbosa e Pamela Reis.

•	 08	de	agosto,	Ação	Social	em	Parceria	com	a	Igreja	Assembleia	de	Deus,	no	bairro	do	lobato: 
visando alcançar a comunidade da Suburbana, a psicóloga Elinalda Santos, a Líder Comunitária Ma-
ria Madalena da Silva Rodrigues e o Delegado Carlos Augusto Macedo. Total de atendimentos: 238.

•	 11	a	22	de	agosto,	Ação	Energia	com	Cidadania: organizada pela Coelba, no bairro de Bosque 
das Bromélias, visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 49. Representou o 
Projeto, a Líder Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues.

•	 25	de	agosto	a	05	de	setembro,	Ação	Energia	com	Cidadania: organizada pela Coelba, no bairro 
de Paripe, visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 06. Representou o Projeto, 
a Líder Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues.

•	 09	a	19	de	setembro,	Ação	Energia	com	Cidadania: organizada pela Coelba, no bairro do Ogun-
já, visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 16. Representou o Projeto, a Líder 
Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues.

•	 19	de	setembro,	Abração	Cidadão:	organizada pela Rede Record, no bairro do Abaeté. Total de 
atendimentos: 54. Representaram o Projeto, o Chefe de Ouvidoria, Dr. José Guilherme de Car-
valho Neto, a Líder Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues e o estagiário Mozeis dos 
Santos Almeida.

•	 22	de	 setembro	a	03	de	outubro,	Ação	Energia	com	Cidadania:	organizada pela Coelba, no 
bairro de Areia Branca, no município de Lauro de Freitas, visando alcançar a comunidade local. 
Total de atendimentos: 20. Representou o Projeto, a Líder Comunitária Maria Madalena da Silva 
Rodrigues. 

•	 06	a	17	de	outubro,	Ação	Energia	com	Cidadania:	organizada pela Coelba, no bairro do Lobato, 
visando alcançar a comunidade local. Representou o Projeto, a Líder Comunitária Maria Madale-
na da Silva Rodrigues. 

•	 17	de	outubro,	Ação	Social	“A	Comunidade	nas	Mãos	de	Deus”: organizada pela Comunidade 
Evangélica Torre Forte, no bairro do Calabetão, visando alcançar a comunidade local. Total de 
atendimentos: 23. Representaram o Projeto a líder comunitária Maria Madalena Rodrigues da 
Silva e o estagiário Mozeis dos Santos Almeida.

•	 20	a	31	de	outubro,	Ação	Energia	com	Cidadania: organizada pela Coelba, no bairro de Santa 
Cruz. Representou o Projeto, a Líder Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues. 

•	 30	de	outubro,	Mobilização	Social	em	Parceria	com	a	Igreja	Assembleia	de	Deus	de	Pau	da	
lima:	organizada pela Igreja, visando alcançar a comunidade de Pau da Lima. Representou o Pro-
jeto, a Líder Comunitária Liliane Aquino Neves.

•	 04	a	14	de	novembro,	ação	Energia	com	Cidadania: organizada pela Coelba, no bairro de Fazen-
da Grande VIII, visando alcançar a comunidade local. Representou o Projeto, a Líder Comunitária 
Maria Madalena da Silva Rodrigues. 

•	 05	a	08	de	novembro,	Ação	Cívico-Social	(ACISO):	organizada pelo 2º Distrito Naval da Mari-
nha, na Ilha de Maré, visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 356. Represen-
tou o Projeto, o estagiário Mozeis dos Santos Almeida.

•	 16	de	novembro,	8º	Pólo	Cidadania: organizado pelo Comitê de Fomento Industrial de Cama-
çari (Cofic), em parceria com o Sesi, Cidade do Saber e Prefeitura de Camaçari, visando a comu-
nidade local. Representou o Projeto, a supervisora Elcí de Cássia Silva Santos.

•	 17	a	28	de	novembro,	Ação	Energia	com	Cidadania: organizada pela Coelba, no bairro de Va-
léria, visando alcançar a comunidade local. Representou o Projeto, a Líder Comunitária Maria 
Madalena da Silva Rodrigues. 

•	 21	de	novembro,	Mutirão	Social	 em	Parceria	 com	a	Câmara	Setorial	de	Prevenção	Social	
(CSPS):	no bairro de Águas Claras, visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 57. 
Representaram o Projeto, o chefe da Ouvidoria do Tribunal de Justiça, Dr. José Guilherme de Carvalho 
Neto, a Líder Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues e o estagiário Mozeis dos Santos Almeida.

•	 28	de	novembro,	Abração	Cidadão: organizada pela Rede Record de Televisão, no bairro de Sus-
suarana. Total de atendimentos: 58 Representaram o Projeto, José Guilherme de Carvalho Neto, 
chefe da Ouvidoria do Tribunal de Justiça, e o estagiário Mozeis dos Santos Almeida.

•	 28	de	novembro,	Mobilização	Social,	organizada	pela	Igreja	Assembleia	de	Deus,	no	bairro	do	
largo	do	Tanque: visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 30. Representa-
ram o Projeto, a supervisora Larissa Maia Teixeira Nou e o estagiário Ronald Pereira Souza.

•	 01	a	19	de	dezembro,	Ação	Energia	com	Cidadania: organizada pela Coelba, no bairro de Tan-
credo Neves, visando alcançar a comunidade local. Representou o Projeto, a Líder Comunitária 
Maria Madalena da Silva Rodrigues.
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•	 11	e	12	de	dezembro,	Feira	de	Saúde	de	Cidadania: organizada pela União das Associações de 
Moradores e Entidade Representativa das Cajazeiras e Adjacências, no bairro de Castelo Branco, 
visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 68. Representaram o Projeto: a Líder 
Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues e o estagiário Mozeis dos Santos Almeida.

•	 23	de	Janeiro,	Ação	Social	de	Cidadania: Organizada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
– Barros Reis, visando alcançar a comunidade local. Total de atendimentos: 65. Participaram a Líder 
Comunitária Maria Madalena da Silva Rodrigues, José Guilherme Carvalho Neto e Mozeis Almeida.

centros Judiciários de solução de conflitos – varas de família

Os Núcleos de Conciliação Prévia, criados no ano de 2002, passaram a ser denominados Centros Judiciá-
rios de Solução Consensual de Conflitos – Varas de Família, partir da vigência da Resolução nº 24/2015, 
que regulamentou todas as atividades autocompositivas do Poder Judiciário. No biênio de 2014-2016, as 
atividades dos Cejusc-Família resultaram na solução consensual de 11.016 demandas judiciais, segundo 
as informações fornecidas pelos próprios núcleos, reproduzidas na tabela e gráfico a seguir:

Já as Varas de Família e as Varas Cíveis com competência em matéria de família, segundo o Sistema de 
Acompanhamento Judicial (SAJ), foram responsáveis pelo oferecimento de 16.535 sentenças homolo-
gatórias de acordos, como se verifica na tabela a seguir:

Dos números registrados nas Varas de Família, verifica-se que os Cejuscs contribuíram, em média, com 
67% das sentenças proferidas, sendo que os percentuais verificados são os constantes da tabela a seguir:

Por ter maior porte, a comarca de Salvador continua sendo responsável por mais da metade do resul-
tado produzido Pelos Cejusc-Família, em quantidade de sentenças homologatórias, como ilustra o 
gráfico a seguir:

Em virtude da proximidade da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (lei nº 13.105/2015) 
e da Lei de Mediação (lei nº 13.140/2015), o Tribunal de Justiça da Bahia editou a recente Resolução 
nº 24/2015, publicada no Diário do Poder Judiciário de 11/12/2015, que trouxe uma nova regula-
mentação para o funcionamento das unidades de mediação e conciliação. A partir de 2016, a tendência 
é de que os Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos passem por uma rápida expansão. 
Um primeiro exemplo disso é a instalação, em janeiro de 2016, do Cejusc das Varas de Relação de 
Consumo da comarca de Salvador.

núcleo de atendimento Judiciário – naJ

O Núcleo de Atendimento Judiciário (NAJ) disponibiliza à população uma série de serviços de natu-
reza extrajudicial, proporcionando-lhe celeridade no atendimento às suas solicitações e ampliando o 
acesso à prestação dos serviços públicos prestados pelo Poder Judiciário baiano.

Para as unidades cartorárias, a implantação do NAJ permite a reorganização de suas atividades a partir 
da redução da demanda de atendimento direto ao público, ou seja, do atendimento efetuado no bal-
cão, e da transferência de etapas do processo que prescinde do cartório, ensejando, finalmente, posicio-
nar o foco em atividades de sua exclusiva competência.

O Núcleo de Atendimento Judiciário – NAJ é uma unidade administrativa, com atuação na jurisdi-
ção dos cartórios de Registro Civil, Registro de Imóveis, Protesto de Títulos, Tabelionato de Notas da 
Comarca de Salvador.

•	 Serviços	fornecidos:
 » Habilitação para casamento;
 » 2ª via de certidão de nascimento, casamento e óbito;
 » Abertura de firmas;
 » Autenticação de documentos;
 » Reconhecimento de firma por autenticidade;
 » Escrituras;
 » Subestabelecimento;
 » Procurações;
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Nessa unidade, há a prestação de serviços como mediação de conflitos e orientação jurídica nos casos 
de reconhecimento e dissolução de união estável, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, 
divórcio e questões cíveis de menor complexidade. Além disso, conta ainda com balcões de atendi-
mento do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), oferecendo serviços de retirada de RG, CPF, 
antecedentes criminais, Bolsa Família, e também com um balcão do Serviço de Intermediação do 
Trabalho (SINEBAHIA), auxiliando aqueles que estão à procura de emprego, serviços estes oferecidos 
a comunidade gratuitamente.

•	 1ª	Casa	de	Justiça	e	Cidadania

•	 2ª	Casa	de	Justiça	e	Cidadania

 » Emissão de certidões cíveis e criminais;
 » Emissão de certidões de execuções penais;
 » Interdições comerciais; 
 » Protesto de Títulos com emissão de Certidão Positiva e Negativa.

casas de Justiça e cidadania

A 1ª Casa de Justiça e Cidadania foi lançada no dia 19.03.2010 em parceria com o Conselho Nacional 
de Justiça (e inaugurada, oficialmente, pela então presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
Des.ª Telma Britto, no dia 07.05.2010. O projeto nasceu com o objetivo de oferecer ao cidadão uma 
rede integrada de serviços voltados para a promoção da cidadania e para a garantia dos direitos funda-
mentais. Um projeto que se mostra bem sucedido não só pelos números, que no ano de 2014/2015 re-
alizou mais de 100 mil atendimentos, mas, sobretudo, pela iniciativa de aproximar a Justiça ao cidadão.

A 2ª Casa de Justiça e Cidadania surgiu por meio do termo de cooperação técnica firmado entre o Tri-
bunal de Justiça do Estado da Bahia e a Fundação Lar Harmonia, visando disponibilizar atendimento 
judiciário, a conciliação e a consequente homologação de acordos na área de família, especificamente 
nas ações de alimentos e afins, de guarda, separação, regulamentação das visitas, divórcio, dissolução 
de união estável, investigação de paternidade e outras demandas possíveis de solução pela via amigável, 
além de promover ações de cunho eminentemente social, com base no princípio constitucional da 
cidadania, disseminando práticas institucionais voltadas a proteção de direitos fundamentais, acesso à 
justiça e à cultura.

A 2ª Casa de Justiça e Cidadania é uma rede integrada de serviços e projetos do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, do Governo do Estado, do Ministério Público e da Prefeitura de Salvador, disse-
minando práticas institucionais voltadas a proteção dos direitos fundamentais, facilitando o acesso à 
justiça e aos serviços de cunho social e cultural, agregados a outros serviços oferecidos pela Fundação 
Lar Harmonia para os moradores do bairro de Piatã e comunidades vizinhas.
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Quanto à atividade de mediação e conciliação, nos casos de divórcio, alimentos, reconhecimento e dis-
solução de união estável e reconhecimento espontâneo de paternidade, os números da Casa de Justiça 
e Cidadania instalada no NAJ são os constantes da tabela a seguir:

conhecendo o Judiciário
                       
O Projeto Conhecendo o Judiciário tem como objetivo aproximar a comunidade acadêmica, em especial, 
da área jurídica, com o Tribunal de Justiça da Bahia, permitindo que os alunos tenham um conhecimento 
geral sobre a formação e tramitação dos processos nos 1º e 2º graus, além de informações históricas deste 
Tribunal que é o Primeiro das Américas, criado em 1587 e instalado em 07 de março de 1609. A visita é 
dividida em dois dias:

•	 Primeira	Etapa	–	Fórum	ruy	barbosa
 » Horário: 3ª feira, das 14:30h às 17h

 » Roteiro: Átrio – Busto de Ruy Barbosa e suas frases famosas; 
   Memorial; Cripta – Onde estão os restos mortais de Ruy Barbosa; 
   Setor de Distribuição e Protocolo Judicial; 
   Gabinete de um(a) Magistrado(a); 
   Biblioteca; 
   Salão Nobre.

•	 Segunda	Etapa	–	Tribunal	de	Justiça	(Sede)
 » Horário: 5ª feira, das 09h às 12h
 » Roteiro: Memorial dos Presidentes; 

   Setor de Comunicações Gerais (SECOMGE); 
   Secretaria Cível ou Criminal; 
   Secretaria do Pleno; 
   Secretaria Especial de Recursos; 
   Sala de Sessão – Palestra com Magistrado(a).

processo Judicial eletrÔnico – pJe

A Resolução nº 185 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou e estabeleceu o cronogra-
ma de adesão dos tribunais brasileiros ao Processo Judicial Eletrônico – PJe, publicada na edição de 
20/12/2013 do Diário de Justiça Eletrônico Federal, prevendo ainda que os tribunais implantassem 
o PJe em pelo menos menos 10% de suas varas e câmaras julgadoras, somando primeira e segunda 
instância, até o final do ano de 2014. O prazo para a conclusão de implantação do sistema é 2018.

Desde 18 de setembro de 2014 até 14 de dezembro de 2015, o Tribunal de Justiça envidou incontáveis 
esforços para o cumprimento do quanto assinalado pelo CNJ, chegando-se a marca de implantação do 
PJe em mais de 160 Unidades Judiciais, distribuídas entre 146 Comarcas, conforme relação a seguir:
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O Tribunal de Justiça contou ainda com a colaboração do Conselho Nacional de Justiça que, por meio 
de Termo de Doação celebrado com o TJ, promoveu a doação de 786 computadores, do tipo desktop, 
com a finalidade de auxiliar na implantação do PJe em todas as Unidades do Judiciário Baiano.

Ademais, o TJBA, em outubro de 2015, formalizou a compra de 1,5 mil computadores com destina-
ção à implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe), às novas varas instaladas pela administração e 
à atualização contínua do parque computacional do TJBA.

Para operacionalizar o perfeito funcionamento do novo Sistema o Tribunal de Justiça realizou também 
o investimento na aquisição de Certificados Digitais para utilização no PJe. Foram realizadas 2.514 
emissões de certificados no biênio de 2014 e 2015.

ATENDIMENTOS	AO	USUárIO	DO	PJE		_________________________________________

O Tribunal de Justiça disponibilizou ainda diversas ferramentas e canais de atendimento aos usuários 
para os casos de dúvida na utilização do PJe. Além dos abaixo relacionados ainda possui a ferramenta 
Pandion de uso interna corporis, o aplicativo WhatsApp, como grande facilitador da gestão e resolução 
de demandas oriundas dos mais diversificados públicos, sejam dos órgãos internos e externos. A título 
de elucidação, o Service Desk realiza atendimentos em toda a Bahia, tanto interior quanto capital, por 
telefone e o Mantis é o sistema que contabiliza os atendimentos realizados pela Coordenação de Sistemas.

No ano de 2015, em virtude do aumento de Unidades Judiciais contempladas com o PJe, e conside-
rando a subdivisão em PJe 1º e 2º Grau, dado o momento distinto pelo qual passavam,  um em fun-
cionamento e crescente expansão e outro em fase inicial de treinamento, respectivamente,  fora criada 
uma equipe de manutenção e treinamento do PJe, composta por 6 servidores da área de Tecnologia e 
Informação do Tribunal de Justiça para otimizar o funcionamento do sistema por meio de sistemáticas 
de manutenção do serviço, planejamento das próximas ações do projeto, organização das atividades 
de implantação, controle das entregas, além de treinamento de usuários. A equipe de manutenção ou 
sustentação é responsável por disponibilizar e manter o ambiente que suporta a solução PJe – opera-
cional, já que as manutenções ao sistema são realizadas pela equipe do CNJ. Esta equipe é também 
a responsável por visitar as comarcas e treinar os serventuários e magistrados no uso do PJe, além de 
acompanhar o pós-implantação.

COMITê	GESTOr	DO	PJE		______________________________________________________

Através do Decreto Judiciário Nº 197, de 28 de março de 2014 e da alteração do Art. 1º citado no 
Decreto Judiciário  Nº 261, de 24 de abril de 2014, instituiu-se o Comitê Gestor do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico – PJe no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que atuou em per-
manente diálogo e interação com o Comitê Gestor Nacional, sendo composto por representantes dos 
diversos setores do Tribunal (Secretaria de Tecnologia, Informação e Modernização, Coordenação de 
sistemas, Comissão e Diretoria de Informática), presidido pela AEPII, representada pelo Juiz Assessor, 
bem como das demais Instituições componentes do Poder Judiciário, como Ministério Público, De-
fensoria Pública, Procuradoria Estadual e Municipal, bem como da Ordem dos Advogados do Brasil.



174  |  RELATÓRIO DA GESTÃO RELATÓRIO DA GESTÃO  |  175

ATIvIDADES aep ii 2014/2015ATIvIDADES aep ii 2014/2015

Compete ao Comitê Gestor administrar o sistema nos aspectos relacionados à sua estrutura, imple-
mentação e funcionamento, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Comitê Gestor Nacional; avaliar 
a necessidade de promover a manutenção corretiva e evolutiva; organizar a estrutura de atendimento 
às demandas de seus usuários internos e externos;  determinar a realização de auditorias no sistema, es-
pecialmente no que diz respeito à integridade das suas informações e segurança; garantir a integridade 
do sistema, no que diz respeito à sua taxonomia e classes processuais; propor alterações e observar as 
orientações técnicas expedidas pelo Comitê Gestor Nacional visando ao aprimoramento do sistema. 
Nesse âmbito de competência, foram realizadas 22 reuniões, inicialmente ocorridas às últimas terças-
feiras de cada mês, alterando-se para a primeira terça-feira desde novembro de 2015, em virtude de 
solicitação formulada pelo Ministério Público.

As atas foram disponibilizadas no Portal do Tribunal de Justiça, no endereço eletrônico www.tjba.jus.br/
pjeinformacoes/index.php/comite-gestor para consulta posterior, após a deliberação dos presentes.

PJE	NOS	JUIzADOS	E	TUrMAS	rECUrSAIS		_____________________________________ 

Instalados através dos Decretos Judiciários nº 340/341/2015, em atendimento a Lei nº 12.153/2009, 
os Juizados Especiais e Turmas Recursais da Fazenda Pública da Capital foram concebidos para tornar 
mais rápida a resposta para uma das maiores demandas do Judiciário. Com funcionamento em dois 
turnos, das 7 às 19 horas, onde cada unidade conta com 12 servidores.

As novas unidades, que funcionam com o Processo Judicial Eletrônico, o PJe, resultam da conversão de 
cinco varas de substituições da capital em duas varas do sistema dos Juizados Especiais e em três varas 
da Turma Recursal.

Desde o primeiro processo autuado, em 24 de abril de 2015, já foram autuados 1443 processos (até a 
presente data, 19 de janeiro de 2015), tendo sido agendadas 1514 audiências. De acordo com o relató-
rio apresentado, o total de atos proferidos nos processos denota que não há passivo sem movimentação 
até a presente data, o que infere uma atuação constante, célere e eficiente nos processos da competência 
dos juizados. A quantidade de atos dos magistrados é superior à quantidade dos processos, vale dizer 
que existem processos com mais de uma movimentação eficaz. Decisões rápidas marcam os nove pri-
meiros meses de funcionamento dessas unidades, que, atualmente, encontram-se plenamente saneadas.

PJE	NO	2º	GrAU		______________________________________________________________

O Tribunal de Justiça seguiu com a implantação do Processo Judicial Eletrônico, iniciando o treina-
mento de servidores para a utilização do PJe no Segundo Grau de Jurisdição. Em virtude das demandas 
relatadas pelos órgãos no Comitê Gestor do PJe, a capacitação foi voltada a oficiais de Justiça e equipes 
das secretarias das câmaras e dos gabinetes de desembargadores, e foi realizada em duas etapas.

Na primeira parte, o treinamento teve aulas expositivas, ministradas no Auditório do Tribunal de Jus-
tiça, nos dias 13 e 14. Na segunda fase, a capacitação será feita por meio de aulas práticas, realizadas 
na Sala de Convívio do TJBA, entre os dias 18 e 21 de janeiro. As aulas práticas foram ministradas 
para turmas de até 30 pessoas e, por isso, as vagas foram limitadas ao máximo de 2 participantes por 
gabinete e 3 servidores por cada secretaria. O Cronograma de Treinamento no âmbito do 2º Grau de 
Jurisdição seguiu os seguintes passos:

•	 1ª	Fase	–	Aula	Expositiva
 » Dia 13: Capacitação oficiais de Justiça e integrantes de secretarias, das 9h às 12h e das 14h às 18h
 » Dia 14: Capacitação servidores dos gabinetes de desembargador, das 9h às 12h

•	 2ª	Fase	–	Aula	Prática
 » Dias 11 a 15: Período de inscrição
 » Dia 18: Capacitação servidores dos gabinetes, das 9h às 12h (1ª Turma) e das 14h às 17h (2ª Turma)
 » Dia 19: Capacitação servidores dos gabinetes, das 9h às 12h (3ª Turma) e das 14h às 17h (4ª Turma)
 » Dia 20: Capacitação oficiais de Justiça e integrantes de secretarias, das 9h às 12h e das 14h às 

17h (1ª Turma)
 » Dia 21: Capacitação oficiais de Justiça e integrantes de secretarias, das 9h às 12h e das 14h às 

17h (2ª Turma)

Além do cronograma de treinamento, o TJBA dispôs de cronograma técnico que consistiu na prepara-
ção do ambiente do 2G (banco, servidor WEB, configuração) e posterior validação. Foram estrutura-
das ações de treinamento gradativas, inicialmente de forma expositiva para as Secretarias e Gabinetes 
parra então ser efetivado o treinamento prático com tais setores. 

Como forma de possibilitar rapidez na implantação do PJe no 2º Grau, houve a disposição de um 
cronograma sistêmico para trabalhar na definição dos servidores WEB com balanceamento de carga, 
configuração do Servidor de Banco de Dados (POSTGRES), configuração do servidor JCR para arma-
zenamento dos documentos do PJE, no mesmo ambiente do PJe do 1º Grau e demandas por TOKE-
NS para disponibilizar certificado digital aos magistrados e diretores de secretaria.

baixa processual

Atendendo aos pedidos da Assessoria Especial da Presidência para Assuntos Institucionais e os termos 
do Decreto Judiciário Nº 1.063, de 04 de outubro de 2015, magistrados e servidores das mais diversas 
comarcas baianas se empenharam para proceder devidamente à baixa processual. Foram baixados, de 
forma automática, cerca de 157.489, no Sistema SAJPG e 153.402 processos no Sistema SAIPRO. O 
trabalho reverteu-se em qualidade para os gestores dos cartórios judiciais e varas, uma vez que se pode 
ter pleno conhecimento do volume e características do acervo atual com objetivo de planejar melhor 
as rotinas produtivas de cada unidade do tribunal.
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Outro ganho, e não menos valorizado, é a inclusão dos dados nas estatísticas do Conselho Nacional 
de Justiça, aproximando a realidade vivida pelos servidores e magistrados das análises quantitativas e 
qualitativas divulgadas pela instituição. A divisão de tarefas, com cada servidor responsável por um 
procedimento no cartório, é mais uma das explicações para o processo de redução do acervo processual 
através das baixas no sistema.

Vale ressaltar que para mitigar eventuais dificuldades na reativação de processos que porventura tenham 
sido baixados acidentalmente, foi criado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização 
– SETIM um guia de reativação de processos para os sistemas SAIPRO e SAJPG5, devidamente pu-
blicado no portal do TJBA.

portal da transparência 

Considerando os princípios da moralidade, eficiência e publicidade expressamente consignados no art. 
37 da Constituição Federal e que norteiam a administração pública, delineando o precípuo compro-
misso da atual Gestão, duas grandes alterações foram promovidas na obrigatoriedade da exposição e na 
disposição dos dados no Portal da Transparência do TJBA.

Em 13 de novembro de 2015, o Decreto Judiciário nº 1.078, de 12 de novembro de 2015, tornou 
obrigatória a publicação, no Diário da Justiça eletrônico, da íntegra de todos os contratos firmados 
pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia, que será mantida no ambiente do portal da transparência, 
para que, a qualquer tempo, possa ser visualizada através de consulta à rede mundial de computadores.
Em continuidade à ação de privilégio aos princípios da moralidade, publicidade e eficiência, em 30 de 
novembro de 2015, foi publicado o Decreto Judiciário n.º 1.114, de 26 de novembro de 2015, que 
alterou a disponibilização das informações no Sistema de Remuneração do Portal da Transparência do 
Tribunal de Justiça da Bahia. 

A mudança na ferramenta visou conferir maior transparência no que tange ao uso da verba pública. 
De acordo com a nova sistemática implementada todas as verbas que compõem a remuneração dos 
magistrados e servidores do TJBA passaram a ser devidamente especificadas, evitando-se a utilização 
de termos genéricos como “vantagens pessoais”, etc. De igual modo, agora será possibilitada a utiliza-
ção de filtros de busca por cargo e função. Foi criado, ainda, o paginador que permite que o resultado 
da busca seja visualizado em números de 30, 60, 90 ou TODOS (utilizando o recurso de paginação 
infinita por meio da barra de rolagem). É cediço que todas essas medidas contribuíram para aumentar 
o nível de confiabilidade no Poder Judiciário, por meio da transparência das verbas e a descriminação 
correta de todos os valores e contratos já celebrados pela Administração.

grupo de monitoramento e aperfeiçoamento 
e fiscalização do sistema carcerário – gmf

O GMF, instituído por força da Resolução nº 07 de 17 de abril de 2013, do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, atualmente coordenado pelo Juiz de Direito, Antônio Alberto Faiçal Júnior, atuou 
com destaque, no período de 2014/2015, nas seguintes atividades:

Atuou, também para a realização de mutirão nas Varas de Execução Penal das Comarcas de Itabuna, 
Feira de Santana (em andamento) e na 1ª Vara de de Execuções Penais da Comarca de Salvador, onde 
foram elaborados despachos, sentenças, ofícios, certidões, procedeu-se ao arquivamento e baixa de 
processos; cálculos das penas e confecção de mandados de prisão.
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nova sede inaugurada possui cerca de 400 metros quadrados de instalações climatizadas, com espaço 
próprio para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), gabinete para Defensoria, Ministério Público, 
duas salas de audiência e outra para assistência social. No Biênio da atual Gestão Núcleo de Prisão em 
Flagrante recepcionou 2.383 e 2.367 Autos de Prisão em Flagrante (APF), no ano de 2014 e 2015, 
respectivamente, perfazendo 4.750.

AUDIêNCIAS	DE	CUSTóDIA		___________________________________________________

Em 28 de agosto de 2015, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia aderiu, no auditório do Tribunal de 
Justiça, ao Termo de Cooperação Técnica, celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministé-
rio da Justiça, e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), para a implantação da Audiência 
de Custódia na Bahia, em solenidade que contou com a presença do presidente do Supremo Tribunal 
Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski. Na mesma ocasião, foi 
realizada a primeira audiência de custódia no estado, com a presença de um preso em flagrante.

A Audiência de Custódia, implantada em todo o país, em 2015, pelo ministro Ricardo Lewandowski, 
adota exatamente os mesmos procedimentos do Núcleo de Prisão em Flagrante. A única diferença está 
na obrigatoriedade da apresentação do preso ao juiz, o que caracteriza a audiência de custódia.

As Audiências de Custódia buscam tornar mais rápidas e humanizadas as decisões nos casos de prisões 
em flagrante. A ideia é que o acusado seja apresentado e entrevistado pelo juiz, em uma audiência em 
que serão ouvidas também as manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública ou do ad-
vogado do preso. A Bahia, desde 9 de setembro de 2013, com o Núcleo de Prisão em Flagrante, um 
projeto pioneiro no Brasil, já decide de forma eficaz essas questões, com a participação de juízes, defen-
sores públicos e promotores de Justiça que, em um mesmo local, trabalham para atuar especificamente 
nestas prisões. Nas Audiências de Custódia, lançadas pelo CNJ em fevereiro de 2015, é obrigatória a 
participação do preso.
 
O projeto previu também a estruturação de centrais de alternativas penais, centrais de monitoramento 
eletrônico, centrais de serviços e assistência social e câmaras de mediação penal, que serão responsáveis 
por apresentar ao juiz opções ao encarceramento provisório.

Em 11 de dezembro de 2015, o TJBA firmou Termo de Cooperação com o Instituto Baiano de Direito 
Processual Penal (IBADPP), com foco nas audiências de custódia. 

O convênio de cooperação técnico-científico com o IBADPP possibilitará a realização de estudos e pes-
quisas voltados para o aperfeiçoamento e consolidação das atividades do Núcleo de Prisão em Flagrante 
de Salvador, voltadas à audiência de custódia.

O Termo de Cooperação foi assinado pelo presidente do TJBA, desembargador Eserval Rocha, o de-
sembargador Nilson Soares Castelo Branco, que será o agente fiscalizador da execução do convênio, o 
assessor especial da Presidência para Assuntos Institucionais, juiz Anderson Bastos, o assessor especial 
da Presidência para Magistrados, juiz Oséias Costa de Souza. Representando o IBADPP assinaram 

•	 Demais	atividades	desempenhadas:
 » Participação no mutirão do CNJ de 2014.
 » Participação no mutirão realizado pela 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Salvador, em 

março de 2015, que analisou o prontuário de 1.316 presos da penitenciária Lemos Brito.
 » Coordenação do Projeto Começar de Novo, que tem como objeto principal a reinserção social 

dos cumpridores de pena, mantendo atualmente 521 apenados trabalhando nas 25 empresas 
parceiras, envolvendo comarcas do interior e Salvador.

 » Criação da sala de videoconferência localizada no Fórum Criminal.
 » Acompanhamento da instalação e funcionamento do novo Núcleo de Prisão em Flagrante, 

inaugurado em  08/01/2016.
 » Oferecimento de oficina de treinamento para confecção do processo de execução penal (PEC) 

para servidores das vara criminais, nos dias 27 e 28 de outubro de 2015.
 » Participação na semana de treinamento dos Oficiais de Justiça realizada em agosto de 2015.
 » Implantação do acesso ao SAJ para os diretores de todas as unidades prisionais do Estado, per-

mitindo visualizar processos não sigilosos.
 » Estão sendo digitalizados e analisados, no momento, cerca de 2000 processos da Vara de Exe-

cução Penal da Comarca de Feira de Santana.
 » Iniciativa de sediar o 2º Fórum Nacional de Alternativas Penais – FONAPE, projeto do Conse-

lho Nacional de Justiça, previsto para ocorrer no período de 24 a 27 de fevereiro de 2016.abor-
dando o TEMA: Audiências de Custódias e a Desconstrução da Cultura do Encarceramento 
em Massa, com os seguintes objetivos: (i) capacitação temática em audiência de custódia; (ii) 
discussão de temas polêmicos atuais e correlatos ao enfoque das audiências de custódia e alter-
nativas penais; (iii) propositura e aprovação de enunciados e conclusões; (iv) análise e replica-
ção de boas práticas em audiências de custódia e alternativas penais; (v) discussão e aprovação 
do tema e do local do próximo.

núcleo de prisão em flagrante – npf

O “Núcleo de Prisão em Flagrante” (NPF) foi instituído por meio da Resolução nº 9, de agosto de 
2011, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 8 de agosto de 2011, e inaugurado em 09 de 
setembro de 2013, na Cadeia Pública de Salvador, tendo sido, inclusive, iniciativa pioneira no cenário 
Nacional. Foi gerado por meio de Termo de Compromisso Mútuo, firmado entre o Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, a Secretaria da Segurança Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública do 
Estado da Bahia e a Ordem dos Advogados do Brasil, tendo por objetivo centralizar o recebimento de 
todas as comunicações de prisões em flagrante ocorridas na Capital, possibilitando a apreciação célere 
dos pedidos de liberdade ou de conversão em prisão preventiva. 

A unidade serviu de referência para a implantação das audiências de custódia, no ano 2015, em todo o 
país por meio de projeto do Conselho Nacional de Justiça. As audiências, iniciadas no estado em agosto 
de 2015, adotam procedimentos similares aos que já eram realizados pelo Núcleo.  O Núcleo, que antes 
localizava-se no Complexo Prisional da Mata Escura, ganhou endereço central, com espaço para realiza-
ção de duas audiências ao mesmo tempo e sala para monitoramento das tornozeleiras eletrônicas.

A nova unidade funciona no mesmo prédio da Central de Flagrantes da Polícia Civil, na região do 
Iguatemi, o que facilitará a logística das atividades. A mudança para uma sede maior, mais equipada 
e em local central da cidade atende à expansão do núcleo, referência nacional para instalação de pro-
jetos semelhantes em cortes estaduais, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. A 
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o presidente do Instituto e professor da Ucsal, Antônio Vieira, a coordenadora de pesquisa Daniela 
Portugal, e o promotor de justiça, ex-presidente do IBADPP e professor da Ufba, Elmir Duclerc. 
Estiveram presentes no ato o diretor-geral do TJBA, Franco Bahia, e o assessor jurídico do Tribunal, 
Helcônio de Souza Almeida.

Já com vistas à capacitação dos Juízes de Direito no novo projeto das Audiências de Custódia, foi pro-
movido em 25 de agosto de 2015, para os magistrados em atuação na área criminal da Comarca de 
Salvador, um curso de capacitação em audiência de custódia, tema do projeto do Conselho Nacional 
de Justiça.

O Curso contou com a presença do Juiz de Direito Cooperador do NPF, Dr. Antônio Faiçal, que ex-
plicou o funcionamento do Núcleo de Prisão em Flagrante, na abertura da capacitação sobre audiência 
de custódia. O mestre em Direito Processual Gustavo Badaró foi o segundo palestrante na capacitação 
e no final dos trabalhos realizados no período da manhã participou a juíza Gisele de Oliveira, do Tri-
bunal de Justiça do Espírito Santo. Pela tarde, palestra do juiz Alexandre Morais da Rosa, em seguida, 
o consultor do Ministério da Justiça, José de Jesus Filho, que abordou o tema “Audiência de Custódia 
e Alternativas Penais: desenhos de uma política criminal ainda não compreendida”.

Em demonstrativo dos resultados com a implantação da Audiência de Custodia na Bahia, têm-se os 
presentes dados:
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Os Magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia decidiram dar apoio à proposta em Assembleia Geral 
Extraordinária da AMAB, ocorrida no dia 02 de outubro de 2015 e transmitida ao vivo para os magis-
trados do interior. Posteriormente, a mesma Associação colheu, em enquete eletrônica, o apoio de mais 
de 86% da magistratura à proposta.

Em 29 de outubro de 2015, foi encaminhada para a Comissão de Reforma Judiciária e Administrativa 
do TJBA a proposta de anteprojeto de Lei visando estabelecer o subsídio como regime de remuneração 
dos servidores.

anteproJeto da lei de subsídio 

A Presidência do Tribunal de Justiça apresentou proposta de anteprojeto de Lei para alterar dispo-
sitivos da Lei n.º 11.170, de 26 de agosto de 2008, Plano das Carreiras dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia, modificando o sistema remuneratório dos servidores das carreiras de 
Analista, Técnico e Auxiliar Judiciários, para instituí-lo sob a forma de subsídio, amparado no §8º 
do art. 39, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 
de junho de 1998.

A proposta, respeitando o direito adquirido, constitucionalmente assegurado, dos servidores que con-
tam com vantagens pessoais incorporadas, visa a resolver problemas graves e inadiáveis, relativos ao 
orçamento e à gestão de pessoal no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, sob o ponto de 
vista do impacto orçamentário, da eficiência administrativa e da moralização das remunerações, aten-
dendo, no mesmo passo, à recomendação emanada pelo CNJ nos autos do PROCEDIMENTO DE 
CONTROLE ADMINISTRATIVO nº 000432409.2013.2.00.0000, de encaminhamento ao Poder 
Legislativo do Estado de projeto legislativo no sentido de ajustar o plano de cargos e carreiras de servi-
dores do Poder Judiciário do Estado da Bahia à necessidade de simplificar a composição da respectiva 
remuneração, reduzindo o número de verbas, gratificações ou vantagens que a integram, como for 
possível, observados os princípios constitucionais e a manutenção do valor nominal da remuneração.

Consultada por esta Presidência, a Procuradoria Geral do Estado, por meio do seu Procurador Geral, 
encaminhou relatório subscrito por grupo de trabalho de procuradores, encarregado de prestar assesso-
ria e consultoria a este Tribunal no que diz respeito à aludida recomendação do CNJ, onde se concluiu 
ao final, categoricamente, que a forma mais adequada de atendimento da recomendação do CNJ é a 
implantação do subsídio nas carreiras de Analista, Técnico e Auxiliar Judiciários.

Com vistas a viabilizar a melhor elaboração e redação do referido anteprojeto os membros do grupo 
de trabalho coordenado pelo Juiz Assessor Especial da Presidência II, Anderson de Souza Bastos, e 
integrado pelos Juízes Adriano Augusto Gomes Borges, George Alves Assis e Gustavo Silva Pequeno, 
encarregou-se de colher as sugestões relacionadas ao anteprojeto de lei para modificação do sistema 
remuneratório dos servidores do Poder Judiciário, criado pela Portaria nº 002/2015, de 24 de setembro 
de 2015. 

O relatório das atividades deste grupo condensou os elogios, críticas e sugestões recebidas dos magis-
trados, servidores, operadores do direito e da sociedade como um todo, durante o período em que o 
projeto esteve em fase de consulta pública, aberta em 23 de setembro de 2015, pelo período de 15 dias 
e na qual ocorreram diversas exposições e reuniões com representantes da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), Sindicato dos Servidores do Poder Judici-
ário da Bahia (Sinpojud), Sindicato dos Servidores Auxiliares do Poder Judiciário (Sintaj) e Ministério 
Público.

A proposta de introdução do sistema do subsídio na remuneração dos Servidores das Carreiras do Ju-
diciário da Bahia, apresentada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Eserval Rocha, 
contou com a ampla adesão da sociedade e visa substituir o atual padrão de vencimentos, que permite 
a existência de mais de vinte “penduricalhos” nos contracheques dos servidores e a ocorrência de distor-
ções, para o sistema de remuneração através de subsídio, em que o servidor é remunerado em parcela 
única, fixada em tabela, vedados pela Constituição Federal quaisquer acréscimos de gratificação, adi-
cional, abono, prêmio, verba de representação ou outras espécies remuneratórias.
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consultoria 
Jurídica da
presidência

a Consultoria Jurídica da Presidência é um órgão que tem por missão principal o exame de 
processos e procedimentos, com a finalidade de garantir a adequação legal e constitucional 
das práticas administrativas da Corte, pelo que atua e prioriza suas atividades, na perspec-
tiva de consecução dos objetivos da Gestão, sob o comando do Excelentíssimo Senhor 

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. 

Considerando que a Chefia da Consultoria Jurídica experimentou renovação em 19 de maio de 2014, 
as informações foram produzidas a partir dos registros encontrados até 18 de maio de 2014 e dos dados 
armazenados e trabalhados para o desenvolvimento da nova gestão.

atividades desenvolvidas

A primeira providência adotada a partir de 19 de maio de 2014 foi a realização de uma triagem geral 
no imenso acervo, que se agigantava, e ainda se agiganta, com a chegada de blocos de novos procedi-
mentos, que anteriormente não tramitavam na Consultoria Jurídica da Presidência, mas passaram a 
tramitar, considerada a necessidade de correções e ajustes.

Tal providência objetivou justamente identificar situações que exigisse maior atenção e celeridade, bem 
como definir prioridades na diretiva do interesse público.

Decerto que, em muitos casos, a noção de urgência não exsurgiu dos autos, pelo que foi imprescindível 
o auxílio das áreas no encaminhamento de solicitações de prioridade, que, malgrado o déficit de pes-
soal, buscou-se prontamente atender. 

Durante os anos de 2014 e 2015, a Consultoria sofreu significativo impacto nas suas atividades, decor-
rente de três fatores principais, que dificultaram sobremaneira a missão do órgão:

•	 Perda, sem reposição, de 4 (quatro) experientes servidores, nas áreas de licitações e contratos, de-
mandas de pessoal – tais como indenizações de férias e licença-prêmio –, substituição, dentre outros;

•	 Dois servidores cedidos para atuar no mutirão, conduzido pelo CNJ/Corregedoria Geral de Justi-
ça, no período de 01/06/2015 a 30/10/2015;

•	 Inconsistências nas informações, sobretudo certidões de férias, licenças-prêmios, dados cadastrais, 
que exigiram, e ainda exigem, um elevado volume de diligências e, por conseguinte, ensejam uma 
ampliação nos tempos de análise e confecção dos pareceres;

•	 Processos com ausência de documentos seminais, necessários ao aperfeiçoamento da instrução e 
prosseguimento dos feitos;

•	 Necessidade de correção de fluxos, de revisão de posições que não encontravam sustentação legal/
constitucional, que colocavam a Administração no campo ilícito, dos pagamentos indevidos/exces-
sivos, das contratações sem a observação das formalidades legais, dos procedimentos que, privile-
giando interesses particulares, terminavam por violar o manejo da coisa pública.

Com o objetivo de minimizar o impacto das perdas dos 4(quatro) servidores, bem como a destinação 
temporária de 2(dois) outros para o mutirão CNJ/CGJ, a equipe da Consultoria Jurídica da Presidên-
cia passou a realizar labor extra à jornada normal de trabalho, inclusive aos feriados e finais de semana 
conforme demonstram: I) ofícios expedidos para a Assistência Militar, com solicitação de ingresso nas 
dependências da Corte, durante dos anos de 2014 e 2015; II) o registro do imenso volume de processos 
eletrônicos, movimentados em horários absolutamente fora dos dias de expediente.
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Nesse esforço, a Consultoria Jurídica da Presidência desenvolveu um modelo de trabalho que, orienta-
do pelos objetivos da Gestão, viabilizou andamento processual célere – o que se observa pelo elevado 
número de processos que foram tratados –, de maneira a atender às demandas encaminhadas pelas 
áreas, considerado o cenário geral da tramitação, as dificuldades de validação dos dados, bem como as 
prioridades estabelecidas.

As inúmeras frentes de trabalhos abertas pela Gestão, que viabilizaram, por meio de obras e serviços, a 
otimização da atuação do Judiciário, em benefício da sociedade e, de igual sorte, dos agentes públicos, 
exigiram da Consultoria um esforço adicional, sobretudo no tocante às orientações e moldagem dos 
contratos firmados com as centenas de empresas que atuam junto a Corte.

O interesse da Administração é o norte adotado e a Consultoria tem buscado, da melhor forma, con-
tribuir para a regularidade dos procedimentos, orientada pela primazia do interesse público em relação 
ao privado. 

O problema das inconsistências que maculam as informações é algo de sobrelevada seriedade, especial-
mente em processos que envolvem pagamentos.

Cite-se, a propósito, as certidões de férias, objeto de críticas reiteradas em diversas manifestações, situação 
de amplo conhecimento dos setores envolvidos, e que, por consequência, exige daqueles que interagem 
no iter procedimental maior parcimônia e atenção no exame dos processos, sob pena de lesão ao Erário.

Tem-se por agravante nessas análises, mormente por tratarem de valores a serem percebidos pelos inte-
ressados, a forte e, muitas vezes, indelicadas cobranças e pedidos de prioridade. 

Para destacar um entre as centenas de casos análogos, cite-se recente processo de indenização de férias, 
cujo trâmite foi deveras dificultoso e demorado, sob as insistentes reclamações do respectivo reque-
rente, nos diversos órgãos desta Corte, com incômodo do próprio Excelentíssimo Senhor Presidente.

Após diversas diligências e diversas certidões – advirta-se e pasme-se que, ao final, em homenagem à 
teratologia, foi necessário diligenciar para se certificasse qual certidão estaria correta – passou-se de 361 
para 211 e, ao fim, para 131 dias de férias a serem indenizados.

Ou seja, cerca de 2/3 do valor da indenização que sairia dos cofres públicos seriam indevidos!!!!!

Em outro recente episódio, constavam dos autos duas certidões de férias não usufruídas: uma, emitida em 
14/11/2015, que consignava 700 dias não usufruídos e outra com 1028 dias, expedida em 14/12/2015.

Indelével, pois, a necessidade de exame detido – complexo em decorrência dos itens a serem analisados, 
bem como da ausência de informações precisas – a considerar para além dos pedidos formulados nos 
autos, com a finalidade de, inclusive, viabilizar eventual compensação, pelo que sempre se solicita aos 
demandantes a compreensão.

De igual sorte, a ausência de gestão dos períodos, sobretudo em relação à ordem e determinação para 
fruição, constitui prática absolutamente dissonante da principiologia administrativa, mormente por-
que, não raro, identifica-se que a ausência do gozo não atende ao interesse público, constituindo-se, em 
verdade, em uma ação que objetiva o acumulo premeditado para futura indenização, tendo-se como 
momento mais comum, considerada a alteração nas regras, a aposentadoria. 

Comente-se, por pertinente, uma situação específica, destacada da miríade de atendimentos, realizados 
na Consultoria, de requerentes em busca de liberação de seus processos.

Cuidou-se de servidor recém aposentado, que buscava, de forma até mesmo deselegante, forçar a libe-
ração do seu processo antes da cronologia natural (tentativa diária e reiterada na Consultoria), que teve 
a desfaçatez de afirmar que havia realizado o acumulo de férias e licenças-prêmio, para tê-los, ao final, 
como seu “FGTS“.  

Não bastasse, mesmo tendo absoluta consciência de que a certidão aponta para indenização de perío-
dos usufruídos, agentes públicos se dissociam de sua missão constitucional, republicana, de honrar a 
coisa pública, para privilegiar interesse particular escuso e quedar-se silente, em um comportamento 
absolutamente lesivo à sociedade.

A preocupação com o volume de recursos públicos direcionado ao pagamento de verbas dessa natureza 
é crescente, de maneira a ensejar evoluções legislativas, a exemplo da novel redação da Lei n. 6677/94, 
consubstanciada na revogação do artigo 95, empreendida por meio da Lei n. 13.471/2015, que supri-
miu a vantagem denominada abono pecuniário, concedida no âmbito do direito às férias.

Diversos outros casos que ensejavam pagamentos irregulares – que contribuíam para a sangria milio-
nária dos cofres púbicos –, bem como irregularidades nos contratos e convênios, podem ser citados, 
sem exaustão: 

•	 Pagamentos irregular e excessivo de diárias, sem autorização ou sem comprovações devidas da re-
alização do serviço;

•	 Pagamento indevido de substituições; 
•	 Duplicidade de apresentação de relatórios de peritos, para fins de pagamento;
•	 Ressarcimento de valores alusivos às mudanças e deslocamentos, realizados sem a apresentação da 

nota fiscal de prestação do serviço, bastando tão somente a declaração do beneficiário, que, não 
raro, indica o valor teto;

•	 Pagamento de indenização de licença-prêmio para Magistrados;
•	 Contratos de locação, em que o locador possui relação incompatível com o Tribunal, como, por 

exemplo, a de servidor;
•	 Renovação de convênios com pendências de pagamento em períodos anteriores.
•	 Ausência de renovação tempestiva dos contratos de locação;
•	 Repactuações contratuais não previstas no instrumento;
•	 Inconformidades na composição do valor referencial;

Essa subversão no trato com a Res Pública demonstra, em muitos casos, para além da desídia, a ausên-
cia de moralidade que contamina um número elevado de agentes estatais em nosso País, a se espraiar 
pelos órgãos e a ensejar práticas que vilipendiam o Erário e que são as verdadeiras responsáveis pela 
reduzida capacidade do Estado no enfrentamento do caos social, em cujo âmbito seres humanos são 
entregues às mais diversas espécies de flagelo.

Em um cenário como esse, o campo de atuação de uma Consultoria Jurídica exsurge deveras acidentado, 
considerando a missão institucional de garantir a legalidade e a constitucionalidade dos procedimentos. 

Além da correção dos referidos aviltantes e exemplificativos desvios, a Consultoria participou da revi-
são de centenas de contratos administrativos, com o objetivo de regularização das avenças, renegocia-
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ção de cláusulas e, sobretudo, eliminação de interesses de particulares, que se mostravam desfavoráveis 
ao Tribunal. 

Em muitos casos, medidas drásticas foram adotadas, no que o apoio da Procuradoria do Estado, com 
assento no Tribunal, foi determinante, especialmente para alinhar e proteger a Corte, no caso de even-
tual demanda judicial temerária, considerada a representação daquele órgão.

Para além dessa atuação diuturna, integra a missão institucional da Consultoria Jurídica da Presidência 
a resposta a consultas, a elaboração de pareceres nos mais diversos casos que envolvem a Gestão da 
Corte, bem como a confecção de respostas a representações e provocações externas, tais como:

•	 Pareceres que versaram a receita corrente líquida e a despesa com pessoal, destinados a subsidiar as 
discussões e demandas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, bem como orientar procedi-
mentos internos; 

•	 Interpretação das alterações legislativas e compreensão de decisões judiciais, para fins de implemen-
tação das modificações; 

•	 Informações para diversas representações formuladas perante o CNJ e TCE, como aquela protoco-
lizada pelo SINPOJUD, dotada de uma lista de eventos apontados como irregulares, sem qualquer 
lastro sério, mas que demandou significativo esforço compilatório para desconstituir as afirmações; 

•	 Promoção da arrecadação de débitos acordados com os servidores.
•	 Representações ao Ministério Público, em rechaço a práticas vilipendidoras de dignidade da Corte 

e de seu Presidente - como, v.g., o apontamento do absurdo suposto trabalho escravo -, condutas 
decorrentes das insatisfações com as correções rumos, implementadas pela Gestão, em cujo âmbito 
se combateu e eliminou significativa parte da influência de interesses particulares ilegítimos e ile-
gais sobre a Corte;

•	 Suporte jurídico aos processos seletivos implementados pela Corte, bem como respostas às consul-
tas jurídicas realizadas pelos demais setores do Tribunal;

Atualmente, tocante ao quadro de pessoal, o órgão se encontra assim organizado:

•	 Três servidores e dois estagiários na Secretaria, responsáveis, precipuamente, pela movimentação 
do elevado volume diário entrada e saída dos processos, expedição de ofícios, localização de autos, 
atendimento ao público;

•	 Dois servidores, que atuam nos processos judiciais, que, a partir de 11/12/2014 foram transferidos 
para gestão da assessoria jurídica da Presidência;

•	 Três servidores responsáveis pelo exame dos processos que envolvam licitações e contratos de bens 
e serviços. Um deles, acumula a análise dos processos que envolvem diárias;

•	 Uma servidora destinada prioritariamente a matéria que envolva demandas de pessoal, tais como 
aposentadorias, isenções, abonos de permanência, estabilidade etc;

•	 Uma servidora assinalada prioritariamente ao tratamento das portarias de substituição, que, de 
igual sorte, atua nos processos de convênios de cessão de servidor, pagamento de diferença de en-
trância, pedidos de indenização de férias e licença prêmio;

•	 Uma servidora responsável pelo exame dos pedidos de pagamento de diárias;
•	 Um servidor a atuar nos processos de alienação, cessão, concessão, permissão ou autorização de uso 

dos bens imóveis afetados ao Tribunal de Justiça;
•	 Um servidor responsável pelos processos de pagamento de peritos, ressarcimento de despesas, ter-

mos de cooperação técnica firmados com Municípios, dispensas e inexigibilidade de licitação, 
decorrente de pequenos valores, que, de igual sorte, apoia as demais frentes.

•	 IX)  Um servidor responsável pelas demandas que envolve tributos e cobranças;
•	 X) Um servidor responsável pela chefia, a quem compete, além das manifestações específicas, su-

pervisionar e coordenar as atividades, subscrever e autorizar a liberação de todos os processos que 
deixam diariamente órgão, oferecer suporte jurídico às áreas, bem como elaborar os pareceres nas 
matérias de maior complexidade.

A distribuição das atividades é realizada considerando o campo de competência dos consultores e a 
necessidade do Tribunal. A atuação em cada uma das frentes se pauta também pela uniformização no 
enfrentamento das matérias e pela difusão da interpretação dos normativos.

Em levantamento realizado nos sistemas de controle e nas bases internas – considerada a inexistência 
de ferramenta que consolide essas informações –, a Consultoria produziu, durante a Gestão, cerca de 
22.000 (vinte e duas mil) intervenções em procedimentos administrativos, pelo que se alcança a se-
guinte categorização:

Atos ordinatórios           918
Licitações, Contratos, Convênios, Termos e outros Instrumentos  2.730
Diárias Servidor / Magistrado       5.526
Diligências diversas        1.989
Imóveis, Locação, Recebimento, Doação, Cessão, Resilições, Aditamentos    870
Pagamento de peritos, dispensas, Inexigibilidade, adesões   2.591
Pessoal (Aposentadoria, Averbação, Adicionais, Consignações, Isenções etc) 3.563
Ressarcimento de despesas          733
Substituição         1.251
Judiciais          1,255
Outros pareceres e manifestações         373

Em janeiro de 2016, último mês da Gestão, em uma ação tendente a imprimir maior celeridade ao 
tratamento do acervo da Consultoria, a Presidência da Corte determinou alocação de 5 (cinco) novos 
servidores, oriundos do último concurso, que foram imediatamente treinados e, malgrado a inexperi-
ência, têm contribuído para a liberação de processos, sobretudo de indenizações de férias, licença-prê-
mio e substituições, matérias que experimentaram significativo atraso, em razão do alto volume, das 
prioridades e da carência de servidores.
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a Assessoria de Cerimonial da Presidência – ACP é o órgão destinado a prestar assessoramen-
to à Presidência do Tribunal de Justiça acerca dos procedimentos pertinentes ao cerimonial 
público e ao protocolo. Ao órgão compete, entre outras atividades: acompanhar e asses-
sorar o Presidente, ou seu representante, em visitas oficiais, solenidades/eventos ou outras 

atividades – internas ou externas; planejar, organizar e executar as solenidades e eventos presididos pela 
Presidência; articular com a Assistência Militar e a Assessoria de Comunicação estratégias a serem de-
senvolvidas para garantir a segurança e a divulgação das visitas oficiais, viagens, solenidades e eventos; 
recepcionar autoridades que visitem o Tribunal de Justiça e a Presidência em seu gabinete; organizar 
as viagens oficiais do Presidente, seu representante e comitiva, a outros países, estados ou comarcas, 
adotando as providências relacionadas ao receptivo e embarque; recepcionar e embarcar as autoridades 
judiciárias, quando em visita oficial a este Poder, desde que autorizado pela Presidência; receber a soli-
citação e desenvolver todas as providências necessárias à aquisição de passagens para Desembargadores, 
Juízes, Assessores e funcionários do Tribunal de Justiça; receber, preparar e expedir a correspondência 
institucional e social da Presidência; informar aos Desembargadores e Assessores diretos dos integran-
tes da Mesa Diretora, acerca do falecimento de magistrados, desde que autorizadas pela Presidência; 
coordenar os serviços da Copa da Presidência, responsável pela prestação dos serviços de copeiragem e 
pelo controle da aquisição e consumo dos gêneros usados em seus serviços.

2014

EvENTOS	OrGANIzADO	PElA	ACP	E	OUTrOS	SETOrES		________________________

•	 3/2: Sessão Solene de Posse da Nova Mesa Diretora do TJBA Biênio 2014-2016;

•	 18/2:	Posse dos Juízes Substitutos Arthur Bernardo Maia do Nascimento, Karoline Cândido Car-
neiro e Fábio Marx Saramago Pinheiro;

•	 10/3: Lançamento da Campanha de Gestão Participativa;

•	 31/3: Inauguração do Posto de Serviços de Emissão de Certidões de Nascimento;

•	 10/4:	Ato de Celebração dos Casamentos do Cartório de Santo Antônio;

•	 11/4: Instalação da 13ª Vara da Fazenda Pública e Implantação do Sistema PJe, com a Presença do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa;

•	 11/4: Projeto Começar de Novo; 

•	 22/4: Início do Mutirão Carcerário;

•	 24	e	25/4: Curso de Capacitação de Pratica em Direito Notarial e de Registro; 

•	 14/5:	Instalação da 18ª Vara Criminal da Comarca de Salvador;

•	 8/6: Instalação do Núcleo de Unidades Interligadas;

•	 27/6:	Instalação da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador;

assessoria de 
cerimonial da 

presidência
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•	 30/6:	Instalação da 5ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador;

•	 10/7: Solenidade de Entrega da Medalha do Mérito Judiciário aos Desembargadores Maurício 
Kertzman Sporer e Regina Helena Ramos Reis;

•	 31/7:	Posse dos Juízes de Paz;

•	 14/8: Palestra e lançamento do livro “O Novo Curso de Direito Civil Vol. 7” do Juiz de Direito 
Pablo Stolze;

•	 XX/8:	Lançamento do Livro “O Quinto Mandamento” da Desa. Gardênia Pereira Duarte;

•	 25/8: Implantação da Sala de Depoimento Especial;

•	 8/9: Reunião com Juízes de Direto Titulares das Varas de Substituição da Capital;

•	 7/9: Posse do Procurador de Justiça Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, no cargo de Desembargador;

•	 18/9:	Solenidade de Entrega da Medalha do Mérito Judiciário e Diploma Correspondente aos De-
sembargadores Ilona Márcia Reis, Rita de Cassia Machado Magalhães Filgueiras Nunes, Roberto 
Maynard Frank e João Bosco Oliveira Seixas;

•	 19/9: Curso de Execuções Penais e Prisões Cautelares;

•	 25	a	27/9: 100º Encontro do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil 
– Salvador-BA;

•	 7/11:	II Jornada de Direito de Família;

•	 12	a	14/11:	67º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores dos Tribunais de Justiça do 
Brasil – Salvador-BA;

•	 20/11:	Solenidade de Entrega da Medalha do Mérito Judiciário e Diploma Correspondente ao 
Desembargador Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto;

•	 27/11:	Lançamento do Livro “Ainda vou Tocar Piano” da Desa. Regina Helena Ramos Reis;

•	 1	a	5/12: Bazar de Natal;

•	 2/12: Curso “Tendências do Processo Civil” – O Novo CPC com o Professor Fredie Didier;

•	 4/12: Lançamento do livro “Direito Ambiental” de Dra. Ana Conceição Barbuda Sanches Gui-
marães Ferreira.

ACOMPANhAMENTO	A	EvENTOS	EXTErNOS		___________________________________

•	 25/2: Sessão Solene de Posse do Juiz Fábio Alexsandro Costa Batos como Juiz efetivo do TRE/BA;

•	 18/3: Indicação ao cargo de Presidente do TRE/BA;

•	 12/3: Solenidade de Posse do Promotor de Justiça, Márcio José Cordeiro Fahel, no cargo de Pro-
curador Geral de Justiça;

•	 13/3: Reunião do Comitê Executivo do Programa Pacto Pela Vida;

•	 13/3: Eleição para a Presidência do TRE/BA;

•	 18/3: Apresentação do Balanço das Ações do Procon e Conferência sobre o Direito do Consumidor;

•	 19/3: Acordo de Cooperação Técnica Federativa do Pacto Nacional e Enfrentamento a Violência 
contra as Mulheres;

•	 24/3: Lançamento do PDDU 2049 E Homenagem aos 465 anos de Salvador;

•	 24/3: II Congresso Internacional de Direitos dos Povos; 

•	 28/3: Sessão Comemorativa à Posse do novo Presidente do TRE/BA;

•	 31/3: Inauguração da Nova Casa de Acesso a Justiça – Defensoria Pública;

•	 3/4: Sancionamento da Lei de Criação da Câmara Especial do Extremo Oeste; 

•	 4/4:	Fórum Internacional de Propriedade Intelectual; 

•	 22/4: Sessão Solene de Outorga da Medalha do Mérito Eleitoral com Palma ao Juiz Josevando 
Souza Andrade;

•	 28/4: Sessão Solene de Posse de Promotores de Justiça no cargo de Procurador de Justiça;

•	 28/4: Sessão Solene de Outorga da Medalha do Mérito Eleitoral com Palma ao Juiz Federal Saulo 
José Casali Bahia;

•	 29/4: Encontro Regional do Nordeste OPMs;

•	 30/4: Solenidade de Entrega de Residências do Projeto Minha Casa Minha Vida em Camaçari-BA;

•	 30/4: Passagem de Comando da VI Região Militar;

•	 8/5:	Sessão Solene de Posse do Juiz Federal Carlos D’Ávila Teixeira como membro efetivo do TRE/BA;

•	 8/5: Reunião do Comitê Executivo do Programa Pacto Pela Vida;

•	 9/5: Sessão Solene de Posse do Procurador de Justiça Franklin Ourives ao cargo de Corregedor 
Geral do Ministério Público;

•	 30/6:	Solenidade de Posse de Juízes Substitutos do Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região;
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•	 3/7: Reunião do Des. Eserval Rocha Presidente do TJBA com o Governador;

•	 21/7:	Solenidade de Entrega da Medalha do Mérito Policial Militar ao Des. Eserval Rocha;

•	 23/7:	Dia da Mobilização da Magistratura;

•	 28/7:	I Seminário Internacional para Preservação do Patrimônio Cultura Brasil e Nigéria;

•	 6/8:	Solenidade de Outorga do Título de Cidadão de Porto Seguro ao Des. Eserval Rocha;

•	 1/9:	Sessão Solene de Posse do Ministro Francisco Falcão, no cargo de Presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça – Brasília-DF;

•	 7/9:	Desfile Cívico-militar Comemorativo ao 192º Aniversário da Independência do Brasil;

•	 18/9: Sessão Especial de Outorga da Comenda 2 de Julho ao Desembargador Eserval Rocha;

•	 13/10: Seminário Primeira Infância: Infância em Primeiro Lugar;

•	 15/10:	Terceiro Seminário SPS Jurídico;

•	 16/10:	Sessão Especial em Homenagem ao Centenário do Acadêmico Nelson de Souza Sampaio;

•	 23/10:	1º Canto Solidário;

•	 15/12: Solenidade de Diplomação dos candidatos eleitos no pleito de 2014.

PArTICIPAçãO	ENCONTrOS	DO	COléGIO	DE	PrESIDENTES	DE	TJS		_______________

•	 18/2:	Reunião do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil – Brasília-DF;

•	 27	a	29/3: 98º Encontro do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil 
– Palmas-TO;

•	 4	a	6/12:	101º Encontro do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil – São Paulo-SP.

EMISSãO	DE	PASSAGENS	AérEAS	PArA	MAGISTrADOS	E	SErvIDOrES		___________

•	 Fev/Dez: 87 Passagens. 

EvENTOS	rEAlIzADOS	NO	INTErIOr	DO	ESTADO		_____________________________

•	 4/8: Inauguração das Novas Instalações do Fórum da Comarca de Itabuna – Módulo I;

•	 6/8: Instalação das Varas de Família e da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro;

•	 3/9:	Inauguração do Balção de Justiça e Cidadania da Comarca de Irecê;

•	 4/9: Inauguração do Juizado Adjunto Cível e Criminal e do Balção de Justiça e Cidadania da Co-
marca de Xique Xique;

•	 13/10:	Visita aos Fóruns das Comarcas de Gandu, Ibirataia e Itagibá;

•	 14/10: Reunião do Presidente com Juízes na Comarca de Ipiaú;

•	 15/10: Inauguração das Novas Instalações do Fórum da Comarca de Vitória da Conquista – Módulo I;

•	 16/10: Reunião do Presidente com Juízes e Instalação da Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Eunápolis;

•	 28/10:	Instalação da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Camaçari;

•	 28/10: Instalação da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana;

•	 29/10: Instalação da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Lauro de Freitas;

•	 29/10: Reunião do Presidente com Juízes na Comarca de Alagoinhas;

•	 5/11:	Instalação da Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Santo Antônio de Jesus;

•	 6/11:	Reunião do Presidente com Juízes na Comarca de Santo Antônio de Jesus;

•	 7/11: Reunião do Presidente com Juízes na Comarca de Ilhéus;

•	 11/12: Visita do Presidente aos Fóruns das Comarcas de Riachão do Jacuípe, Capim Grosso, Cam-
po Formoso;

•	 11/12:	Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania da Comarca de Senhor do Bonfim;

•	 12/12: Reunião do Presidente com Juízes na Comarca de Senhor do Bonfim;

•	 12/12:	Visita do Presidente ao Fórum da Comarca de Jaguararti e Inauguração do Balcão de Justiça 
e Cidadania na Comarca de Juazeiro;

•	 15/12: Visita do Presidente aos Fóruns das Comarcas de Paulo Afonso, Jeremoabo, Cícero Dantas 
e Euclides da Cunha;

•	 16/12: Reunião do Presidente com Juízes na Comarca de Euclides da Cunha;

•	 16/12: Visita do Presidente aos Fóruns das Comarcas de Tucano e Serrinha;

•	 17/12: Almoço de Confraternização do Presidente;

•	 19/12:	Café da Manha com Imprensa Baiana. 
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2015

EvENTOS	OrGANIzADO	PElA	ASSESSOrIA	DE	CErIMONIAl	DA	PrESIDêNCIA		___	

•	 13/1: Inauguração do Fórum Regional do Imbuí I;

•	 9/2:	Posse das Juízas Substitutas, Itana Eça Menezes de Luna Rezende e Emília Gondim Teixeira;

•	 12/3: Evento da Coordenadoria da Mulher;

•	 20/3: Instalação da 2ª Vara de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Salvador, 
com a presença da Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia;

•	 31/3: Inauguração de Protocolo Expresso Drive-Thru;

•	 16/3: Posse dos Membros da Comissão Temporária de Igualdade, Combate à Discriminação e 
Promoção dos Direitos Humanos;

•	 28/3: Instalação das 1ª e 2ª Vara do Sistema dos Juizados da Fazenda Pública;

•	 30/3: Encontro do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais; 

•	 15/5: Posse da Juíza Substituta, Marcela Moura França Pamponet;

•	 18/6: Posse das Juízas de Direito, Pilar Célia Tobio de Claro, Joanice Maria Guimarães de Jesus, Ma-
ria de Lourdes Pinho Medauar Silva e Cármen Lúcia Santos Pinheiro, no cargo de Desembargador;

•	 7/7:	Inauguração Ludoteca – SAOF/Centro Médico do TJ no Jardim Baiano

•	 20/7: Posse dos Juízes de Direito, Baltazar Miranda Saraiva e Delma Margarida Gomes Lobo, no 
cargo de Desembargador;

•	 22	a	24/7: Curso de Capacitação Cerimonial em Pauta, com os Professores Gilda Freury e Marcelo 
Pinheiro, no auditório do Tribunal de Justiça;

•	 31/7: Assinatura do Convênio TJBA x FCDL e as 50 empresas mais demandadas,

•	 7/8: Comemoração do Dia dos Magistrados, no auditório do Tribunal de Justiça;

•	 24/8:	Posse dos dos Juízes de Direito, Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo,Lígia Maria Ramos 
Cunha Lima, Mário Augusto Albiani Alves Júnior, no cargo de Desembargador;

•	 27/8: Entrega de Medalha do Mérito Judiciário Judiciário e do Diploma correspondente às De-
sembargadoras: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Carmen Lúcia Santos Pinheiro, Pilar Célia 
Tobio de Claro e Maria de Lourdes Pinho Medauar;

•	 28/8: Projeto de Audiência de Custódia com a presença do Presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral, Ministro Ricardo Lewandowsky, na Sala de Sessão do Tribunal Pleno;

•	 17/9:	Reunião do Presidente com os Juízes da Vara da Fazenda Pública e Família, Sala de Convívio;

•	 24/9:	Reunião do Presidente com os Juízes das Varas do Sistema de Juizados Especiais, Sala de 
Convívio;

•	 14/10: Posse do Juiz de Direito Ivanilton Santos da Silva, no cargo de Desembargador;

•	 15/10: Reunião do Presidente com os Juízes Substitutos de 2º Grau e das Varas Criminais Especia-
lizadas e Infância e Juventude, Sala de Convívio;

•	 27/10: Entrevista Coletiva com o Presidente, Governador, Prefeito e Corregedor-Geral da Justiça 
– Acordo Legal, Sala de Convívio;

•	 27/10: Inauguração da Ludoteca – SEJAI

•	 28/10: Reunião do Presidente com os Juízes das Varas Cíveis, Acidentes de Trabalho, Registros 
Públicos e Criminais, Sala de Convívio;

•	 5/11: Entrega da Medalha do Mérito Judiciário e do Diploma correspondente aos Desembarga-
dores, Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo,Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Mário Augusto 
Albiani Alves Júnior;

•	 5/11: Reunião do Presidente com os Juízes das Varas de Relações de Consumo, Sala de Convívio;

•	 12/11: Posse do Advogado Raimundo Sérgio Cafezeiro e do Procurador de Justiça Júlio Cezar 
Lemos Travessa, no cargo de Desembargador;

•	 20/11: Eleição da Nova Mesa Diretora Biênio 2016 – 2018;

•	 27/11:	Entrega de Medalha do Mérito Judiciário e Diploma Correspondente aos Desembargado-
res, Ivanilton Santos da Silva, Raimundo Sérgio Cafezeiro e Júlio Cezar Lemos Travessas;

•	 1/12:	Comemoração dos 25 anos de Judicatura da “Turma de 90”;

•	 2	a	18/12:	Feira de Natal do TJBA;

•	 12/12: Seminário de Direitos Humanos, no auditório do Tribunal de Justiça;

•	 14/12: Palestra com Divaldo Franco, no auditório do Tribunal de Justiça.

APOIO	DA	ASSESSOrIA	DE	CErIMONIAl	EM	OUTrOS	EvENTOS		_________________

•	 19/1:	Lançamento do Projeto Conjugar;

•	 22	a	30/1: Projeto Conjugar;

•	 19	a	20/2: Reunião para Atualização do Planejamento Estratégico;
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•	 3/3: Reunião da Coordenação dos Juizados Especiais – COJE, com Juízes Titulares das Varas do 
Sistema dos Juizados Especiais da Capital;

•	 9/3:	Celebração dos 50 anos da Associação de Magistrados da Bahia – AMAB;

•	 19	a	20/3: Curso de Elaboração de Ementas, promovido pela UNICORP;

•	 22/4:	Projeto Conjugar, Palestra “Excelência no Trabalho em Equipe” com o Professor Kau Mascarenhas;

•	 22/4:	Apresentação do Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais;

•	 27/4:	Encontro sobre o Novo Código de Processo Civil, com a Ministra Eliana Calmon e Doutor 
Wilson Alves de Souza, promovido pela UNICORP;

•	 25/5: Encontro de Atualização “O Novo CPC” com os Professores Lênio Luiz Streck e Salomão Viana;

•	 28	a	29/5: Curso do Novo Código Civil, promovido pela Escola de Magistrados da Bahia – EMAB;

•	 8	a	12/6:	Curso de Capacitação para novos Instrutores em Mediação, com as Professoras Ana 
Magalhães e Maria Inês Três Rios;

•	 15/6: Encontro de Atualização em Processo Penal – Evento da Unicorp/ Auditório do TJBA;

•	 20/7:	Palestra com os  Professores Maria Sílvia Zanella di Pietro e Geovane Peixoto, sobre “Impro-
bidade e Combate a Corrupção” e Premiação Selo Unidade Virtual, promovido pela UNICORP;

•	 20	a	21/7:	Curso de Formação Inicial direcionado para Juízes Leigos e Conciliadores, promovido 
pela UNICORP;

•	 24/7: Grupo de Discussão para elaboração de enunciados para a I Jornada dos Juízes dos Juizados;

•	 1/8: I Jornada dos Juizados Especiais;

•	 7/8:	Premiação Conciliação 2014 e Lançamento Manual de Conciliação;

•	 11	a	14/8: II Feira da Saúde e Bem Estar;

•	 25/8: Curso de Capacitação para Magistrados  “Projeto Audiência de Custódia”;

•	 3	a	4/9:	Curso Judicial de Atualização em Direito Ambiental e do Consumidor;

•	 18/9:	Primeira Jornada dos Juízes dos Sistemas dos Juizados Especiais;

•	 26	a	29/10: Ambientação Funcional para novos Servidores do TJBA, promovido pela UNICORP;

•	 29/10: II Encontro do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais;

•	 29/10:	Mutirão Acordo Legal;

•	 20/11:	Jornada Baiana da Justiça Restaurativa;

•	 24/11:	Instalação do Juizado Especial Cível de Apoio ao Superendividado;

•	 30/11	a	4/12:	Programa de preparação para aposentadoria “Prepara-se”.

ACOMPANhAMENTO	A	EvENTOS	EXTErNOS		___________________________________

•	 23/2: Palestra proferida pelo Professor Renato Janine Ribeiro “Trabalho com Amor e Paixão”, no 
Tribunal de Contas do Estado

•	 27/2:	Palestra proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior “Excesso de Judicialização e o STJ”, na EMAB;

•	 2/3:	Solenidade de Posse do Defensor Público Clériston Cavalcante, no cargo de Defensor Público 
Geral do Estado da Bahia;

•	 8/3:	Assinatura do Termo de Cooperação Programa Ronda Maria da Penha;

•	 9/3:	Reunião Pacto pela Vida;

•	 30/3:	Lançamento do Pacto pela Educação;

•	 30/3:	Solenidade de Posse da Mesa Diretora do Tribunal de Contas dos Municípios e Outorga da 
Medalha do Mérito Deputado Luís Eduardo Magalhães, ao Senador Otto Alencar;

•	 30/3:	Sessão Especial de posse do Advogado Marcus Vinícius de Barros Presídio, no cargo de Con-
selheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia;

•	 15/4:	Visita ao Comandante Geral da Polícia Militar;

•	 15/4:	Missa de Páscoa, promovida pela AMAP;

•	 22/4:	Visita do Desembargador Eserval Rocha Presidente do TJ e da Ministra Nancy Adrighi, 
Corregedora Nacional de Justiça, ao Governador da Bahia, Rui Costa;

•	 22/4:	Visita do Desembargador Eserval Rocha Presidente do TJ ao Prefeito de Salvador, Antônio 
Carlos Magalhães Neto;

•	 23/4:	Sessão Solene de outorga da Comenda 2 de Julho ao Presidente do TRE/BA, Des. Lourival 
Almeida Trindade;

•	 29/4:	Jantar do Governador Rui Costa com o Des. Eserval Rocha, Presidente do TJBA, no Palácio 
de Ondina;

•	 6/5:	Reunião Pacto pela Vida, no Ministério Público;

•	 8/5:	Sessão de outorga do Título de Cidadão Baiano ao Ministro Carlos Augusto Ayres de Freitas;
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•	 22/5: Cerimônia de Posse do Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, 
Jorge Hereda;

•	 1/6: Posse da Defensora Pública Maria Auxiliadora Santana Bispo Teixeira, no cargo de Correge-
dora Geral da Defensoria Pública;

•	 2/6: Audiência de Custódia: Inovação e Eficiência na Justiça Criminal;

•	 8/6:	Sessão Solene de Posse do Promotor de Justiça Nivaldo dos Santos Aquino no cargo de Pro-
curador de Justiça;

•	 11/6:	Cerimônia Comemorativa ao Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo com entrega da 
Medalha do Mérito Naval ao Presidente do TJ/BA, Des. Eserval Rocha;

•	 11/6:	Sessão Solene de Posse do Advogado Gustavo Mazzei Pereira como membro efetivo do TRE 
na Classe dos Advogados;

•	 30/6:	Prêmio Conciliar é Legal, PELO Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

•	 7/7: Missa solene em comemoração ao 1° Centenário de Jorge Calmon Moniz de Bittencourt, na 
Basílica de Senhor do Bonfim;

•	 8/7: Reunião Pacto pela Vida; no Ministério Público;

•	 10/7:	Posse da Maçonaria Grande Oriente da Bahia, no Quartel de Amaralina;

•	 20/7:	Solenidade Militar alusiva ao 142º Aniversário do Patrono da Aeronáutica Brasileira, Mare-
chal do Ar Alberto Santos Dumont;

•	 14/8: Sessão Solene de outorga de Medalha Thomé de Souza ao Tenente Coronel Aviador Marcello 
Lobão Comandante da Base Aérea de Salvador;

•	 18/8: Coquetel de apresentação do Comandante do 2º Distrito Naval nomeado, Vice-Almirante 
Cláudio Portugal de Viveiros;

•	 19/8:	Sessão de recepção do Prof. Sérgio Emílio Schlang Alves, na Academia de Letras Jurídicas 
da Bahia;

•	 20/8:	Sessão Especial de outorga da Comenda 2 de Julho, ao Senador da República Otton Alencar;

•	 3/9: Sessão de Posse da escritora Gerana Damulakis, na Academia de Letras da Bahia; 

•	 7/9: 193º Aniversário da Independência do Brasil;

•	 17/9: Sessão Solene de outorga de Título da Cidade do Salvador ao Juiz Corregedor do TRE/BA, 
Fábio Alexsandro Costa Bastos;

•	 23/9:	Reunião Pacto pela Vida, no Ministério Público;

•	 21/10: Reunião Pacto pela Vida, no Ministério Público;

•	 22/10:	Sessão Especial de outorga da Comenda 2 de Julho ao Secretário de Segurança Pública do 
Estado da Bahia, Maurício Teles Barbosa;

•	 3/11:	Receptivo Ministra Nancy Andrighi, Corregedora Nacional de Justiça, no aeroporto

•	 4/11:	Lançamento do Pacote de Ações Sociais do Programa Pacto pela Vida;

•	 4/11: Almoço do Desembargador Eserval Rocha com a Corregedora Nacional de Justiça Ministra 
Nancy Andrighi;

•	 4/11: Homenagem Póstuma ao Professor Washington Luís da Trindade;

•	 5/11: Posse Mesa Diretora Biênio 2015/2017 do TRT/ Reitoria da UFBA – Desa Gardênia;

•	 5/11:	Homenagem Póstuma ao Professor Washington Luís da Trindade/ Fundação Instituto Femi-
nino da Bahia – Desa. Joanice Guimarães;

•	 3/12: Sessão Solene de outorga da Medalha Tomé de Souza ao Desembargador Jatahy Júnior;

•	 9/12: Solenidade de abertura da Semana do Ministério Público 2015.

PArTICIPAçãO	ENCONTrOS	DO	COléGIO	DE	PrESIDENTES	DE	TJS		_______________

•	 12	a	14/3: 102º Encontro do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil 
– Belo Horizonte-MG; 

•	 18	a	20/6:	103º Encontro do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil – Recife-PE;

•	 20	a	22/8:	104º Encontro do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil – Curitiba-PR;

•	 21	a	24/10: 105º Encontro do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça – Rio de Janeiro-RJ.

EMISSãO	DE	PASSAGENS	AérEAS	PArA	MAGISTrADOS	E	SErvIDOrES		___________

•	 Jan/Dez: 305 Passagens.

EvENTOS	rEAlIzADOS	NO	INTErIOr	DO	ESTADO		_____________________________

•	 23/1:	Reunião do Presidente com Juízes, na Comarca de Jacobina;

•	 3/2: Instalação da Câmara Especial do Extremo Oeste, em Barreiras;

•	 3/2: Lançamento da Pedra Fundamental do novo Fórum da Comarca de Barreiras;
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•	 4/2: Lançamento da Pedra Fundamental do novo Fórum da Comarca Luís Eduardo Magalhães;

•	 4/2: Reunião do Presidente com Juízes, na Comarca de Barreiras;

•	 2/3: Instalação da Vara de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista;

•	 5/3:	Reunião do Presidente com Juízes, na Comarca de Rio de Contas;

•	 8/4:	Reunião do Presidente com Juízes, na Comarca de Lençóis;

•	 18/5: Instalação do Balcão de Justiça e Cidadania em parceria com a Faculdade Madre Thaís, em Ilhéus;

•	 20/5: Reunião do Presidente com Juízes na Comarca de Jaguaquara;

•	 10/6:	Inauguração das novas Instalações dos Juizados Especiais da Comarca de Feira de Santana;

•	 14/7:	Lançamento da Pedra Fundamental dos novos Fóruns das Comarca de Central e Irecê;

•	 15/7:	Lançamento da Pedra Fundamental do novo Fórum da Comarca de Canarana;

•	 28/7: Lançamento da Pedra Fundamental do novo Fórum da Nazaré;

•	 28/7: Instalação da 2ª Vara Cível e Vara do Sistema dos Juizados Especias da Comarca de Valença;

•	 29/7: Reunião do Presidente com Juízes, na Comarca de Valença;

•	 11/9: Lançamento da Pedra Fundamental do novo Fórum e Instalação da Vara do Sistema dos 
Juizados Especiais, na Comarca de Serrinha;

•	 12/8:	Instalação da Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Alagoinhas;

•	 13/8:	Lançamento da Pedra Fundamental do novo Fórum da Comarca de de Rio Real;

•	 17/8: Instalação da Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Senhor do Bonfim;

•	 18/8:	Instalação da Vara de Violência Doméstica e Infância e Juventude da Comarca de de Juazeiro;

•	 19/8: Lançamento da Pedra Fundamental do novo Fórum da Comarca de Sobradinho;

•	 31/8:	Instalações da Vara Regional de Conflito Agrário e Meio Ambiente, Vara da Infância e da 
Juventude, 2ª Vara Criminal, Turma Criminal da Câmara do Extremo Oeste e Inauguração das 
Novas Instalações do Fórum Tarcilo Vieira de Melo, na Comarca de Barreiras;

•	 1/9:	Instalação da Vara do Sistema dos Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Santo Estevão;

•	 8/9:	Instalação da Vara do Sistema dos Juizados da Comarca de Euclides da Cunha;

•	 9/9: Lançamento da Pedra Fundamental do novo Fórum da Comarca de Paulo Afonso;

•	 30/9:	Reunião do Presidente com Juízes, na Comarca de Camaçari;

•	 30/9:	Instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Camaçari;

•	 1/10:	Instalação das Varas de Infância e da Juventude e da Vara do Sistema dos Juizados Especiais 
da Comarca de Alagoinhas;

•	 5/10: Instalação da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Porto Seguro;

•	 5/10:	2º Cerimônia de Outorga de Selo Unidade Virtual, na Comarca de Porto Seguro;

•	 5/10:	Encontro sobre “O Novo CPC” com o Professor Salomão Viana, na Comarca de Porto Seguro;

•	 6/10:	Instalação da Vara do Sistemas dos Juizados Especiais da Comarca de Itamaraju;

•	 6/10: Instalação da Vara da Infância e da Juventude e Inauguração do Balcão de Justiça e Cidada-
nia, na Comarca de Teixeira de Freitas;

•	 7/10:	Instalação da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Jequié;

•	 19/10:	Reinauguração do Fórum Desembargador Walter Brandão, da comarca de Olindina;

•	 9/11:	Reunião do Presidente com Juízes, na Comarca de Ilhéus;

•	 11/11:	Curso Desafios do Processo Penal com o Desembargador do TJ/SP e Professor Guilherme 
Nucci, na comarca de Ilhéus;

•	 11/11: Instalação da Vara de Execuções Penais e Medidas alternativas e Inauguração da Sala de 
Depoimento sem Dano da Vara da Infância e Juventude da comarca de Itabuna;

•	 2/12: Instalação da 4ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Feira de Santana;

•	 2/12:	Instalação da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Jacobina;

•	 3/12:	Instalação da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Irecê;

•	 3/12:	Inauguração do Fórum Desembargador Manuel José Pereira da Silva, da comarca de Central;

•	 9/12: Instalação da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Jequié

•	 9/12: Instalação da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Porto Seguro;

•	 9/12:	Instalação da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Teixeira de Freitas;

•	 9/12:	Instalação da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Eunápolis.
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assessoria de 
comunicação

nestes últimos dois anos, a Assessoria de Comunicação Social retornou à sua missão original, 
elementar, de razão de ser: divulgar as ações do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
Divulgar, dentro da estratégia adotada pelo órgão, significa mais do que promover a publi-
cidade; a ideia foi – e é – integrar.De acordo com o art. 28 do Regimento dos Órgãos Au-

xiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça, a “Assessoria de Comunicação Social é o Órgão 
destinado a programar, coordenar e executar as políticas e articulações dos processos de comunicação, 
internos e externos, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Presidência do Tribunal de Justiça”.

diretrizes

•	 Coordenar a política de comunicação institucional do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia;

•	 Redigir e distribuir noticiário encaminhando-os aos veículos de comunicação para divulgação;

•	 Atender a mídia sobre assuntos, temas e informações judiciárias;

•	 Cobrir eventos e atividades relacionadas ao Poder Judiciário;

•	 Acompanhar os noticiários impressos, radiofônicos, televisivos e veiculados na INTERNET, regis-
trando, através de recortes e gravações, aqueles de interesse deste Poder;

•	 Criar campanhas de interesse público que promovam o acesso à Justiça;

•	 Coordenar, produzir e manter o portal do TJBA com informações e notícias de interesse público;

•	 Coordenar, produzir e manter estratégias de comunicação de campanhas interna e externa;

•	 Acompanhar a Presidência em entrevistas individuais e coletivas;

•	 Organizar entrevistas individuais e coletivas entre profissionais dos meios de comunicação e Ór-
gãos do Tribunal de Justiça, de acordo com planos e programas aprovados pela Presidência;

•	 Promover a interlocução entre organismos sociais, imprensa e Poder Judiciário;

•	 Estabelecer, manter e divulgar banco de pautas do Poder Judiciário;

•	 Criar peças de comunicação para meios como revista, internet, rádio e TV;

•	 Organizar e manter acervo documental, fotográfico e eletrônico do material distribuído para divulgação;

•	 Efetuar a divulgação do noticiário jornalístico do Diário do Poder Judiciário;

•	 Promover exposição de objetos, fotos e documentos que marcaram o Poder Judiciário;

•	 Elaborar relatórios periódicos sobre as atividades realizadas; e

•	 Executar outras ações e atividades concernentes à sua natureza e determinadas pela Presidência. 
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longe da capital, com o propósito de unir, trocar informações, crescer. A revista de comunicação inter-
na é um dos principais produtos da Ascom.

Um mutirão no distrito judiciário, uma baixa processual, uma café da manhã especial para aniversa-
riantes. O que faz movimentar a comarca é pauta para a revista, que logo se tornou uma companhia 
indispensável para quem faz o Judiciário baiano. Foram 43 edições no período, todas voltadas para 
temas exclusivos de interesses dos funcionários do Tribunal de Justiça. 

Dois exemplos: no TJBA Mais 8, o título “Alô, economia!” contava que as comarcas seguiam o pedido 
de contenção de despesas de telefonias e davam exemplo de como atender bem sem gastar demais. 
“Trabalho de coração” era a chamada de primeira página do TJBA Mais 9, que mostrava o projeto 
comunitário de servidor premiado e a força transformadora do voluntariado.

A segunda diretriz do Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça 
– redigir e distribuir noticiário encaminhando-os aos veículos de comunicação social para divulgação 
– foi seguida à risca pela Ascom.

POrTAl,	MAIlING	E	rEDES	SOCIAIS	___________________________________________

Além do TJBA News, a redação conseguiu dobrar a quantidade de notas postadas no site do tribunal – 
com uma média de seis por dia – e, consequentemente, o envio para as redações dos veículos da Bahia 
e dos principais sites, blogs, revistas, enfim, de todos os canais especializados em Justiça. Para tanto, foi 
necessário criar um mailing, um cadastro com os correios eletrônicos de jornalistas e suas redações. A 
ferramenta, indispensável e básica, não existia na assessoria de comunicação.

O processo é de fácil entendimento. Ao receber a notícia, o jornalista, interessado pelo tema, retorna 
à redação para obter mais informações seja por telefone, por correio eletrônico, pessoalmente e pelo 
WhatsApp, ferramenta adotada pela Ascom na atual gestão. Mas as informações são tornadas públicas, 
viram notícias, também por meio de outros recursos.

As redes sociais ganharam atenção especial. A página oficial do TJBA no Facebook passou de pouco 
mais de 8 mil “curtidas”, em fevereiro de 2014, a mais de 16 mil fãs em dezembro de 2015. O aumento 
de mais de 100% no número de internautas que acompanham o Judiciário baiano na rede social mais 
acessada do mundo comprova a importância crescente de a Justiça se adequar constantemente aos 
novos paradigmas da Era Digital.

Lá estão divulgados serviços, notícias e informações relevantes, além de campanhas comemorativas e 
institucionais. O Facebook conta com mais de 1,3 bilhão de usuários no mundo inteiro. Cerca de 61 
milhões são brasileiros.

Já no Twitter são mais de 6 mil seguidores. Os tuítes combinados do TJBA chegam a ser visualizados 
por mais de 70 mil pessoas em apenas 30 dias. A média é de 2 mil visualizações por dia. Um único tuíte 
sobre o Mutirão Carcerário, por exemplo, foi visto por quase 3,3 mil internautas. O exemplo torna 
evidente o raio de alcance crescente das ferramentas virtuais utilizadas pelo tribunal.

Também estamos no Instagram e no Flickr, disponibilizando fotos para os veículos de comunicação. A 
Assessoria de Comunicação Social criou, para ampliar as possibilidades de divulgação, o programa de 

A relação de mais de duas dezenas de itens revela a preocupação da instituição com o tema. A primeira 
delas se refere a “coordenar a política de comunicação institucional do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia”. Assim foi feito. Todas as informações passaram a ser centralizadas pela Ascom, como é mais 
conhecida, sempre priorizando a imagem do Poder Judiciário e com o firme propósito de mostrar à 
sociedade os serviços prestados pelos magistrados e servidores, a chamada prestação jurisdicional.

produtos

Foram criadas, no primeiro mês da gestão 2014/2016, duas revistas digitais – aliadas com a revolução 
digital e com as determinações da Presidência –, para apresentar os principais projetos desenvolvidos 
no tribunal. A revista TJBA News é voltada para o público externo, enquanto a TJBA Mais tem sua 
pauta dirigida ao servidor. Tudo para apoiar a construção da nova Justiça.

Tomando como base um dos aforismos do pensador prussiano Friedrich Nietszche, para quem, “a arte 
existe para que a realidade não nos destrua”, as revistas eletrônicas do Tribunal de Justiça são editadas 
visando não só divulgar informações, mas causar o prazer sensorial. A expressão ‘encher os olhos’, 
utilizada em situações nas quais nos sentimos seduzidos pela dimensão artística, dá bem uma ideia da 
fruição estética oferecida ao leitor, ao virar as páginas das revistas eletrônicas, por meio do mecanismo 
conhecido por flip.

Os textos escapam ao trivial, possibilitando a revelação autoral de novas propostas de construção de 
estilo. Em vez da padronização homogeneizante dos manuais, as revistas têm como uma de suas prin-
cipais características a liberdade de criação para divulgar as boas novas.

TJbA	NEwS		__________________________________________________________________ 

Voltada para o público externo, a TJBA News ganhou 47 edições, duas por mês. As pautas das reporta-
gens principais revelam o cuidado da equipe de profissionais da Ascom em dar visibilidade aos assuntos 
que supostamente os jornalistas vão reaproveitar. Os exemplares são encaminhados, por correio eletrô-
nico, para todas as redações, especializadas em assuntos da Justiça, ou não. 

Assim, o TJBA News cumpre a função de propor pautas para a mídia massiva transformar em reporta-
gens distribuídas com seus mais diversos públicos. A definição do que vai ou não ser publicado segue 
o modelo de transparência defendido pela Presidência do tribunal.

Um bom exemplo é o número 3, que teve como chamada de capa ‘Primeiro Passo’. Trata-se de um caso 
clássico de divulgação de serviços à população. O Projeto Piloto no SAC de Cajazeiras preparava-se para 
fornecer registro de nascimento. A estrutura montada pelo tribunal iria garantir o fornecimento de certidões 
de nascimento, fortalecida em locais de grande fluxo, como é o caso do SAC localizado em um dos bairros 
mais populosos de Salvador. A ampliação deste serviço visa atender o maior número possível de novos pais.

TJbA	MAIS		___________________________________________________________________

Um estado de dimensões continentais, com 235 comarcas, algumas situadas a mais de mil quilômetros 
de Salvador. Urgia a criação de um veículo de comunicação específico para magistrados e servidores 
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Rádio TJBA Legal. Com recursos próprios, utilizando servidores e equipamentos do Tribunal de Jus-
tiça, a Ascom conseguiu produzir programas utilizando-se do recurso Podcast, distribuindo o material 
editado para os veículos de comunicação e postando-os no site.

cobertura pelo interior

Uma das características positivas da Comunicação praticada pelo Tribunal de Justiça da Bahia durante 
a gestão 2014/2016 foi o de estar presente em todos os encontros dos gestores com os magistrados em 
comarcas de todas as regiões baianas.

Foram mais de 300 juízes nos encontros realizados. A Ascom praticou a modalidade jornalismo-teste-
munho, ao comparecer com seus profissionais em todas elas. Assim, pôde confirmar a aproximação do 
Poder Judiciário com os magistrados e servidores.

O périplo começou por Feira de Santana, no dia 15 de abril. A comitiva chegou pela manhã ao Fórum 
Filinto Bastos e pôde constatar a necessidade de reforma do prédio, cujas obras já começaram, repre-
sentando investimentos de R$ 9,3 milhões.

Em agosto, foi a vez do Sul do Estado. Entre os dias 4 e 7, o presidente do tribunal, desembargador 
Eserval Rocha, junto com seus principais assessores, visitou as cidades de Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro 
e Teixeira de Freitas.
 
A Ascom também cobriu os encontros realizados em comarcas localizadas ao longo da rodovia baiana co-
nhecida por Estrada do Feijão, entre as quais Ipirá, Mundo Novo, Morro do Chapéu, Irecê, Xique-Xique 
e Central. A cobertura das visitas ocorreu entre os dias 2 e 5 de setembro.

Já em outubro, entre os dias 13 e 17, as comarcas visitadas foram Gandu, Ibirataia, Itagibá, Ipiaú, Po-
ções, Planalto, Vitória da Conquista, Eunápolis e Canavieiras. A rota começou no Baixo Sul, penetrou 
o Sudoeste baiano e alcançou até o Extremo Sul. Neste mesmo mês de outubro, nos dias 28 e 29, a 
presidência e seus assessores promoveram encontros com os magistrados em Feira de Santana, Alagoi-
nhas, e em duas comarcas situadas na Região Metropolitana de Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas.

A equipe da Ascom do Tribunal voltou a campo em novembro para um roteiro de visitação realizado 
entre os dias 5 e 7 de novembro. Foram realizados encontros nas cidades de Itaparica, Santo Antonio 
de Jesus, Wenceslau Guimarães, Ubaitaba, Uruçuca, Ilhéus e Valença.

A última visita do ano de 2014 aconteceu de 11 a 16 de dezembro. As cidades visitadas foram Riachão 
do Jacuípe, Capim Grosso, Campo Gormoso, Senhor do Bonfim, Jaguarari, Juazeiro, Paulo Afonso, 
Jeremoabo, Cícero Dantas, Euclides da Cunha, Tucano e Serrinha.

Os encontros tiveram prosseguimento em 2015, como a reunião de 29 de julho, quando 26 magistra-
dos – a maioria do Baixo Sul do Estado – participaram de reunião com o presidente Eserval Rocha, e 
assessores, em Valença.

Em 17 de setembro foi realizada a primeira reunião na capital, na Sala de Convívio do tribunal, no 
Centro Administrativo da Bahia, com 29 magistrados das varas da Fazenda Pública e de Família de 
Salvador. No total foram realizadas 22 reuniões, contemplando 475 juízes de 202 comarcas. 

imprensa cidadã: o resultado do trabalho comunicacional

O cotidiano do profissional de comunicação do Tribunal de Justiça se pauta basicamente pela merito-
cracia (governo do mérito). Quando uma fonte de informação tem uma ação afirmativa para divulgar, 
procura dar visibilidade para chegar ao conhecimento dos colegas servidores e magistrados. É assim 
que se fortalecem as rotinas produtivas visando dar mais qualidade à prestação de serviço.

Os colegas dos meios de comunicação são fortes aliados neste processo de divulgação da boa notícia. 
Uma demonstração desta parceria foi o editorial ‘Novos rumos para o Judiciário’, publicado na edição 
de 29 de maio de 2014, pelo jornal Correio, dirigido pelo jornalista Sergio Costa.

Uma análise qualitativa realizada sobre uma amostragem de textos veiculados pelas mídias impressa 
e virtual revela o efeito positivo dos novos hábitos implementados pela Ascom, quando o assunto é a 
comunicação da Justiça com a sociedade que paga seus serviços.

Em defesa do princípio de que a informação é um bem social, a análise do discurso veiculado de-
monstra claramente o efeito da decisão conceitual de dar visibilidade aos fatos mais relevantes para a 
divulgação da melhor prestação de serviço jurisdicional.

A confiança construída junto à mídia pode ser ilustrada pelo apoio incondicional às iniciativas que 
visam mudar para melhor o ambiente do Poder Judiciário, como bem demonstra o editorial publicado 
na edição de 23 de setembro do jornal A Tarde, em apoio à auditoria.

O texto, intitulado ‘Auditoria reparadora’, valoriza a atitude do desembargador Eserval Rocha, elogia-
da também pela Associação dos Magistrados da Bahia (Amab). Na mesma edição, o leitor Juca Bahia 
publica mensagem de apoio, o que demonstra o interesse do cidadão.

A decisão de escrever os editoriais foi voluntária e independente, por parte dos jornalistas das mídias 
externas ao tribunal, sem que houvesse qualquer tipo de contra-prestação pecuniária ou outro aspecto 
capaz de trazer algum benefício direto ou indireto ao redator.
                                                                                                                                                                                
Este foco exclusivo no mérito também vem alterando a cultura deste setor tão estratégico para o de-
senvolvimento da Justiça e da cidadania. Quem produz e trabalha certo, ganha espaço. O mesmo vale 
para os repórteres que criam, com inteligência, suas pautas exclusivas.

Uma edição que ilustra bem esta disposição para a boa apuração dos fatos está na manchete do jornal 
A Tarde, editado por Mariana Carneiro, no dia 1 de julho de 2014: “TJ reduz em 5,1 milhões despesas 
de diárias e viagens”.

O cálculo foi feito pelo repórter Fernando Duarte, a partir de números divulgados pelo Tribunal de 
Justiça em um dos 651 textos distribuídos e publicados, desde o dia 3 de fevereiro, no portal do TJBA. 
Outro exemplo foi a manchete de 17 de maio: “Revisão de processos de precatórios evita prejuízo de 
R$ 830 mi”.

As edições de 17 de maio são referenciais porque abordam as realizações dos primeiros 100 dias da 
atual gestão. Os conteúdos foram extraídos de entrevista coletiva concedida pelo presidente, desem-
bargador Eserval Rocha, e seus principais assessores, em uma iniciativa sugerida pela Assessoria de 
Comunicação, de acordo com a diretriz de número 10 do Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio 
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Ao veicular informações acerca do Judiciário, a comunicação desempenha, pelo compartilhamento 
da linguagem, o papel de representar o que se denomina ‘realidade’, exercendo, assim, a qualidade de 
legitimar a atuação da Justiça na alma grupal da sociedade.

Uma sentença, um decreto, uma reforma de fórum, enfim, uma realização do tribunal, esgotaria seu 
alcance nos efeitos imediatos de curto prazo, não fosse a repercussão do fato erguido à condição de 
notícia. É no trabalho de representação que se constrói o suposto ‘real’.

No tocante ao público externo, os veículos de comunicação de massa, são os principais parceiros da as-
sessoria para estes colegas das mais diversas mídias são planejadas e dirigidas as ações comunicacionais 
no sentido de sensibilização da pauta diária.

Este consórcio, diário e incessante, fortalece, a cada contato, a cada notícia divulgada, a cada pauta 
consolidada, uma comunicação com a meta muito bem definida de fortalecimento de valores de cons-
trução de cidadania, graças à repercussão das ações afirmativas da Justiça.

A Ascom tem o dom da pluralidade, por possibilitar o ecoar das vozes da Justiça, graças à intermedia-
ção entre as fontes de informação do tribunal e os produtores de conteúdo massivo que demandam este 
conhecimento do labor diário de magistrados e servidores.

A Justiça faz da mídia o atalho para visitar o jurisdicionado. A mobilidade do tribunal, viajando rápido 
e de carona nas asas dos meios de comunicação, vem ampliando o conhecimento dos cidadãos sobre as 
melhores maneiras de utilizar o Poder Judiciário visando ao bem-estar geral.

Ciente desta importância, fontes de informação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia procuram 
atender, com paciência e boa vontade, à demanda dos agentes comunicacionais externos. A cada ex-
periência bem-sucedida, neste contato entre fonte de informação e produtor de conteúdo, o elo se 
enrijece e tonifica.

O maior beneficiado da proposta de trabalho da atual Ascom é o cidadão, em razão do conhecimento 
massivo das ações afirmativas do tribunal, gerado pelo trabalho midiático externo. O jurisdicionado 
passa a entender como utilizar a Justiça para atender seus pleitos.

Os meandros da Justiça não são fáceis de entender, até porque a construção de uma linguagem própria 
integra um conjunto de aspectos que produz a sensação do campo de saber autônomo denominado 
‘Poder Judiciário’.

É com fundamento neste posicionamento horizontal e libertário que o jornalista do tribunal nutre a 
ambição de atuar como intermediário no relacionamento entre o Poder e o povo do qual deve emanar. 
Quando não se pode unir, tenta-se reduzir os efeitos do antagonismo.

O didatismo é um dos principais valores utilizados pela equipe de comunicação do tribunal, em razão 
da necessidade de decodificar e traduzir o falar próprio do ambiente judiciário para expressões e pala-
vras que o cidadão comum e o agente midiático possam melhor compreender.

Outro princípio utilizado no material distribuído pela Ascom é a clareza, gerada pela simplicidade do 
texto. Se queremos comunicar, e esta é nossa razão de ser, precisamos, no limite, explicar expressões 
próprias do mundo jurídico.

Técnico Administrativo da Justiça, que diz: “ Organizar entrevistas individuais e coletivas entre profis-
sionais dos meios de comunicação e Órgãos do Tribunal de Justiça, de acordo com planos e programas 
aprovados pela Presidência”.

A igualdade no tratamento aos colegas de todos os veículos, independentemente de sua força de audi-
ência ou tiragem, é outro aspecto a destacar. As notícias são publicadas no site do tribunal ou distribu-
ídas por e-mail, para todos, no mesmo momento, sem privilégio algum.

A análise do material, obtido no serviço diário de coleta das notícias veiculadas em meios impresso e 
virtual, chamado de ‘cliping’, no jargão do setor, revela a valorização do senso crítico e da liberdade de 
expressão, bases de uma comunicação voltada para a cidadania.

Acima de tudo, na hierarquia dos bens, a imprensa é interpretada como fiscal do Poder Judiciário, com 
o objetivo de veicular as possiblidades de aprimoramento ao serviço.

Caso exemplar desta atuação firme, em defesa da pluralidade e da divergência, foi o problema na sele-
ção pública de 1,3 mil novos estagiários, em 2014, que gerou a anulação do certame, devido a irregu-
laridades comprovadamente cometidas pela empresa organizadora.

A notícia gerou seus desdobramentos negativos, o que não passou despercebido por veículos de comu-
nicação de grande audiência, mas em nenhum momento a Ascom buscou cercear o direito das pessoas 
saberem da má notícia para o tribunal.
A defesa do princípio do contraditório, como valorização das divergências, aparece forte nas reporta-
gens que geram mais polêmica, como a questão da agregação de comarcas, medida que trará inúmeros 
benefícios para a administração judiciária, mas que ainda encontra resistência.

Por outro lado, a plena divulgação da Semana Nacional de Conciliação ganhou destaque, graças à iden-
tificação da notícia pelos critérios pré-estabelecidos (veracidade, atualidade, interesse, importância).

Justiça na mídia: conceitos e princípios de conduta da ascom

Importante salientar que é necessário conhecer os conceitos e a base teórica que instituem este momen-
to da relação do Tribunal com o cidadão baiano.

Sem este prévio conhecimento dos princípios que regulam o saber e o fazer comunicacional, teríamos 
aqui um mero derrame de números, miragem de uma suposta realidade erguida sobre a ilusão das 
quantidades. Sem o conhecimento da teoria, este trabalho soaria como mero exercício de exibição. 
Antes de tudo, utilizando-se do poder de síntese, estabelecemos, como missão principal, atender aos 
públicos interno e externo, no sentido de dar ampla visibilidade às realizações do Judiciário.

Para tanto, a Ascom vale-se de ferramentas e técnicas próprias do saber comunicacional, conforme 
preparação dos profissionais da assessoria em suas respectivas formações acadêmicas de nível superior e 
de pós-graduação na pesquisa universitária brasileira.

Nota-se uma aparente contradição na razão de ser desta atividade. Embora não seja a finalidade da 
corporação, é na Comunicação que a Justiça se realiza, embora aos pragmáticos pareça reles atividade-
meio, vista como ferramenta para apoiar e assistir aos outros setores.
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Não são raras as palavras e expressões utilizadas apenas na redoma do Judiciário, pelos integrantes deste 
campo autônomo, daí a paciência e a tolerância dos profissionais na compreensão e tradução para o 
público externo, ainda distante de uma conexão mais firme.

Também estão entre os critérios mínimos de padronização da comunicação do Tribunal de Justiça, a 
precisão e a síntese. A informação precisa, não rebuscada, mas confiável, aliada à brevidade do discurso, 
é uma das características levadas na mais alta conta.

Conciliar os extremos, de um lado, o produtor de conteúdo massivo pouco afeito às rotinas do Ju-
diciário, e do outro, o público interno, nem sempre capaz de entender a natureza, por vezes rasa, do 
trabalho jornalístico, é o núcleo conceitual central do desafio diário da Ascom.

Nem sempre é possível alcançar o objetivo plenamente, mas a instalação de uma cultura do didatismo 
tem sido perseguida diariamente, a cada linha escrita, a cada atendimento por telefone ou WhatsApp, 
por parte da equipe de profissionais da assessoria.

Os magistrados e servidores, que atendem aos critérios de noticiabilidade prevalecentes, têm experi-
mentado o doce sabor de ver suas imagens positivamente divulgadas em escala massiva, repercutindo 
em vitória da comunicação sobre a amarga e obscura omissão pelo silêncio.

Ao interpretarmos o conjunto de aspectos de realidade vindos à lume, neste relatório, pela proposta da 
fonte ou do agente comunicacional externo, constatamos a aplicação de três princípios para identificar 
pautas para a imprensa.

Um deles é agenda. A prévia programação de eventos relacionados ao Judiciário, como inaugurações, 
encontros, visitações, entre outros fatos que podem ser antecipados por calendário, favorecem o apro-
veitamento em larga escala de apresentação e cobertura do fato.

Outro princípio é a observação. Os profissionais da Assessoria de Comunicação do TJBA com são 
capacitados a perceber se há notícia, ao avaliar contextos, desde os fortuitos, como os extraídos em 
uma rápida conversa num elevador, até as oficiais, como a publicação de decretos no Diário da Justiça 
Eletrônico.

Mais um critério balizador do sentido jornalístico para a produção de conteúdo massivo é a pesquisa. 
Os jornalistas buscam conhecer aspectos do Judiciário com o fito de construir, a partir dos dados com-
pilados, sugestões de novas e exclusivas pautas.

O princípio republicano de ‘direitos e deveres iguais para todos’ compõe o alicerce do processo produ-
tivo comunicacional. Para evitar privilegiar esta ou aquela fonte de informação, a Ascom apoiou-se em 
cinco critérios a fim de selecionar e hierarquizar os conteúdos veiculados.

Um deles, a despeito da obviedade imanente, é o princípio da veracidade. Em nenhum momento, a 
equipe valeu-se de informações não-confirmadas  na construção dos textos ou pautas produzidos para 
divulgação das ações afirmativas do tribunal.

A busca da verdade, ainda que em determinadas situações, não tenha sido favorável à imagem institu-
cional, tem sido a grande aliada na construção do principal patrimônio que une os jornalistas à comu-
nidade para a qual prestam seu serviço público: a credibilidade.

Outro critério é a atualidade. Ora, sabe-se o quanto a natureza do trabalho comunicacional massivo 
preza as notícias que, na linguagem própria dos jornalistas, chamam-se de ‘quentes’, ou seja, atuais.

Privilegiou-se, na hierarquia do conteúdo produzido, as notícias atuais, do dia, ou recentes, em relação 
a conteúdos já vencidos pelo tempo. Com esta pedagogia da notícia, reduziu-se a morosidade que ain-
da se verifica na divulgação dos fatos por parte de fontes internas.

O interesse pela informação, aplicando-se aqui o conceito alemão de ‘einflung’, ou empatia (colocar-
se no lugar do outro), também tem sido uma referência na trilha do profissional de comunicação no 
sentido de encontrar o valor maior de uma notícia.

Outro critério é a importância social. A que ou a quem a notícia visa colaborar, qual a contribuição da 
informação divulgada? Para pesar a notícia, o trabalhador da informação responde à pergunta em latim 
Qui podest? A quem beneficia, em tradução ligeira.

Por fim, com o objetivo de garantir a atração do leitor, a Ascom opera com o princípio do inusitado, 
ao selecionar circunstâncias, situações e aspectos que promovem a curiosidade e causam expectativa 
nos públicos externo e interno.
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a través do Decreto Judiciário nº 1.065, de 29 de novembro de 2013, eu, juiz Gilberto Bahia 
deOliveira, fui designado para responder pelo Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precató-
rios e, posteriormente, com o Decreto Judiciário nº 1.137, de 20 de dezembro de 2013, 
designado para assessorar a Presidência do Tribunal de Justiça nos Precatórios e Requisições 

de Pequeno Valor. Para melhor conhecer o Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatório – NACP e 
considerando as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, quando da última inspeção realiza-
da, em especial no que tange às rotinas e procedimentos a serem observados, bem como a necessidade 
de análise dos cálculos realizados pelo Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios e, levando em 
conta a mudança da sede para novas instalações, sem perder de vista que os inúmeros atendimentos aos 
credores, advogados e demais interessados dificultava a análise dos processos, foi publicado o Decreto 
Judiciário nº 1.101, de 13 de dezembro de 2013, que suspendeu a fluência dos prazos e o atendimento 
às partes, bem como o pagamento dos Precatórios e Requisições de Pequeno Valor – RPV, até o dia 10 
de janeiro de 2014, visando a realização de circunstanciada Inspeção.

estrutura organizacional e processos

O NACP possuía um quadro composto por sete servidores, sendo uma Coordenadora (cargo comissio-
nado), uma Assessora Jurídica, duas servidoras no apoio técnico, um servidor responsável pelo controle 
de contas, dois servidores responsáveis pelos cálculos, três estagiários de nível superior e duas estagiárias 
de nível médio.Encontrei 2.330 (dois mil, trezentos de trinta) Precatórios e RPVs; 441 (quatrocentos 
e quarenta e um) Precatórios cadastrados no Sistema SAJ (porém não cadastrados no Sistema de Cál-
culos e Precatórios), bem como 155 (cento e cinquenta e cinco) RPVs na mesma situação, perfazendo 
um total de 2.926 (dois mil, novecentos e vinte e seis) processos.

Um dos problemas encontrados, considerando a quantidade de processos em tramitação e a sua especi-
ficidade, foi o exíguo, desmotivado e sem comando quadro de servidores, quando observei uma prática 
individualista na realização das atividades, onde cada servidor cumpria todos os atos relativos ao “seu 
processo”, inclusive a posse e guarda destes, não havendo uma distribuição de tarefas.

O atendimento no balcão era feito por todos os servidores, inclusive por aqueles responsáveis pelos 
cálculos, obedecendo a uma escala por dia da semana.

Não existia a prática de certificar nos autos os atos neles consignados, não se juntava ao processo, 
mediante certidão, uma via de todos os documentos expedidos, alguns eram arquivados em pastas 
próprias, dissociados de qualquer registro, sem um mínimo de organização.

A análise dos processos novos recebidos no Núcleo ficava ao encargo de uma servidora que não possuía 
a qualificação técnica necessária para tal, culminando, assim, em um enorme acúmulo de processos 
sendo encaminhados de forma equivocada.

Igualmente dificultava o andamento dos trabalhos a existência de um Oficial de Justiça para atender à 
demanda do Setor com exclusividade, já que o mesmo acumulava suas funções com diversas Secretarias 
de Câmaras do TJBA.

As planilhas e os demais procedimentos administrativos não eram assinados pelo responsável técnico 
e também não eram juntados aos autos, por orientação anterior, segundo prática corrente, e sim em 
pastas arquivadas separadamente para consulta.

núcleo auxiliar
de conciliação
de precatórios
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As pastas com os ofícios destinados aos Bancos, assinados pelo Presidente do TJBA, estavam desorga-
nizadas, faltando cópia dos mesmos, tornando difícil e, às vezes, impossível a conciliação das contas.

Detectei a existência de um gargalo no setor de gestão de contas e pagamentos, dada à falta de siste-
matização do trabalho.

Também encontrei diversos Entes Devedores inadimplentes com o repasse constitucional, sem a con-
sequente medida de sequestros e bloqueios de verba, como determina a Constituição Federal.

Não encontrei controle sistemático, para assegurar que o montante repassado ou bloqueado atende ao 
que efetivamente é devido pelo Estado, Municípios e outras entidades.
    
Identifiquei que para as contas judiciais abertas em nome das Entidades Devedoras não existia um 
controle sistemático dos valores, capaz de assegurar que o montante repassado ou bloqueado  atendesse 
ao que efetivamente era devido pelo Estado, Município e outras Entidades.

mudanças realizadas

Visando a racionalização de procedimentos na formação de precatórios, uniformização de regras pro-
cessuais e procedimentos, foi nomeada uma Serventuária de carreira, com formação acadêmica em 
Direito para ocupar à Coordenação da Secretaria.
     
Buscamos, então, a introdução de substanciais modificações na sistemática de formação, acompanha-
mento e subsequente pagamento dos precatórios, com a adoção de procedimentos de fácil assimilação, 
cuja orientação básica está disciplinada na Resolução CNJ 115/2010.
      
Diante do cenário apresentado acima, mudamos o lay out com a criação de 4 (quatro) ilhas de trabalho, as-
sim dispostas: a) Gestão de Cartório – b) Gestão de Contas – c) Gestão de Cálculos – d) Assessoria Jurídica.
      

GESTãO	DE	CArTórIO		_______________________________________________________

Primeira ilha de trabalho, tomando como referência a proximidade do balcão de atendimento e todo o 
expediente de Secretaria. Tal medida aperfeiçoa o fluxo dos trabalhos evitando longos deslocamentos e 
congestionamentos de pessoas no balcão.
      
O atendimento no balcão, que inclui o recebimento de petições e atendimento de partes/advogados, 
passou a ser realizado pela equipe da Secretaria que foi acrescida de mais dois Serventuários da Justiça 
visando, consequentemente, fluidez e desenvolvimento dos processos.
      
Foi promovida a reorganização do Setor, agora disposto em estantes ou arquivos, devidamente identificados 
e com todos os atos praticados imediatamente lançados no sistema de consultas. Também, sob a respon-
sabilidade da Gestão de Cartório, a publicação de todos os despachos no DPE com posterior certificação.

Durante a inspeção tomei conhecimento da existência de uma sala, sem iluminação,  onde ficavam 
processos com a rublica de baixados, dispostos de forma desordena e pelo chão. Após análise indivi-
dual, todos os 491 (quatrocentos e noventa e um) processos foram catalogados, lançados no SAJ e 

remetidos ao EGBA, órgão responsável pela custódia de processos baixados. Foi disseminada a cons-
cientização dos Servidores em práticas processuais formais, como juntada, certificação e localização 
física no Sistema.  
      
Como medida correicional, todas as planilhas de cálculos são devidamente juntadas pela secretaria, 
mediante certidão, identificadas e assinadas pelo Servidor Responsável.
      
Também foi feito um trabalho de conscientização do grupo de trabalho para algumas práticas ecologi-
camente corretas, como: o uso adequado do papel, evitando o desperdício e, também, a utilização de 
copos descartáveis. Em estudo, a Coordenadoria trabalha com a possibilidade de praticar a reciclagem 
do seu material, junto ao Tribunal e a conscientização dos ervidores quanto ao espírito coletivo de 
processo e não como um “bem individual”.
     

GESTãO	DE	CONTAS	E	GESTãO	DE	CálCUlOS		__________________________________

Para melhor desenvolvimento do trabalho, foi necessário a nomeação de duas Servidoras e o desloca-
mento, dentro do próprio NACP, de outra Servidora que estava subaproveitada.
      
Cada Município possui uma conta aberta mesmo sem movimentação. Exceto a conta para pagamento 
de RPV que estava no Banco Bradesco, agora encerrada, todas as outras contas funcionam junto ao 
Banco do Brasil S/A.
      
A boa gestão de Precatórios envolve o controle rigoroso da Lista por Ordem Cronológica e os pagamentos 
preferenciais de Precatórios (cujos titulares são credores portadores de doença grave e os maiores de 60 anos), a 
divulgação da lista no sítio do Tribunal de Justiça na internet, a formação regular dos Precatórios de acordo com 
a EC 62/2009, a Resolução 115 do CNJ e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (art. 
358 e seguintes), com a divulgação dos valores, foi uma das medidas de transparência aqui adotado.
   
O Núcleo funciona com dois sistemas de informática: o SAJ, para controle e tramitação processual e 
o Sistema de Cálculo, para execução dos cálculos, alimentação da ordem cronológica dos precatórios, 
etc. (programa esse cedido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
   
Ainda em relação à Gestão dos Precatórios, merece especial atenção as Audiências de Conciliação realizadas en-
tre o Estado da Bahia, os Municípios e seus respectivos credores, tendo como intermediário o Núcleo Auxiliar 
de Conciliação de Precatórios – NACP. As audiências de conciliação entre o Estado da Bahia e seus credores 
estavam suspensas em razão de Decisão do Ministro Joaquim Barbosa em sede de Mandado de Segurança im-
petrado por uma das credoras por meio do qual se questiona o último Edital dos acordos do Estado da Bahia.
  
Recentimente, o Ministro Dias Toffoli extinguiu a referida reclamação, fato que autorizou a publicação 
de edital de acordo nº 04/215 envolvendo os processos do Estado da Bahia.
   
O controle das contas depositárias dos Precatórios devidos pelas Fazendas Públicas Estadual e Municipais deve 
ser eficiente e transparente, de modo a permitir o repasse imediato dos valores depositados aos seus respectivos 
credores, não devendo tais valores permanecerem em conta a fim de evitar rendimentos, como encontrado.
  
Os cálculos dos Precatórios devem seguir os parâmetros contidos no título judicial transitado em 
julgado, na legislação de regência e nos principais julgados dos Tribunais Superiores que envolvem a 
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matéria. E quanto à metodologia a ser empregada, deve-se sempre separar o montante relativo ao valor 
principal da parcela relativa aos juros moratórios, de modo a não incorrer na prática de anatocismos.
Compete, ainda, ao Núcleo de Gestão de Contas expedir ofício ao Banco para que este repasse o valor 
para o credor, conciliar todas as contas, da União, Estado e Municípios, acompanhar as parcelas pagas, 
deduzindo-se estas do valor total.
     
Segmentei os precatórios por devedor, valor global e o que representa em percentual. Em seguida, 
apontei a quantidade de precatórios por devedor e o seu percentual, e finalmente, descrevi o acervo de 
precatórios classificando-os em função do valor.
    
Na planilha seguinte, indiquei o recebimento de processos com prioridade (idade) – ano X mês, com 
a descrição do que representa cada grupo em valores.
    
Identifiquei e listei a relação de municípios, quantidade de precatórios e valor total que não possuem 
conta judicial, ou com contas ainda não identificadas. Diligencei no sentido de regularizar esta situação.
    
E, finalmente, identifiquei 60 (sessenta) processos em duplicidade, contando com o mesmo credor, 
devedor, valores e número de tombo, todos foram cancelados.
    

medidas adotadas

•	 Total reestruturação do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios – NACP, com a incorpora-
ção de novos servidores, além da criação de quatro setores internos: Secretaria – gestão de Cartório; 
Setor de Cálculos – gestão dos cálculos; Setor de Contas – gestão das contas; Assessoria Jurídica;

•	 Nomeação de Servidora de carreira para Coordenação do Núcleo, conforme recomendação conti-
da na Inspeção realizada pelo CNJ;

•	 Depuração do sistema informatizado de cálculos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia;

•	 Recálculo de todos os Precatórios e RPVs, com especial atenção aos Precatórios inspecionados pelo CNJ;
 
•	 Adoção de prática e rotinas Cartorárias para tramitação dos Processos Administrativos, como: cer-

tificação, publicação, expedição, protocolização e juntada de documentos. Dando total e irrestrita 
publicidade a todos os atos praticados dentro do processo;

•	 Identificação das contas de Imposto de Renda dos Municípios, visando o repasse do imposto de-
vido pelos Precatórios;

•	 Expedição de ofícios aos Municípios cobrando os depósitos das parcelas que estavam em aberto, 
Regime Geral e Regime Especial;

•	 Expedição de ofícios às Instituições Financeiras, cobrando os comprovantes de transferências dos acordos, 
onde os bloqueios e transferências são realizados pelas agências responsáveis pelo recolhimento do FPM;

•	 Expedição de Ofício às Varas de origem para que informem no momento da formação do RPV os 
dados bancários do credor e do advogado.

•	 Inspeção realizada na fila da ordem cronológica dos Precatórios do Estado da Bahia e do Município 
do Salvador

     
Para que se tenha a noção da complexidade de ações que envolvem o NACP, atualmente, em trami-
tação, entre Precatórios e RPV’s, 3.737 (tres mil, setecentos e trinta e sete) processos registrados no 
Sistema de Cálculos, já revistos e inseridos na Lista da Ordem Cronológica que somados aos 2.123 
(dois mil, cento e vinte e três processos) que se encontram em fase de diligências, chegamos a um total 
de processos registrados no SAJ 6.560 (seis mil, quinhentos e sessenta) aos processos.
    
Só em 2014 foram distribuídos 1.367 (hum mil, trezentos e sessenta e sete) processos e neste ano de 
2015, até agora, 3.512 (três mil, quinhentos e doze processos).
      
Ao longo do período que estou à frente deste Núcleo, foram examinados e lançados decisões em 7.973 
(sete mil, novecentos e setenta e três) processos, envolvendo decisões interlocutórias, homologatórias, 
acolhimento e rejeição de impugnação de cálculos e cancelamentos de Precatórios e RPV’s.
    
Por conta da quitação de Precatórios e RPV’S, determinei o arquivamento e baixa definitiva de 1.387 
(hum mil, trezentos e oitenta e sete) processos.
     
Levando-se em conta todos os processos que já tramitaram por aqui neste período e que ainda se encon-
tram ativos, realizamos 6.832 (seis mil, oitocentos e trinta edois) entre análises, cálculos e recálculos.
    
Após aplicar a nova sistemática para cálculos (processos novos) e recálculos (processos em curso), 
sempre em consonância com a Resolução nº 115, de 29 de junho de 2010, do Conselho Nacional de 
Justiça; a Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997 que em seu artigo 1-E prevê que são passíveis de 
revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para 
aferir o valor dos precatórios antes do seu pagamento ao credor e a Lei nº 11.960, de 29 de junho de 
2009, que uniformiza a atualização monetária e dos juros incidentes sobre todas as condenações ju-
diciais impostas à Fazenda Pública, sem perder de vista o norte da Carta Magna, deixaram de sair dos 
cofres publicados R$ 1.227.701.443,38 (hum bilhão, duzentos e vinte e sete milhões, setecentos e um 
mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos).
    
Neste meio tempo foram realizadas audiências  que envolveram 622 (seiscentos e vinte e dois) pro-
cessos, resultando em um índice de acordo de 91.38% (noventa e um vírgula trinta e oito por cento).
     
Considerando todo este movimento processual, os pagamentos envolvendo Precatórios e RPV’s chega-
ram à casa de R$ 106.220.821,37 (cento e seis milhões, duzentos e vinte mil, oitocentos e vinte e um 
centavos e trinta e sete centavos).
    
Deve ser anotado que não existem mais pendências de pagamento relativamente as prioridades por 
idade ou doença e que a inspeção realizada na fila da ordem cronológica dos Precatórios do Estado da 
Bahia e do Município do Salvador evitou pagamentos com quebra da ordem e a responsabilização do 
gestor por ato de improbidade administrativa.
    
Finalmente, com a implantação de todas as novas rotinas neste NACP, assegurou-se o efetivo controle de 
todos os atos e procedimentos, desde o recebimento dos ofícios de requisição até o seu efetivo pagamento.
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a UNICORP TJBA, no biênio, teve seu desempenho norteado pela premissa de racionaliza-
ção e otimização das condições técnicas e financeiras na realização das ações de educação 
corporativa, em cumprimento ao Decreto Judiciário nº 112, de fevereiro de 2014, que 
estabeleceu restrições orçamentárias para despesas cuja natureza guardasse estreita relação 

com a viabilização de iniciativas de formação e aperfeiçoamento, em particular, as direcionadas a ma-
gistrados e servidores, foco principal de atuação desta Universidade.

Tendo em vista o cenário mencionado, tornou-se necessário adotar soluções criativas e eficazes de oti-
mização de recursos, destinadas à implementação de ações de educação corporativa com o orçamento 
reservado para este Órgão.

Sendo assim, tendo em vista este cenário, esta Universidade buscou adotar estratégicas que asseguras-
sem o cumprimento de sua missão institucional, formulando parcerias com entidades especializadas, 
profissionais renomados e talentos internos identificados como formadores, que se comprometeram 
com a efetivação de ações de capacitação.

Tais esforços resultaram, em 2014, em uma economia de recursos estimada no valor de R$ 735.143,35, 
e, em 2015, apenas 25% das ações realizadas tiveram investimentos financeiros diretos do Tribunal, 
sendo todas as demais fruto das estratégias acima mencionadas.

Nesse contexto, a UNICORP TJBA empreendeu diversas ações de educação corporativa, as quais serão 
apresentadas nas seguintes categorias:

•	 Produções Técnicas;
•	 Programa de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores;
•	 Revista Entre Aspas.

Ao final do Relatório serão apresentados os resultados e abrangência das ações realizadas ao longo do 
biênio 2014/2015.

produções técnicas

•	 Elaboração de Plano de Trabalho Biênio 2014/2016 com base em diagnóstico e no Planejamento 
Estratégico do TJBA;

•	 Concepção de projeto de Formação Inicial – Primeira Etapa: Introdução à Prática Judicante para 
Juízes: destinado aos Juízes recém-ingressos, egressos do concurso de 2013;

•	 Desenvolvimento e implantação do novo site da UNICORP, dotado de navegação mais fácil, 
visual intuitivo e atualização constante, o que assegurou maior grau de participação dos usuários;

•	 Desenvolvimento e implantação do Banco de Sentenças do Tribunal de Justiça, sistematizando 
decisões proferidas no primeiro grau de jurisdição;

•	 Desenvolvimento de Projeto Piloto para Implementação do Ambiente Virtual de Aprendizagem – 
AVA, na Plataforma Moodle, que veio a ser ampliada com a efetivação de Curso na área de Infância 
e Juventude;

universidade
corporativa
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•	 Elaboração dos Projetos de Credenciamento de Capacitação junto a Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, contemplando as seguintes ações: 1) Encontro de 
Atualização: “Tendências do Processo Civil – O Novo CPC”, na modalidade presencial, destinado 
para magistrados da Capital e do Interior e assessores; 2) Formação Inicial – Primeira Etapa: “In-
trodução à Prática Judicante”, contemplando as modalidades presencial e semi-presencial, dirigida 
para Juízes recém ingressos na Magistratura da Bahia; 3) Encontro de Atualização: “Desafios da 
Execução Penal e das Prisões Cautelares no Contexto Atual – Teoria e Prática”, na modalidade 
presencial, destinado para magistrados da Capital e do Interior e assessores;

•	 Participação no Grupo de Trabalho para concepção do Projeto COOPERAR – organização e ra-
cionalização das unidades de primeiro grau;

•	 Participação na Equipe do Escritório de Projetos da Diretoria Geral;

•	 Elaboração do Projeto para realização das Oficinas: “Como Melhorar a Produtividade no 
PROJUDI”;

•	 Participação no Grupo de Trabalho para concepção do Projeto CONJUGAR – padronização de 
procedimentos nas unidades de segundo grau;

•	 Participação na Comissão Examinadora de Concurso para provimento de cargos da serventia e área 
administrativa;

•	 Elaboração de projeto preliminar para Ambientação dos Estagiários – parceria com a Diretoria 
de RH;

•	 Concepção de treinamento de ambientação de estagiários – Projeto Atendimento Legal;

•	 Revisão de Acórdãos para a Revista Bahia Forense, contemplando Acórdãos Cíveis e Criminais que 
integrarão a versão eletrônica da Revista;

•	 Compatibilização e Adequação de Cursos disponibilizados pelo CNJ, via CEAJUD, para utiliza-
ção pela UNICORP TJBA;

•	 Ajustes na Proposta do Decreto PROFAP – Institui o Programa de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados e Servidores e define critérios de participação;

•	 Desenvolvimento  e Implantação do Sistema de Educação Corporativa (SIEC), que permite a ges-
tão das informações relativas às capacitações realizadas pela UNICORP;

•	 Elaboração de texto – “Orelha” – para nova edição do Manual de Mediação do Conselho Nacional 
de Justiça;

•	 Elaboração de Projeto de Capacitação – Introdução à Prática Cartorária, direcionado aos servidores 
oriundos das Unidades Extrajudiciais;

•	 Participação na elaboração de Decreto para regulamentar o Programa “Informe Direito”, junta-
mente com a Assessoria de Comunicação;

•	 Participação no planejamento do Curso “Aperfeiçoando a Utilização do FIPLAN” e apoio na gra-
vação de vídeo aulas (em processo de gravação);

•	 Inscrição de Projetos de interesse do Tribunal para concorrência no Prêmio Innovare;

•	 Elaboração do Projeto de “Combate à Violência Doméstica”, em parceria com o NEIM, de inte-
resse da Coordenação da Mulher do TJBA;

•	 Elaboração do Projeto de Formação Inicial para Servidores oriundos das Unidades Extrajudiciais;

•	 Participação na concepção do Projeto COOPERAR, de responsabilidade da Diretoria-Geral do TJBA;

•	 Apoio Operacional no Projeto TJBA Virtual, coordenado pela Diretoria Geral da Presidência;

•	 Participação do Grupo Executivo do Projeto CONJUGAR, em parceria com a SEJUD, Coorde-
nado pela Diretoria Geral da Presidência;

•	 Concepção do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA para o Curso de Aperfeiçoamento para 
Fins de Vitaliciamento;

•	 Participação como membro do Comitê de Gestão de Processos de Trabalho.

programa de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores

FOrMAçãO	INICIAl		__________________________________________________________

•	 Formação	Inicial	de	Juízes	Substitutos	–	Primeira	Etapa
 » 4 Turmas;
 » Carga horária: de regra, 480h/turma;
 » Participantes: 07 juízes participantes do Concurso Público de 2013;
 » Modalidade: presencial e semi-presencial.

•	 Formação	Inicial	de	Juízes	leigos	e	Conciliadores	(Ambientação	Funcional)
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 40h;
 » Participantes: 470;
 » Modalidade: presencial e semi-presencial.

•	 Formação	Inicial	–	Servidores	TJbA	(Ambientação	Funcional)
 » 02 Turmas;
 » Carga Horária: 8h/turma;
 » Participantes: 139 Servidores;
 » Modalidade: presencial.

•	 Ambientação	Funcional	dos	Estagiários	TJbA
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 3h/turma;
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 » Participantes: 152 Servidores Estagiários;
 » Modalidade: presencial.

FOrMAçãO	CONTINUADA	 	____________________________________________________

•	 Oficinas	–	“Como	Melhorar	a	Produtividade	no	PrOJUDI”
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 12h/turma;
 » Participantes: 08;
 » Modalidade: presencial.

•	 Encontro	de	Atualização:	“Tendências	do	Processo	Civil	–	O	Novo	CPC”
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 8h/turma;
 » Participantes: 162 (91 Magistrados e 61 Assessores);
 » Modalidade: presencial, com transmissão online via canal YouTube do TJBA.

•	 Encontro	de	Atualização:	“Desafios	da	Execução	Penal	e	das	Prisões	Cautelares	no	Contexto	
Atual	–	Teoria	e	Prática”
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 8h/turma;
 » Participantes: 196 (117 Magistrados e 79 Assessores);
 » Modalidade: presencial, com transmissão online via canal YouTube do TJBA. 

•	 II	Jornada	de	Direito	de	Família	e	Sucessões
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 8h/turma;
 » Participantes: 28 Magistrados e 150 Servidores;
 » Modalidade: presencial.

•	 Oficinas	–	“Como	Melhorar	a	Produtividade	no	PrOJUDI”
 » 04 Turmas;
 » Carga Horária: 12h/turma;
 » Participantes: 47 Servidores;
 » Modalidade: presencial.

•	 Curso:	“Introdução	ao	Direito	da	Infância	e	Juventude”
 » 02 Turmas;
 » Carga Horária: 40h/turma;
 » Participantes: 50 Servidores;
 » Modalidade: à distância – disponibilização do Curso via CEAJUD/CNJ.

•	 Seminário	e	lançamento	de	livro	“A	Proteção	dos	Animais	e	o	Direito”
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 2h/turma;
 » Participantes: 20 Visitantes;
 » Modalidade: presencial.

•	 Curso:	Processo	Judicial	Eletrônico	–	PJE
 » 04 Turmas;
 » Carga Horária: 4h/turma;
 » Participantes: 21 Advogados;
 » Modalidade: presencial.

•	 Curso	de	Mediação	(Suporte	Técnico)
 » 10 Turmas;
 » Carga Horária: 40h/turma;
 » Participantes: 216 Visitantes;
 » Modalidade: presencial.

•	 Curso	de	Elaboração	de	Ementas	Jurisprudenciais
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 8h/turma;
 » Participantes: 90 Servidores;
 » Modalidade: presencial.

•	 Noções	básicas	de	licitações	(Parceria	com	a	SAEb)
 » 02 Turmas;
 » Carga Horária: 8h/turma;
 » Participantes: 40 Servidores;
 » Modalidade: presencial.

•	 Capacitação	de	Estagiários	para	o	Programa	Atendimento	legal
 » 02 Turmas;
 » Carga Horária: 3h/turma;
 » Participantes: 10 Servidores Estagiários;
 » Modalidade: presencial.

•	 Encontros	de	Atualização	da	Série	“Novo	CPC	e	Atividade	Judicante”
 » 4 Encontros, sendo 3 na Capital e 1 em Porto Seguro;
 » Carga Horária: 4h/Encontro;
 » Participantes: 116 Juízes, 486 Servidores e 49 Visitantes;
 » Modalidade: presencial, com transmissão online via canal YouTube do TJBA.

•	 Palestra	Excelência	do	Trabalho	em	Equipe
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 2h/turma;
 » Participantes: 100 Servidores do TJBA;
 » Modalidade: presencial.

•	 Mestrado	Profissional	em	Segurança	Pública,	Justiça	e	Cidadania	(Parceria	com	a	UFbA)	–	
ação	iniciada	em	2013
 » 03 Turmas;
 » Carga Horária: 692h/turma;
 » Participantes: 45 Juízes;
 » Modalidade: presencial.
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•	 Encontro	de	Atualização	em	Processo	Penal
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 4h/turma;
 » Participantes: 29 Juízes, 80 Servidores e 6 Visitantes;
 » Modalidade: presencial, com transmissão online via canal YouTube do TJBA.

•	 MbA	em	Segurança	Pública	(Parceria	com	a	UNEb	e	com	a	Universidade	de	Pádova,	na	Itália)	
–	ação	iniciada	em	2013
 » 8 Participações;
 » Carga Horária: 420h/turma;
 » Participantes: 8 Juízes;
 » Modalidade: presencial.

•	 Capacitação	para	Oficiais	de	Justiça	(Parceria	com	a	Corregedoria)
 » 02 Turmas;
 » Carga Horária: 24h/turma;
 » Participantes: 280 Servidores;
 » Modalidade: presencial.

•	 Encontro	de	Atualização	sobre	Improbidade	e	Combate	à	Corrupção
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 4h/turma;
 » Participantes: 32 Juízes, 153 Servidores e 20 Visitantes;
 » Modalidade: presencial, com transmissão online via canal YouTube do TJBA.

•	 Curso	de	Protocolo	e	Cerimonial	(Parceria	com	o	Cerimonial	TJbA)
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 16h/turma;
 » Participantes: 100 Servidores;
 » Modalidade: presencial.

•	 Curso	sobre	Audiência	de	Custódia
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 4h/turma;
 » Participantes: 45 Juízes e 6 Visitantes;
 » Modalidade: presencial.

•	 Curso	Desafios	do	Processo	Penal
 » 01 Turma, realizada na Comarca de Ilhéus;
 » Carga Horária: 8h/turma;
 » Participantes: 14 Juízes, 46 Servidores e 14 Visitantes.
 » Modalidade: presencial.

•	 workshop	de	Gestão	com	Foco	no	Desenvolvimento	de	Pessoas
 » 02 Turmas;
 » Carga Horária: 12h/turma;
 » Participantes: 3 Juízes e 57 Servidores dos Juizados Especiais.
 » Modalidade: presencial.

•	 Jornada	baiana	de	Justiça	restaurativa
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 8h/turma;
 » Participantes: 17 Juízes, 52 Servidores e 153 Visitantes;
 » Modalidade: presencial.

•	 Curso	de	Aperfeiçoamento	para	Fins	de	vitaliciamento
 » 02 Turmas;
 » Carga Horária: 60h/turma;
 » Participantes: 87 Juízes Substitutos;
 » Modalidade: presencial e EAD.

•	 Curso	de	qualidade	no	Atendimento
 » 03 Turmas;
 » Carga Horária: 40h/turma;
 » Participantes: 40 Servidores;
 » Modalidade: EAD.

•	 v	Congresso	Nacional	de	Direito	homoafetivo	e	Iv	Encontro	baiano	de	Direito	das	Famílias	
e	Sucessões	(Parceria	com	o	IbDFAM)
 » 50 Participações;
 » Carga Horária: 24h;
 » Participantes: 30 Magistrados e 20 Servidores;
 » Modalidade: presencial.

•	 Encontros	de	Integração	–	Projeto	CONJUGAr
 » 07 Encontros;
 » Carga Horária: 4h/Encontro;
 » Participantes: 140 Servidores;
 » Modalidade: presencial.

•	 Palestra	de	Sensibilização	do	Projeto	CONJUGAr
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 2h/turma;
 » Participantes: 150 Servidores;
 » Modalidade: presencial.

•	 Oficina	de	Formalização	do	Processo	de	Execução	Penal
 » 02 Turmas;
 » Carga Horária: 8h/turma;
 » Participantes: 11 Servidores;
 » Modalidade: presencial.

•	 Palestra	de	Justiça	restaurativa
 » 02 Turmas;
 » Carga Horária: 4h/turma;
 » Participantes: 806 Visitantes;
 » Modalidade: presencial.
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•	 Congresso	do	IbDFAM
 » 50 Participações;
 » Carga Horária: 25h.
 » Participantes: 40 Magistrados e 10 Servidores;
 » Modalidade: presencial.

•	 Curso	Online	–	O	Novo	CPC
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 60h/turma;
 » Participantes: 200 Magistrados e 160 Servidores;
 » Modalidade: online.

•	 Curso	de	Especialização	em	Direito	Eleitoral
 » 01 Turma;
 » Carga Horária: 360h/turma;
 » Participantes: 18 Magistrados e 8 Servidores;
 » Modalidade: presencial.

•	 Curso	sobre	Supervisão	e	liderança	no	Ambiente	de	Trabalho
 » 3 Participações;
 » Carga Horária: 16h/turma;
 » Participantes: 3 Servidores;
 » Modalidade: presencial.

revista entre aspas

•	 Elaboração e publicação de Edital da Revista Entre Aspas, em edição que privilegia as Boas Práticas 
adotadas por Juízes e Servidores em sua atuação funcional;

•	 Recebimento de 20 Artigos;

•	 Previsão de Publicação da quinta edição da revista Entre Aspas em formato impresso e eletrônico 
em janeiro de 2016.

resultados – abrangência no biênio

•	 Turmas	realizadas: 75

•	 Total	de	Participações: 4.996

•	 Participações	de	Juízes: 1.099

•	 Participações	de	Servidores: 2.586

•	 Participações	de	visitantes: 1.311

•	 horas-aula	ministradas: 3.924

•	 horas-aula	de	formação	oportunizadas: 19.604.304

•	 Decisões	compiladas	no	banco	de	Sentenças: 23

•	 Artigos	e	boas	Práticas	para	Seleção	na	revista	Entre	Aspas: 20

•	 Aulas	Gravadas	para	Curso	FIPlAN: 10
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secretaria de
administração

compete à Secretaria da Administração – SEAD coordenar as atividades executadas por suas 
diversas Diretorias, como administração de pessoal, execução de obras, distribuição de bens 
de consumo e permanente, controle patrimonial, além da arrecadação de receitas e do aten-
dimento médico e odontológico.

diretoria de assistência à saúde – das

•	 Reestruturação da DAS com estrutura mínima de pessoal.

•	 Elaboração de inventário, especificando os equipamentos médicos e medicamentos desta Diretoria 
no início da atual gestão.

•	 Elaboração do Manual de Biossegurança e seus Procedimentos Operacionais Padrões (POPS). 

•	 Elaboração do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS) do Centro 
Odontológico e manutenção do PGRSS das Unidades Médicas.

•	 Recadastramento do pessoal de enfermagem (enfermeiros e técnicos) junto ao órgão de classe, 
COREN-BA.

•	 Manutenção dos atendimentos psicológicos dos servidores, com readequação do Serviço a fim de 
reduzir o tempo de espera para início do tratamento dos pacientes.

•	 Manutenção dos equipamentos do Centro Odontológico, do consultório Oftalmológico, fisioterá-
picos e médicos com redução de custo, de acordo com o Decreto 112.

•	 Projeto de Medicina Preventiva – Saúde Ocupacional.

•	 Projeto de Medicina Preventiva – Oftalmologia.

•	 Projeto de Ortodontia.

•	 Mudança da Unidade de Pronto Atendimento do Fórum Ruy Barbosa.

•	 Reforma da Casa do Serventuário.

•	 Treinamento da equipe de técnicas de saúde do Centro de Material e Esterilização.

•	 Elaboração de protocolos de atendimento e de protocolos de condutas médicas e paramédicas para 
as Unidades de Pronto Atendimento.

•	 Campanhas de Vacinação.

•	 Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul

•	 Celebração de convênio de cooperação técnica para suprir carência de auxiliares de consultório 
odontológico.
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•	 Suporte médico e de enfermagem aos eventos extraordinários do Tribunal como cerimônias de 
posse dos novos desembargadores e Congressos do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça 
e do Colégio de Corregedores.

•	 Feira de Saúde e Bem-Estar

•	 Parceria na realização do evento de preparação para a aposentadoria. O Tribunal de Justiça pro-
moveu, entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, no auditório do TJBA, em parceria com 
a Superintendência de Previdência – SUPREV, o Prepare-se (Programa de Preparação do Servidor 
para a Aposentadoria). Este programa integra as políticas de valorização do servidor e tem o objeti-
vo de minimizar os reflexos da transição da vida funcional e proporcionar a construção de um novo 
projeto de vida para os servidores que optem pela aposentadoria ao cumprir os critérios previstos 
na legislação. Foram atendidos cerca de 400 (quatrocentos) servidores, diariamente.

•	 Manutenção e ampliação do apoio jurisdicional às Varas de Família no estabelecimento de vínculo 
genético (DNA).

•	 Compra de materiais médicos e odontológicos e medicamentos por sistema de Ata de Registro de 
Preços, sistema que permite significativa economia de recursos.

•	 Elaboração de sistema informatizado de controle de estoque de medicamentos e materiais médicos 
e odontológicos.

diretoria de engenharia e arQuitetura – dea

PrOJETOS	ArqUITETÔNICOS		_________________________________________________

•	 levantamento	cadastral
 » Galpão da Avenida ACM para a implantação do Núcleo de Prisão em Flagrante

•	 levantamento	topográfico
 » Novo Fórum da Comarca de Rio Real
 » Novo Fórum da Comarca de Canarana
 » Novo Fórum da Comarca de Gentio do Ouro
 » Novo Fórum da Comarca de Nazaré
 » Terreno do Fórum de Abaré

•	 levantamento	topográfico	e	sondagem
 » Novo Fórum da Comarca de Paulo Afonso
 » Novo Fórum da Comarca de Serrinha
 » Novo Juizado da Comarca de Gandu

•	 Nova	Implantação
 » Fórum da Comarca de Barreiras
 » Fórum da Comarca de Central
 » Fórum da Comarca de Irecê
 » Fórum da Comarca de Nazaré

•	 Projeto	básico
 » Novo Fórum da Comarca de Abaré
 » Novo Fórum da Comarca de Gentio do Ouro
 » Novo Fórum da Comarca de Nazaré
 » Novo Fórum da Comarca de Rio Real

•	 Projeto	básico	e	executivo
 » Novo Fórum da Comarca de Canarana
 » Reforma do Edifício da Garibaldi - Vara da Infância e da Juventude

•	 Projeto	básico	e	urbanização
 » Novo Fórum da Comarca de Central
 » Novo Fórum da Comarca de Irecê
 » Novo Fórum da Comarca de Paulo Afonso
 » Novo Fórum da Comarca de Serrinha
 » Novo Fórum da Comarca de Sobradinho
 » Novo Juizado da Comarca de Gandu

•	 Projeto	de	urbanização	e	paisagismo
 » Novo Fórum da Comarca de Abaré
 » Novo Fórum da Comarca de Gentio do Ouro
 » Novo Fórum da Comarca de Nazaré
 » Novo Fórum da Comarca de Rio Real

•	 Sondagem	de	Terreno
 » Fórum da Comarca de Canarana
 » Fórum da Comarca de Gentio do Ouro
 » Fórum da Comarca de Irecê
 » Fórum da Comarca de Nazaré
 » Fórum da Comarca de Rio Real

PrOJETOS	COMPlEMENTArES		________________________________________________

•	 Projetos	Complementares
 » Fórum da Comarca de Barreiras
 » Fórum da Comarca de Central
 » Fórum da Comarca de Irecê
 » Fórum da Comarca de Macarani
 » Fórum da Comarca de Nazaré
 » Fórum da Comarca de Paulo Afonso
 » Fórum da Comarca de Poções
 » Fórum da Comarca de Serrinha
 » Juizado da Comarca de Gandu
 » Novo Tribunal Pleno
 » Núcleo de Prisão em Flagrante
 » Reforma do Fórum da Comarca de Itabuna
 » Reforma do Fórum da Comarca de Poções
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•	 Projetos	de	Implantação	–	FEI	(Fóruns	de	Entrância	Inicial)
 » Fórum da Comarca de Abaré
 » Fórum da Comarca de Canarana
 » Fórum da Comarca de Central
 » Fórum da Comarca de Gentio do Ouro
 » Fórum da Comarca de Rio Real
 » Fórum da Comarca de Sobradinho

•	 Modernização
 » Cadastramento da Subestação do Fórum da Comarca de Ilhéus
 » Entrada elétrica e subestação do TJBA
 » Projeto Acústico do Novo Pleno
 » Projeto de Alimentadores do Fórum de Camaçari
 » Projeto Estrutural da Escada do 3º pavimento do TJBA
 » Projeto Segurança - Juizado da Comarca de Feira de Santana
 » Revisão e orçamento do projeto de Sprinkler
 » Subestação da Nova Câmara do Oeste na Comarca de Barreiras

•	 Consultoria	Estrutural
 » Fórum de Serra Preta
 » Fórum de Palmas de Monte Alto
 » Casa do Juiz de Ibotirama

•	 Projeto	de	fundação
 » Fórum da comarca de Irecê
 » Fórum da Comarca de Nazaré
 » Fórum da Comarca de Paulo Afonso
 » Fórum da Comarca de Serrinha

ObrAS	E	rEFOrMAS		__________________________________________________________

COOrDENAçãO	DE	MANUTENçãO		_____________________________________________

A Coordenação de Manutenção (COMAN) é responsável por coordenar, executar e controlar os servi-
ços de manutenção, adaptação de layout, conservação e reparo de máquinas, equipamentos e instala-
ções, e tem, dentre outras, a missão de inspecionar periodicamente as condições de conservação e uso 
dos móveis e imóveis, providenciando, se necessária, a realização de serviços de pequenos reparos. As 
principais atividades desenvolvidas foram:

•	 Em	2014
 » Acompanhamento da demanda contratada pelo TJBA em Unidades Judiciais atendidas em 

altatensão com vistas a reduzir o valor pago com multas de ultrapassagem de demanda.
 » Estreitamento da relação entre TJBAe COELBA, reduzindo o tempo de espera nos atendimen-

tos, em especial na fiscalização dos prazos oriundos destas solicitações.
 » Conclusão de Ligação definitiva da rede elétrica do Novo Fórum de Itabuna.
 » Conclusão de Ligação definitiva da rede elétrica do Novo Fórum de Vitoria da Conquista. 
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 » Ligação Definitiva da rede elétrica do Prédio da Central de Juizados. 
 » Conclusão de ligação definitiva da rede elétrica do Fórum de Ipiaú danificada por incêndio. 
 » Ligação Definitiva da rede elétrica do prédio onde funcionará a Câmara do Oeste.
 » Atendimentos e orientação aos administradores e responsáveis de unidades gestoras sobre dú-

vidas referentes à rede elétrica e rotinas de manutenção predial.
 » Auxílio à Coordenação de Compras na preparação de documentação técnica necessária para 

compra de condicionadores de Ar e equipamentos elétricos mais econômicos.
 » Entrega da obra de reforma das instalações elétricas do Fórum de Serrinha. 
 » Entrega da obra de reforma das instalações elétricas do Fórum de Cruz das Almas. 
 » Entrega da obra de reforma das instalações elétricas do Fórum de Retirolândia. 
 » Manutenção preventiva e corretiva no que tange instalações elétricas nas Unidades Judiciárias de:

 > Campo Formoso. 
 > Carinhanha. 
 > Ipiaú. 
 > Itapicuru. 
 > Retirolândia. 
 > Terra Nova. 

 » Elaboração de projetos elétricos para atendimento a demandas do Interior e Capital, como 
segue abaixo: 
 > Câmara do Oeste. 
 > Casa do Serventuário. 
 > Fórum da Comarca de Retirolândia. 
 > Fórum de Barreiras 
 > Fórum de Boquira. 
 > Fórum de Caculé. 
 > Fórum de Conceição do Jacuípe. 
 > Fórum de Conde. 
 > Fórum de Ipiaú. 
 > Fórum de Itiúba. 
 > Fórum de Retirolândia. 
 > Fórum de Rio Real. 
 > Juizado do Aeroporto. 
 > Novas instalações do Secomge. 
 > Núcleo de apoio a Criança e Adolescente de Vitória da Conquista. 

 » Outras atividades: 
 > Instalação dos redutores de vazão nas torneiras e mictórios da sede do Tribunal de Justiça 

e no Prédio anexo, no Complexo do Fórum Ruy Barbosa e no Fórum Criminal, visando à 
racionalização no consumo de água. 

 > Fornecimento e instalação de persianas nas Unidades Judiciária da Capital e do Interior do Estado. 
 > Atendimentos em grupo geradores das Unidades Judiciárias. 
 > Limpeza dos dutos do sistema de refrigeração de alguns setores do edifício Sede do Tribunal 

de Justiça. 
 > Manutenção em sistemas de refrigeração das Unidades Judiciárias da Capital e do interior. 
 > Troca do forro de alguns setores do edifício sede do Tribunal de Justiça da Bahia. 
 > Reestruturação de todo o sistema de climatização das unidades judiciais localizadas no 

Shopping Baixa dos Sapateiros. 

 > Atendimento emergencial no Fórum da comarca de Ipiaú onde havia ocorrido um princí-
pio de incêndio que danificou boa parte das instalações elétricas. Foi necessária a constru-
ção de um novo padrão de entrada de energia. 

 > Atendimento emergencial no Fórum Orlando Gomes onde ocorreu a queima do transfor-
mador gerando problemas de descontinuidade dos serviços. 

 > Criação do Juizado do Aeroporto. 
 > Criação da Vara do Torcedor. 
 > Adaptação de imóvel para a implantação da 5ª Vara Sócio Educativa da Bonocô. 
 > Reforma do 6º andar do edifício União para a instalação de cartórios extrajudiciais. 
 > Adaptação de imóvel para instalação da 3ª Vara de Tóxico 
 > Varas Crime.

•	 Em	2015
Continuando com a gestão efetiva dos contratos de manutenção preventiva e corretiva desta CO-
ORDENAÇÃO podemos elencar alguns serviços que estão sendo continuados e novas implanta-
ções conforme segue:

 » Acompanhamento da demanda contratada pelo TJBA em Unidades Judiciais atendidas em 
alta-tensão, reduzindo o valor pago com multas de ultrapassagem de demanda;

 » Atendimentos e orientação aos administradores e responsáveis de unidades gestoras sobre dú-
vidas referentes à rede elétrica e rotinas de manutenção predial;

 » Auxílio à Coordenação de Compras na preparação de documentação técnica necessária para 
compra de condicionadores de Ar e equipamentos elétricos mais econômicos;

 » Implantação de PILOTO do sistema de controle de chamados da COMAN, na figura 1 é 
mostrado a tela de chamados.

 » Estreitamento da relação entre TJBA e COELBA, reduzindo o tempo de espera nos atendi-
mentos, além da fiscalização dos prazos oriundos destas solicitações, conforme segue:
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 > Conclusão de Ligação definitiva da rede elétrica do Fórum de Central;
 > Conclusão de Ligação definitiva da rede elétrica da Casa de Custódia Feira de Santana;
 > Ligação Definitiva da rede elétrica do Novo Fórum de Irecê (em andamento);
 > Ligação Definitiva da rede elétrica do Novo Fórum de Sobradinho (em andamento);
 > Ligação Definitiva da rede elétrica do Novo Fórum de Paulo Afonso (em andamento);
 > Ligação Definitiva da rede elétrica do Novo Fórum de Luiz Eduardo Magalhães (em andamento);
 > Ligação Definitiva da rede elétrica do Novo Fórum de Rio Real (em andamento);
 > Aprovação de estudo de Viabilidade e Projeto Elétrico Novo Fórum de Nazaré;
 > Aprovação de estudo de Viabilidade e Projeto Elétrico Núcleo de Prisão em Fragrante;
 > Ligação Definitiva da rede elétrica do Registro Civil de Pirajá / Valéria;

 » Permanência dos atendimentos em grupo geradores das Unidades Judiciárias;
 » Manutenção em sistemas de refrigeração das Unidades Judiciárias da Capital e do interior;
 » Manutenção preventiva e corretiva no que tange instalações elétricas das Unidades Judiciárias 

do estado da Bahia;
 » Manutenção preventiva e corretiva em 2015 no que tange instalação físicas das Unidades Judi-

ciárias de Salvador, por profissionais multifuncionais, afim de ampliar o leque de atendimento, 
bem como atender com eficácia as solicitações, além de oferecer suporte nas áreas de manuten-
ção e reforma existentes, conforme segue:

 » Elaboração de projetos para atender demanda do Interior e Capital, conforme segue: 
diretorias de serviços gerais e de suprimento e patrimÔnio

As Diretorias de Serviços Gerais (DSG) e a Diretoria de Suprimento e Patrimônio (DSP), hoje reu-
nidas numa só equipe integrada pela gestão de um Diretor único, são responsáveis pela execução de 
grande parte das atividades relacionadas à infraestrutura necessária para a execução das atividades meio 
e finalísticas do Poder Judiciário do Estado da Bahia. 

Serviços essenciais como aquisição e distribuição de materiais, limpeza, recepção, portaria, locação 
de imóveis, transportes, produção gráfica e de impressos, gestão das comarcas descentralizadas entre 
outros, são desempenhados pelas Coordenações integrantes das Diretorias, que hoje são administradas 
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•	 zeladoria

•	 Serviços	Auxiliares

•	 Processos	licitatórios

pelo Diretor com o auxílio de 3 Coordenadores, 4 Chefes de Unidade, Assessores e Pessoal de Apoio 
Administrativo. 

Mesmo com as ações de restrição que geraram a grande economia obtida no exercício de 2014, a equi-
pe conseguiu implementar melhorias nas atividades de suas áreas, a exemplo da reestruturação da Uni-
dade de Mussurunga, onde funcionam Coordenação de Serviços Gráficos, Coordenação de Controle 
Patrimonial, Coordenação de Distribuição (Almoxarifado) e Coordenação de Transportes, e ainda a 
melhoria na prestação de serviços de transportes aliada à implementação de maior eficiência nos pro-
cessos de distribuição de materiais, com destaque para as ações destinadas a cumprir os Decretos nºs 
112/2014 (Controle de Gastos) e 495/2014 (Cessão de Uso de Espaços).

diretoria de serviços gerais – dsg

COOrDENAçãO	DE	SErvIçOS	AUXIlIArES	–	CSErv		_____________________________

•	 Gestão de contratos terceirizados de prestação de serviços, locação de imóveis da Capital e do In-
terior. Principais atividades:
 » Suporte técnico e acompanhamento;
 » Gestão de contratos firmados entre diversas empresas terceirizadas e o Poder Judiciário da Bahia; 
 » Termos de cooperação e contratos de locação de imóveis. Suporte Técnico e Acompanhamento;
 » Atendimento às demandas por serviços oriundas das Unidades da capital e interior; 
 » Acompanhamento preventivo dos processos firmados entre as empresas terceirizadas e o TJBA, 

objetivando verificar a conformidade da despesa a ser executada, mediante empenhos, proces-
sos, solicitações de provisão, sistema FIPLAN/SGF; 

 » Recebimento, movimentação e acompanhamento de processos referentes à Coordenação.

•	 Concessionárias	de	Serviços	Públicos

•	 locação	de	imóveis
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COOrDENAçãO	DE	TrANSPOrTE	–	CTrAN		_____________________________________

•	 Planejar, organizar, coordenar e controlar as ações técnico-administrativas relativas ao Transporte 
de Pessoal (Magistrados, Servidores etc.) e Materiais (equipamentos, insumos etc.).

•	 Força	de	Trabalho

•	 Frota

•	 Custos

•	 Produção

•	 Demais	Iniciativas

COOrDENAçãO	DE	UNIDADES	DESCENTrAlIzADAS	–	CDESC		___________________

•	 Suporte técnico, operacional, acompanhamento, gestão de contratos e convênios das Unidades 
Descentralizadas.

•	 Contratos	de	locação

•	 Condições	Especiais	de	Trabalho	–	CET

•	 Indenização	/	ressarcimento
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•	 resumo	Executivo

•	 videoaulas

•	 Acesso	ao	FIPlAN

•	 Cooperação	Administrativa

•	 reformas	e	Serviços

•	 Adiantamentos

•	 Capacitação

•	 Devoluções	de	Pagamentos

•	 repasse	de	receitas

•	 Provisões	Orçamentárias

•	 Pesquisa	de	Preços
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•	 Suporte	a	Usuário

•	 Tramitação	Processual

•	 Execução	de	Despesas

 » Especificação da Natureza da Despesa
 > 3.3.90.3000 Material de Consumo
 > 3.3.90.3600 Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 > 3.3.90.3900 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 > 3.3.90.4700 Obrigações Tributárias e Contributivas
 > 3.3.90.9200 Despesas de Exercícios Anteriores
 > 3.3.90.9300 Indenizações e Restituições no Exercício

•	 Demais	Iniciativas
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COOrDENAçãO	DE	SErvIçOS	GráFICOS	–	CGrAF		_______________________________

•	 Suporte técnico, operacional, acompanhamento, gestão de contratos e convênios das Unidades 
Descentralizadas.

•	 Distribuição	de	Serviços
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 » Notas:
 > a) Outro (*) = Demais itens não codificados, confeccionados por esta CGRAF e devida-

mente demandados por unidades do TJ/BA. Ex.: blocos de rascunho, corte, termo lamina-
ções, termo plastificações, etc.

 > b) Estimamos para o ano de 2015 uma produção total de 5.000.000 de páginas impressas 
e a inclusão de livros, livretos, cartilhas, folhetos, panfletos, além de todos os demais im-
pressos codificados e solicitados pelo Almoxarifado do TJ/BA, o que não foi alcançada, em 
função das medidas de economicidade que reduziram substancialmente as demandas por 
serviços gráficos no biênio 2014/2016.

•	 Custos

 » Notas:
 > a) No quantitativo de impressões: constam a confecção de livros, cartilhas, manuais, guias, 

revistas, módulos e etc.
 > b) O Custo de Material correspondente à matéria-prima (MP) utilizada no processo pro-

dutivo 2015, refere-se ao material de consumo adquirido por meio de processo licitatório 
no biênio 2012-2014.

•	 Publicações

•	 Principais	Atividades

•	 Demais	Iniciativas

diretoria de suprimento e patrimÔnio – dsp

COOrDENAçãO	DE	CONTrOlE	E	PATrIMÔNIO	–	COPAT		________________________

•	 Controle, registro e guarda de bens móveis e imóveis, cadastramento, tombamento e identifica-
ção patrimonial, recolhimento de bens inservíveis ou em desuso nas unidades da Capital e do 
Interior.

•	 leilão	de	bens	em	desuso
 » 2014: O leilão realizado em 05 de agosto de 2014, pela empresa especializada HASTA LEI-

LÕES, apresentou resultado de 100% quanto à arrematação dos 37 lotes colocados à dispo-
sição da comunidade e uma arrecadação de R$ 140.600,00 (cento e quarenta mil e seiscentos 
reais) com um expressivo incremento de 190,2% em relação ao valor estimado.

 » 2015: Arrumação de 33 (trinta e oito) lotes de bens móveis em desuso, por motivos de inservi-
bilidade, obsoletismo, ociosidade, irrecuperáveis, sendo os mesmos formados por mobiliários, 
máquinas e equipamentos, sucatas e equipamentos de informática.
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•	 Transferência	de	bens
 » 2014: Entre janeiro e dezembro do exercício corrente, foram transferidos 28.231 bens entre as 

unidades judiciárias, objetivando a atualização cadastral dos bens móveis no Sistema de Con-
trole Patrimonial – SISPAT.

 » 2015: Entre janeiro à setembro do exercício corrente, foram transferido 3.768 bens entre as 
unidades judiciárias, objetivando a atualização cadastral dos bens móveis no Sistema de Con-
trole Patrimonial – SISPAT.

•	 Tombamento	de	bens	Permanentes

 » 2014:

 » 2015:

•	 recolhimento	de	bens	em	desuso
 » 2014: Recolhimento de bens em desuso existentes nas Comarcas do interior, realizados entre 

Janeiro e dezembro de 2014, sendo elas: Ituberá, Itabuna, Itaparica, Taperoá, Cruz das Almas, 
Mucuri, Alcobaça, Porto Seguro, Camamu, Mata de São João, Livramento de Nossa Senhora, 
Vitória da Conquista, Caculé, Jequié, Santa Maria da Vitória, Feira de Santana, Jacobina, Casa 
Nova, Monte Santo, Olindina, Paulo Afonso, Cícero Dantas, Candeias, Camaçari, Maragojipe, 
Cachoeira, Eunápolis, Ibirataia, Lauro de Freitas, Juazeiro, São Francisco do Conde, Nova Soure, 
Cícero Dantas, Ribeira do Pombal, Miguel Calmon, Paripiranga, Dias D’Àvila, Pojuca, Alagoi-
nhas, Entre Rios, Esplanada, Conceição do Almeida, Barra, Gentil do Ouro, Amélia Rodrigues, 
Presidente Dultra, Cotegipe, Barreiras, Condeúba, São Sebastião do Passé, Tanque Novo, Pilão 
Arcado, Boquira, Cícero Dantas, Mucurí, Piritiba, Canavieiras e Riachão de Santana.

 » 2015: Recolhimento de bens em desuso existentes nas Comarcas do interior, sendo elas: Barrei-
ras, Taque Novo, Vitoria da Conquista, Jequié, Riacho de Santana, Pilão Arcado, Luís Eduardo 
Magalhães, Boquira, Cotegipe, Poções, etc.

COOrDENAçãO	DE	DISTrIbUIçãO	–	CODIS		____________________________________

•	 Controle, registro e guarda de bens móveis e imóveis, cadastramento, tombamento e identifica-
ção patrimonial, recolhimento de bens inservíveis ou em desuso nas unidades da Capital e do 
Interior.

•	 Distribuição	de	Materiais

•	 Distribuição	de	bens

•	 Aquisição	de	Materiais

•	 Distribuição	de	Material	Permanente

•	 Distribuição	de	bens	Permanentes

•	 Aquisição	de	Material	Permanente
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•	 Movimentações	no	biênio

•	 resumo	Financeiro

COOrDENAçãO	DE	COMPrAS	–	CCOMP		________________________________________

Elaboração e preparação de expediente para aquisição de materiais, bens móveis e imóveis e contratação 
de serviços, visando atender as necessidades de material e equipamentos das unidades do Poder Judiciário. 

Este relatório traz uma síntese das principais atividades realizadas pela Coordenação de Compras cor-
respondente à gestão no de 2014 e em 2015 de janeiro à outubro.

•	 Autorizações	de	Entregas
 » 2014: No período supramencionado foram emitidas pela Coordenação de Compras 147 (cen-

to e quarenta e sete) Autorizações de Fornecimento de Materiais – AFM’s. O desembolso total 
pela emissão das AFM’s foi de R$ 4.288.683,73 (quatro milhão, duzentos e oitenta e oito mil, 
seiscentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos), conforme demonstrado nos quadros 
a seguir.

 » 2015: De janeiro à outubro do ano em curso foram emitidas pela Coordenação de Compras 
182 (cento e oitenta e duas) Autorizações de Fornecimento de Materiais – AFMs, tendo sido 5 
(cinco) dessas canceladas por inexecução contratual, 40 (quarenta) Autorizações de Ordem de 
Serviços e 62 (sessenta e duas) Autorizações de Fornecimento de Material através do convênio 
com a SAEB, sendo empenhado o valor total de R$ 10.640.918,06 (dez milhões, seiscentos e 
quarenta mil, novecentos e dezoito reais e seis centavos), conforme demonstrado nos quadros 
a seguir.

•	 Autorizações	de	Ordens	de	Serviços	–	AOS

•	 Autorizações	de	Fornecimento	de	Materiais	–	AFM

•	 Autorizações	de	Fornecimento	de	Materiais	–	SAEb
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•	 Autorizações	de	Fornecimento	de	Materiais	Canceladas

•	 Sanções	Administrativas

•	 Prorrogação	de	Prazo	e	Substituição	de	Marca/Modelo

•	 Adesões	a	Atas	de	registro	de	preços
 » 2014: Durante o exercício de 2014, não houve adesões às Atas de Registros de Preços.
 » 2015: Durante o exercício de 2015 até o momento, houve 01 (uma) adesão de Ata por parte 

desta Coordenação, trata-se da ata do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano – Campus Uruçuca cujo objeto eram Mobiliários que deveriam ser fornecidos pela 
empresa Miranti Móveis para Escritório LTDA e cujo valor total era de R$ 2.512.929,60 (dois 
milhões, quinhentos e doze mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).

•	 Concessão	de	Atas	de	registro	de	preços

 » 2014:

 » 2015:

•	 Execução	das	Despesas
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diretoria de recursos humanos – drh

A Diretoria de Recursos Humanos (DRH) do Tribunal de Justiça é composta pela Unidade Gestora, 
Coordenações de Pagamento, Desenvolvimento e Provimento e Registros e Concessões.

Compete à DRH planejar, coordenar, promover e executar atividades de administração de pessoal, 
estabelecer diretrizes estratégicas para a gestão de recursos humanos no Poder Judiciário, em conformi-
dade com as competências institucionais, com o Plano Diretor e o planejamento estratégico; analisar 
e acompanhar processos administrativos relativos aos servidores, tais como: aposentadoria, remoção, 
disponibilidade, promoção e acesso, cargos permanentes, exoneração, averbação de tempo de serviço, 
progressão funcional, licenças, estabilidade econômica, pagamento de substituição, hora extra, adicio-
nais, gratificações diversas, entre outros.

Também acompanha e executa o orçamento da sua área de atuação, acompanhar e fiscalizar a execução 
dos contratos pertinentes a sua área de atuação; elaborar a programação orçamentária relativa à Uni-
dade e suas Coordenações.

O presente relatório tem como objetivo pormenorizar as atividades realizadas pela DRH e suas Coor-
denações, a partir de janeiro de 2015.

A meta principal da gestão, que se iniciou a partir de fevereiro de 2014, foi diagnosticar os problemas, 
diminuir o tempo dos processos e expediente na unidade e oferecer um melhor atendimento ao cliente 
interno. A partir do diagnóstico das questões que demandavam maior empenho para resolução, foi 
feita uma redistribuição do trabalho, de modo que sempre um servidor pudesse dar o atendimento 
devido à parte.

Em 2014, uma mudança no layout da unidade foi necessária com a finalidade de organizar melhor o 
espaço físico, bem como as atividades de cada subsetor. Desta forma, uma sala de arquivo, em que mais 
de 1.800 (hum mil e oitocentos) expedientes se acumulavam, cujo assunto era declaração de bens e 
valores entregues fora do prazo por Magistrados e Servidores, com Decisão do Presidente do TJBA para 
que fossem inseridas no Sistema de RHNet, ainda sem o devido cumprimento, a maioria desde agosto 
de 2013, foram digitalizados e a decisão cumprida, o que viabilizou a extinção da sala de arquivo, já 
que os demais expedientes que lá se encontravam foram acomodados numa sala menor.

GESTãO	DA	DESPESA	COM	PESSOAl	E	UNIDADE	GESTOrA		______________________

•	 Acompanhamento da evolução da despesa com pessoal do Poder Judiciário;
•	 Controle e execução dos Convênios de Cessão de Pessoal;
•	 Elaboração de estimativas da despesa com pessoal para os instrumentos orçamentários (LDO e LOA);
•	 Estudos de impacto de concessão de reajustes, promoções, progressões e gratificações na despesa 

com pessoal;
•	 Execução dos recursos orçamentários e financeiros para pagamento da folha de pessoal e encargos, 

Juízes Leigos e Conciliadores, ressarcimentos, convênios, contrato de intermediação de estágio, 
auxílio funeral e outros;

•	 Pagamentos de verbas indenizatórias não contempladas na folha de pagamento tais como: licença 
prêmio, férias e abono de permanência, diferenças de adicional de tempo de serviço e horas extras;

•	 Planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro das despesas da Diretoria de Recursos 
Humanos;

•	 Realização de pagamentos de PAE e URV de ex-servidores e falecidos.

Em 2014/2015, pela fonte 100, os valores de indenizações pagos, foram os seguintes: 

Abaixo, as despesas realizadas pela Unidade Gestora desta DRH, no biênio 2014/2015.
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Demonstrativo da despesa com pessoal:

COOrDENAçãO	DE	PAGAMENTO	–	2014/2015		____________________________________

•	 Subsídio	de	Magistrados

•	 reajuste	de	18%	nas	vantagens	pessoais	incorporadas	dos	servidores: Aos 29 dias do mês de 
janeiro de 2015, foram implantados na folha de pagamento os reajustes concedidos pelo Plano de 
Cargos e Salários (Lei 11.170/2008) nas vantagens pessoais incorporadas dos servidores, em cum-
primento do quanto determinado no Processo Judicial MS nº 0011460-23.2010.8.05-0000, TJ
-ADM-2014/42528, tendo sido estendidos os efeitos da Decisão para todos os servidores que possu-
íam as referidas vantagens. O impacto financeiro disto ficou na ordem de R$ 14.875.974,37 (catorze 
milhões oitocentos e setenta e cinco mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

•	 Transmissão	da	r.A.I.S.:	Transmissão da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) para o Minis-
tério do Trabalho e Emprego com dados de 2014, referente aos 8.773 servidores vinculados ao TJBA. 
Em 2014 a transmissão dos dados de 2013 teve como referência os 9.063 servidores deste Tribunal.

•	 Desconto	de	Contribuição	Sindical	(verba	325)

•	 Contribuição	Sindical
Foram repassados para as entidades de classe Sintaj e Sinpojud, valores relativos à contribuição sindical.

•	 recadastramento	de	Servidores	Aposentados
Em parceria com a SUPREV, fez-se o recadastramento dos servidores e magistrados aposentados do TJBA.

•	 reajuste	do	Auxílio	Alimentação
Os servidores e magistrados do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tiveram reajuste no auxílio ali-
mentação a partir da folha de setembro de 2015. O Decreto Judiciário nº 765, de 11 de setembro de 
2015, passou de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) para R$ 862,00 (oitocentos e sessenta e dois reais).

•	 Suspensão	de	Pagamentos
Efetivada a suspensão de pagamento para servidores inativos que não atenderam ao recadastramento.
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•	 Folha	Complementar
Efetivada a folha complementar dos servidores inativos dos recadastrados.

•	 Impacto	Financeiro	de	Servidores	Inativos
Somam, ao longo deste ano, o total de 200 servidores aposentados do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia. Os servidores passam a receber proventos através da SUPREV a partir de então, o que 
representa uma diminuição de custo em folha de pagamento. O impacto financeiro, de janeiro a 
dezembro deste ano, é de R$ 2.996.903,21, em relação aos 200 servidores. Além disto, somam 99 
servidores em processo de aposentadoria com impacto financeiro previsto em R$ 1.295.506,64.

•	 reajuste	Salaria	PCS/linear
O reajuste do Plano de Cargos e Salários foi pago na Folha de outubro do corrente ano para os 
servidores, que não obtiveram reajuste no mês de setembro. Concedido através do Mandado de 
Segurança impetrado pelo SINTAJ, o reajuste garantiu aos servidores contemplados aumento de 
5,0% retroativo a julho/2015. O reajuste linear do funcionalismo público estadual de 6,41% divi-
didos em duas parcelas onde foram implantados 3,5% em setembro, retroativos a março e 2,812% 
pagos em novembro.

Impacto do Reajuste (PCS) com Encargos R$ 25.915.188,00
Impacto do Reajuste Linear com Encargos R$ 48.508.500,00

•	 Comparativo	da	Incidência	de	verbas

COOrDENAçãO	DE	rEGISTrOS	E	CONCESSõES	–	COrEC		________________________

A Coordenação de Registros e Concessões – Corec, unidade vinculada a Diretoria de Recursos Hu-
manos, que dentre outras atribuições é responsável por realizar a instrução dos processos referentes 
à concessão de direitos e deveres dos servidores; efetuar registros no Sistema de Recursos Humanos 
para atualização do cadastro, concessão de vantagens e benefícios reconhecidos aos servidores ativos e 
inativos, bem como prestar informações sobre o quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia. 

•	 2014
Levantamento do perfil e problemas da unidade com marco inicial em 06/03/2014.
 » Diagnóstico

Essas ações foram traçadas após o levantamento dos problemas e das fragilidades enfrentadas 
pela unidade, em que foram identificados:
 > O grande acúmulo de processos antigos, dos quais somente relativos ao assunto Substi-

tuição de Cargos Permanentes somavam-se aproximadamente 5.000 (cinco mil), além da 
existência de outros numa sala de arquivo que tratavam dos mais diversos assuntos, desde 
plano de saúde, averbação de tempo por insalubridade até alteração de cadastro, relativos ao 
período de 1994 até o ano corrente, totalizando uma média de 600 processos. Junto com 
esses últimos também foram encontradas dezenas de pastas e caixas com documentos que 
já poderiam ter sido descartados ou arquivados;

 > O quadro de pessoal estava reduzido e mal distribuído, cuja jornada diária eram de 6 (seis) 
ou 7 (sete) horas, além disso, alguns servidores estavam acumulando muitas atribuições e 
outras atividades não tinham nenhum servidor para executar;

 > Desorganização do espaço físico, pois a sala comportava uma média de 30 (trinta) mesas de 
atendimento num único espaço sem divisórias, onde os servidores trabalhavam em meio ao 
barulho e a contínua interrupção das atividades, visto que o trânsito de pessoas era intenso 
e descontrolado;

 > Cobrança de valores exorbitantes pela empresa de Seguro Saúde Sulamérica, com a finali-
dade de complementação de pagamento de diferenças entre o valor pago e o apresentado 
nas faturas;
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 > O conceito da imagem da coordenação era negativo perante os usuários do seu serviço, os 
próprios servidores do TJBA, pois estava ligado a morosidade na instrução e movimentação 
dos processos, além da falta de qualidade no atendimento presencial e telefônico.

 » Macro Ações
 > Reestruturação do Quadro – Em março, para ampliar o quadro da Corec foram lotadas 

três servidoras, sendo duas para assumir a carteira que estava vaga, referente aos processos 
de Substituição de Cargo Permanente e uma para ocupar a carteira relativa aos assuntos de 
Estabilidade Funcional e Averbação/Gratificação de Tempo de Serviço.  Além disso, foram 
mantidos 06 (seis) prestadores  de serviço para auxiliar os servidores no desempenho de suas 
funções e assim reduzir o acúmulo de processos.

Com a equipe reestruturada, entre os meses de março e agosto conseguimos dar andamento 
aos 5.000 (cinco mil) processos de Substituição, aos 140 de Estabilidade Funcional, 40 de 
Averbação de Tempo de Serviço e aos de demais assuntos que se encontravam parados nos 
setor.  e identificamos o pagamento indevido de substituição de quase 40 servidores. Além 
disso, efetuamos a restituição de valores referentes a descontos indevidos da Unimed para 
aproximadamente 120 servidores, auditamos o pagamento de férias e abono pecuniário em 
duplicidade e parametrizamos o sistema para evitar concessões indevidas.

 > Auditoria do Plano de Saúde Sulamérica – Em março foi solicitada à Controladoria do 
Judiciário uma auditoria nas contas da Sulamérica com o objetivo de identificar a origem 
das diferenças apontadas pela consignatária. No Relatório Preliminar foram apresentadas 
irregularidades de responsabilidade da consignatária e do TJBA, e as respectivas recomen-
dações para saná-las. Assim, notificamos a empresa Sulamérica para que prestasse esclareci-
mentos quanto aos itens apontados pela Auditoria. 

Concomitantemente, acatamos a todas as recomendações apontadas no relatório e inicia-
mos a verificação das ocorrências de responsabilidade do TJBA, corrigindo os valores das 
Liminares de 26 (vinte) segurados e os valores da Tabela do Plano, que gerou a restituição 
para 20 (vinte) servidores que pagavam valores a maior. Salientamos que até o final desse 
ano a  Sulamérica não apresentou resposta sobre as irregularidades de sua responsabilidade. 

 > Mudança de Layout – Em abril foi realizada a reforma do setor com novo layout para 
proporcionar um ambiente mais organizado e produtivo, com a criação de uma sala de 
reunião, aonde eram guardados processos que não tinham andamento. Foram instaladas 06 
(seis) salas de trabalho, cada uma composta de 03 (três) ou 04 (quatro) mesas, dividindo as 
micro equipes pela especificidade do assunto de cada carteira.

A recepção, um dos principais focos de reclamações, também foi modificada com a instala-
ção de um balcão, cuja finalidade foi manter a guarda e a distribuição correta dos processos/
expedientes, recepcionar o público e controlar o acesso ao setor, evitando a exposição de 
assuntos confidencias de outro servidor que estivesse em atendimento e resguardando a 
segurança do acesso aos processos e documentos internos. 

Essa nova estrutura, conforme relatos da equipe, proporcionou ganho em produtividade 
individual, visto que o ambiente se tornou mais tranquilo e propício para a concentração 
no desempenho da função de cada servidor, fato que está se refletindo na celeridade da exe-
cução das diligências encaminhadas à unidade.

 > Sistema de Atendimento Telefônico – Aliada ao novo layout, realizamos uma revisão da infra-
estrutura de telefonia em que remodelamos o funcionamento dos ramais, que anteriormente 
funcionavam em modo transbordo, ou seja, ainda que a linha estivesse ocupada o telefone 
continuava recebendo ligações, o que fazia com que as pessoas que estavam do outro lado da 
linha pensassem que não tinha ninguém para atender. 

O problema foi solucionado retirando o sistema de transbordo de todos os ramais, assim, o ser-
vidor que não atender seu ramal poderá ser identificado e responsabilizado, quando for o caso.

 > Homologação da nova plataforma web do Sistema de Recursos Humanos – Com  a fina-
lidade de migrar todo o banco de dados do SRH para a plataforma web, em abril do ano 
corrente iniciamos a homologação e efetivamente finalizamos em setembro. Durante esse 
período foram realizados testes em todas as funcionalidades do sistema para verificar pos-
síveis erros e inconsistências nas operações e relatórios efetuados pelos usuários na Corec. 

Após exaustivos testes e ajustes o sistema antigo foi substituído pela versão web somente nas 
unidades da DRH. Vale salientar que a versão anterior não foi descartada por questão de 
segurança, sendo utilizada quando há necessidade de uso imediato de uma função que não 
conseguimos executar na versão web.

 > Gestão Participativa – Iniciou-se a promoção de reuniões internas para discutir os proble-
mas da unidade, definir soluções de melhoria de forma coletiva e divulgar os bons resulta-
dos alcançados exaltando os méritos individuais e grupais. Essa atitude resultou em maior 
engajamento da equipe na busca pelo atingimento das metas e do melhor funcionamento 
do setor, através da  motivação e integração.

 » Ações Específicas e Atividades de Rotina
 > Movimentação de Pessoal – Em 2014 realizamos os lançamentos apresentados no Quadro 

1 referentes à movimentação de pessoal do TJBA, somando-se ainda as mudanças internas 
por conta de 263 Relotações de servidores.
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Observa-se no Quadro 1 e no Gráfico 1 a redução significativa do quantitativo de servidores 
efetivos, justificada principalmente, dentre outros fatores apresentados, pelo grande núme-
ro de aposentadorias ocorridas durante ano de 2014, totalizando 251 (duzentos e cinquenta 
e um) servidores aposentados.

Em 2014, o ingresso de servidores ocorreu no quadro dos Clientes: magistrados, Secretaria 
do TJ e Serventuários, totalizando 12 (doze) admissões. É necessário informar que efetua-
mos outras admissões ocorridas durante o ano de 2014, de 26 cargos de Juiz Leigo e 61 de 
Conciliador.

 > Promoção e Progressão – Nesse ano foram realizadas 118 Progressões por Escolaridade e 
4.027 Progressões por Antiguidade.

 > Emissão de Certidões

 > Benefícios
 – PLANSERV – Foi realizado um trabalho de reaproximação com a equipe gestora do Plan-

serv junto ao Poder Executivo para reduzir os problemas ocorridos com a atualização de 
cadastro dos segurados e dos arquivos de faturamento e pagamento. Essa medida resultou 
na correção dos relatórios de faturamento e no encontro de contas mensal dos repasses da 
contribuição dos 7.177 titulares entre ativos e inativos, como de seus 20.168 dependentes.

Outro fato importante ocorrido entre os meses de julho e setembro foi o Recadastramento 
dos servidores beneficiários do plano, ocasião em que foi detectado a manutenção indevi-
da de servidores e dependentes que não apresentaram a documentação exigida no prazo 
determinado, tendo como consequência a exclusão do Planserv no mês de novembro. 
Alguns desses apresentaram a documentação e estão sendo reincluídos na assistência. 

 – Saúde Sulamérica
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 – Unimed – Após a extinção do contrato com a empresa de Seguro Saúde Unimed resta-
ram no setor 230 processos com pedido de devolução de valores descontados do contra-
cheque e que não foram repassados para a Unimed. Tais processos estavam arquivados 
aguardando movimentação desde março de 2013. Efetuamos a análise e instrução de 
cada processo, encaminhando para pagamento da restituição dos valores aos servidores. 
A devolução ocorreu na Folha de Pagamento do mês de outubro.

 – Auxílio Transporte

 > Sistema de Acesso, Ponto Eletrônico, Identidade Funcional e Crachá – Em março foi ini-
ciada a implantação do novo Projeto de Gestão de Frequência – GEFRE, contemplando 
inicialmente 22 lotações. Desde o início da homologação estão sendo realizadas visitas 
periódicas às unidades para manutenções preventivas e corretivas. Vale ressaltar que mesmo 
com a implantação do GEFRE, o ForPonto foi mantido provisoriamente e continuamos 
efetuando seu acompanhamento e gestão.

 » Considerações Finais
Considerando que todas as demandas da Corec dependem da colaboração de outras unidades, 
sobretudo da área de tecnologia da informação, ressaltamos que durante esse ano não foi possível 
atender todas as necessidades de adequação dos sistemas que utilizamos, visto que a demanda de 
RH para a Coordenação de Sistemas foi intensa. 

Mas, afirmamos que a parceria entre as duas áreas é cada vez mais essencial para promover o aten-
dimento de qualidade nos serviços prestados. 

Assim, para pauta de 2015, precisaremos dar continuidade ao Manual do Sistema de Recursos 
Humanos; a criação do módulo de Juiz Leigo e Conciliador no Sistema de Gerenciamento de 
Imagens e o ajuste das verbas dos planos de saúde Planserv e Sulamérica.

Outra preocupação que deveremos analisar em 2015 é a extinção da Comissão de Substituição, 
que gerou um passivo de aproximadamente 4.000 (quatro mil) processos anteriores a 2008 e 
que continuam distribuídos no Sistema de Protocolo daquela Comissão. Quanto a Progressão 
por Merecimento, registro que encontram-se nessa unidade 4.110 processos que versam sobre 
requerimento de Progressão por Merecimento, retroagindo os efeitos a 2008, nos quais já pro-
cedemos duas movimentações no sentido de atender ao quanto requerido pelos servidors. 

Esses expedientes estão aguardando decisão da Egrégia Presidência desta Corte, vez que, o Pre-
sidente da Comissão Permanente de Avaliação – CPA se deu por incompetente para apreciá-los, 
conforme despacho exarado no PA nº 53.478/2013.

•	 2015
Em 2015 o quadro de pessoal da Coordenação teve uma grande redução em relação a 2014, pas-
sando de 20 (vinte) para 13 (treze) servidores, com uma força de trabalho total de 31 (trinta e uma) 
para 24 (vinte e quatro) pessoas.

 » Ações Específicas e Atividades de Rotina
 > Movimentação de Pessoal – Em 2015 realizamos os lançamentos apresentados no Quadro 

1 referentes à movimentação de pessoal do TJBA.

Observa-se no Quadro 1 a redução do quantitativo de servidores efetivos, justificada principalmente, 
pelas aposentadorias ocorridas durante ano de 2015, totalizando 188 (cento e oitenta e oito) servidores 
aposentados.

 > Processos de Substituição – Quanto aos 5.000 processos antigos de Substituição de Cargos 
Permanentes acumulados neste setor, registre-se que até no início do ano todos foram tra-
mitados para as unidades competentes e registrados no SRH de acordo com o estágio que 
cada um se encontrava, não restando um só processo parado da época neste setor.
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 > Emissão de Certidões

 > Benefícios
 – PLANSERV – Foram corrigidos os relatórios e Verbas relativas ao plano e efetuado o 

acompanhamento e tratamento das inconsistências mensalmente corrigido 

 – Saúde Sulamérica

Em 2015 foram detectados a maioria dos erros que causavam as distorções dos repasses 
das faturas da Sulamérica, empresa esta que também apresentou resposta e aos proble-
mas encontrados. Atualmente, a apuração das diferenças das faturas e repasses encon-
tram-se no estágio final de ajuste.

 – Auxílio Transporte

 > Sistema de Acesso, Ponto Eletrônico, Identidade Funcional e Crachá – Em 26 de maio de 
2015 foi publicado o DECRETO JUDICIÁRIO nº 405, que dispõe sobre a jornada de 
trabalho e o registro e controle da frequência dos servidores do Poder Judiciário e em 01 de 
junho foi implantado em todas as unidade judiciais de Salvador e Lauro de Freitas o Sistema 
de Gestão de Frequência dos Servidores do Poder judiciário o Estado da Bahia – GEFRE. 

Para  administrar  o GEFRE, nos aspectos relacionados à sua estrutura, implementação e 
funcionamento, foi criado o Comitê Gestor do GEFRE instituído pelo DECRETO JUDI-
CIÁRIO Nº 539, DE 26 DE AGOSTO DE 2014. Foi detectado que o estoque de leitores 
biométricos estava obsoleto, não atendendo as especificações técnicas o que levou à sua 
atualização e aquisição de mais unidades sem a necessidade de nova Licitação. 

Com a implantação do GEFRE, detectou-se a necessidade de atualização da Licença do 
JAVA. Foi criado o Manual do Usuário (cartilha) e gravadas Videoaulas – Tutorial, expli-
cando o funcionamento do GEFRE, ambos disponíveis no site do TJBA. Foram realizados 
30 (trinta) “Bate Papo” para a apresentação do Sistema, 20 com os Servidores e 10 com os 
Gestores dos polos do TJBA, Fórum do Imbui, Fórum de Família e Fórum de Lauro de 
Freitas, onde foi realizado o Cadastramento Biométrico dos Servidores e Gestores. 

Foi solicitado aos responsáveis das Unidades a indicação dos Gestores Diretores e dos Ges-
tores de cada Lotação. Foram realizadas visitas por uma comissão de técnicos da DRH, 
COSIS e COJE em todos os Juizados e SAJ’s da capital e Lauro de Freitas. Foi criado um 
E-mail Grupo do GEFRE (gefre@tjba.jus.br) e um SIGA para servir de canais de resolução, 
esclarecimento,  informação sobre duvidas e questionamentos. O Sistema de Gestão de 
Frequência – GEFRE esta sendo implantado de maneira gradativa e as demais Comarcas da 
Região Metropolitana serão as próximas a serem contempladas.
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 > Recadastramento de Pessoal Ativo 2015
O Recadastramento dos servidores ocupantes de cargos de provimento permanente e tem-
porário foi realizado em duas etapas, a primeira mediante sistema e a segunda presencial, 
efetuada por uma comissão que visitou todas as Comarcas do Poder Judiciário da Bahia, 
para alcançar os seguintes objetivos:
 – a) Identificar a lotação de cada servidor do Poder Judiciário da Bahia;
 – Quantificar os servidores existentes em cada lotação, Comarca e Entrância;
 – Identificar o quantitativo de servidores por tipo de lotação, como juizados, varas, car-

tórios, dentre outras;
 – Verificar a assiduidade dos servidores;
 – Identificar servidores que estão com algum tipo de afastamento ou que tenham falecido;
 – Identificar servidores que não estão frequentando regularmente a unidade de trabalho, 

caracterizando abandono de cargo ou emprego público;
 – Auxiliar nos processos de redimensionamento da força de trabalho para preencher hia-

tos de determinados cargos evitando o grande número de processos de substituição de 
longo prazo;

 – Auxiliar nos processos relativos a remoção de servidores;
 – Efetuar maior controle da Despesa com Pessoal.

Ao final do projeto foram recadastrados 8.287 servidores, 2 com situação indeferida e 144 
com pendência no sistema, restando o quantitativo total de 304 servidores que não realiza-
ram nenhuma etapa do recadastramento.

COOrDENAçãO	DE	PrOvIMENTO	E	DESENvOlvIMENTO	–	CPrOv		_______________

A Coordenação de Provimento e Desenvolvimento – CPROV, unidade administrativa que compõe a 
Diretoria de Recursos Humanos, dentro de suas competências como órgão Auxiliar e de Apoio Técnico 
Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tem buscado implementar ações, a fim de 
obter subsídios na tomada de decisões que melhor atendam aos anseios dos que buscam pela excelência 
na prestação do serviço público, realizando atividades fundamentadas em suas estratégias, desenvolven-
do ações com criatividade, habilidade, persistência e promoção do uso da inteligência, dando respostas 
à diversidade das demandas.

Dentre as atividades desenvolvidas, é importante realçar o acompanhamento de projeto que dispõe so-
bre o Programa de Estágios de estudantes de nível médio, educação profissionalizante e nível superior, 
no âmbito do Tribunal de Justiça, oferecendo aos estudantes oportunidade para, em suas dependên-
cias, conviverem com procedimentos próprios do exercício prático da sua futura profissão, bem como 
celebração de convênios com Instituições de Ensino Superior, Secretaria da Educação do Estado da 
Bahia, realização de processo licitatório para contratação de empresa seguradora de vida e previdência 
para estagiários, elaboração de projeto e processo licitatório visando contratação de maestro para ativi-
dade de regência de canto coral para os servidores do TJBA.

•	 Gestão	de	Pessoas
Neste biênio esta Coordenação teve expressivas demandas, sendo todas atendidas em prazo razoá-
vel, os quais passamos a relacionar abaixo:
 » O Decreto Judiciário nº 176/2014, de 17 de março de 2014, normatizou a concessão de está-

gios a estudantes do nível médio (regular e profissionalizante) e nível superior, no âmbito do 

Tribunal de Justiça da Bahia, trazendo como principal inovação o ingresso de estudantes de 
nível médio e nível superior no Programa de Estágio através de processo de seleção pública.

 » Em 16 de janeiro de 2015, foi publicado o Decreto 101, acrescentando ao Decreto 176/2014, 
dispositivo no qual o preenchimento de vagas disponibilizadas no processo de seleção pública e 
vagas remanescentes passam a ser feitas através de convênios com Instituições de Ensino Supe-
rior e Secretaria de Educação do Estado da Bahia, baseado em critérios objetivos.

 » Acompanhamento das atividades do maestro Antônio Márcio Dionizio de Queiroz que presta 
serviço de regência para o coral do TJBA;

 » Controle dos segurados através da Empresa Capemisa Seguradora de Vida e Previdência que 
presta serviço de seguro contra acidentes pessoais coletivos para estagiários em exercício nas 
diversas unidades do TJBA;

 » Captação de instituição sem fins lucrativos para reativação do Programa de Inclusão de Pessoas 
com Deficiência.

•	 Gestão	Financeira	e	Orçamentária
Tendo em vista a necessidade de reduzir o gasto com custeio, em 2014 foi suspensa a contratação 
de estagiários de nível médio e superior até a regulamentação do programa de estágio e a abertura 
de processo seletivo, por meio de edital publico (eliminado).
 » Em 2014 o custo com estagiário, ainda sob a orientação da empresa de Integração Superestá-

gios, representou um montante de R$14.721.978,41 (Quatorze milhões, setecentos e vinte e 
um mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), e em 2015 o valor passou 
para R$11.013.724,14 (Onze milhões, treze mil, setecentos e vinte e quatro reais e quatorze 
centavos), representando uma economia de R$3.708.254,27 (Três milhões, setecentos e oito 
mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos).



274  |  RELATÓRIO DA GESTÃO RELATÓRIO DA GESTÃO  |  275

ATIvIDADES sead 2014/2015ATIvIDADES sead 2014/2015

•	 Outros	Contratos	Pagos	em	2014/2015

•	 Aquisição	de	Fardamento	para	Estagiários
Com a contratação de 200 (duzentos) estagiários de nível médio, o Tribunal de Justiça disponibi-
liza fardamento para ser utilizado no período de um ano, sendo 02 camisas para cada estagiário, a 
fim de serem identificados no local de trabalho. Dessa forma, foi solicitada ao setor de compras a 
aquisição de 600(seiscentas) camisas pólo.

•	 Modernização
No biênio 2014/ 2015, foi criado o sistema operacional para controle de estagiários, o SISESTAG, 
o qual viabiliza a confecção da folha de pagamento, porém não oferece uma comunicação virtual 
entre os supervisores dos estagiários e o TJ, nem o próprio estagiário  e o TJ.

•	 Criação	da	Cartilha	dos	Estagiários
O Tribunal de Justiça através da Diretoria de Recursos Humanos – DRH e Coordenação de Provi-
mento e Desenvolvimento - CPROV, mantendo o seu compromisso de oferecer um Programa de 
Estágio em total acordo com as exigências legais, elaborou cartilha baseada na Lei do Estágio (Lei 
nº 11.788/2008) e no Decreto Judiciário nº 176/2014, com o objetivo de tornar as novas regras 
do estágio mais claras para todas as partes envolvidas no processo: empresas, instituições de ensino 
e estudantes.

Ao divulgar este documento, pretende-se auxiliar o estudante a perceber os horizontes que se abrem 
para um caminhar seguro na carreira profissional escolhida, propiciando uma vivência prática de 
conteúdos teóricos ministrados no ambiente próprios das instituições de ensino. A Cartilha presta 
informações sobre requisitos para admissão, direito, deveres e benefícios dos estagiários, bem como, 
as obrigações dos supervisores de estágios, deveres do tribunal de Justiça,  dentre outros.

•	 Programa	SISESTAG
O sistema SISESTAG, está sendo adaptado para, além de gerir a folha de pagamento, também admi-
nistrar todo o Programa de Estagio do TJBA, a fim de atender todas as demandas do estágio, porém, 
nesse período (2014/2015) e até o momento não foi criado um Portal de comunicação para o estagiário.

•	 Dos	Convênios
Diante da necessidade da existência contida no Decreto 176 e 101, relativa à celebração de Convê-
nio com as Instituições de Ensino para a contratação dos estagiários, o Tribunal de Justiça, através 
da CPROV/DRH, encaminhou Ofício às Faculdades, demonstrando o interesse em firmar con-
vênio, considerando o quanto estabelecido no Decreto nº 176, para viabilização da contratação 
de estudantes dos cursos de Direito, Administração, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Tec-
nologia da Informação, Psicologia, Arquitetura, Ciências Contábeis, Enfermagem, Fisioterapia e 
Serviço Social, em conformidade com a Lei de Estágios nº. 11.788 de 25 de setembro de 2008, do 
Decreto nº 176, de 18 de março de 2014 do Tribunal de Justiça e do Edital nº 001/TJBA de Pro-
cesso Seletivo para Estagiários de Nível Superior, além do Decreto 101, acrescentando ao Decreto 
176/2014, dispositivo no qual o preenchimento de vagas disponibilizadas no processo de seleção 
pública e vagas remanescentes passariam a ser feitas através de convênios com instituições de ensino 
superior, baseado em critérios objetivos.

•	 Programa	de	Inclusão	de	Pessoas	com	Deficiência
Em 2011 o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia celebrou o Contrato de Prestação de Serviços 
Nº 56/11-S, mediante a Dispensa de Licitação Nº 179/11 e lastro nas legislações específicas que 
tratam das hipóteses de contratação direta, classificadas como dispensas ou inexigibilidade de licita-
ção, podendo-se destacar o art. 24, XX, da lei Nº 8.666/93, cuja redação foi repetida pelo art. 59, 
XVIII, da Lei Estadual Nº 9.433/05 que dispõe:

“Art. 59 É dispensável a licitação:
(...)
XVIII – na contratação de associação de portadores de de-
ficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idonei-
dade, por órgãos ou entidade da Administração Pública, 
para prestação de serviço ou fornecimento de mão-de-obra 
temporária, desde que o preço contratado seja compatível 
com o praticado no mercado.”

Ao longo da vigência do referido instrumento a Coordenação de Provimento e Desenvolvimento/
DRH procedeu ao acompanhamento, controle e fiscalização do contrato, principalmente no que 
concerne aos objetivos propostos e resultados esperados com a inserção dessas pessoas nas unidades 
do TJBA.

Com base em avaliação periódica com os respectivos supervisores dos prestadores, foi constatado 
que a mão-de-obra disponibilizada pelo programa, cerca de 187 prestadores de serviços,  alcançou 
excelentes níveis de satisfação, atendendo aos anseios de apoio administrativo das unidades con-
templadas, conforme se observa dos gráficos apresentados abaixo, que compõem o Relatório Final 
elaborado pela CPROV no ano 2012.

Diante dos pontos elencados, após rescisão do contrato com a ABADEF, foi sugerida celebração de 
novo instrumento contratual de prestação de serviços com a Associação de Pais e Amigos de Defi-
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cientes Auditivos – APADA para contratação de 100 prestadores de serviços com carga horária de 
08 horas  porém, diante do impacto  financeiro, a referida entidade solicitou rescisão do contrato 
no mês de janeiro de 2014.

Considerando os pontos elencados acima, em maio de 2014, esta Coordenação através de pesquisa 
de mercado, em contato com representantes da entidade “Fundação Lar Harmonia”, deu início 
ao processo administrativo, visando dar prosseguimento ao Programa de Inclusão de Pessoa com 
Deficiência, porém não logrou êxito.

•	 Projetos	Futuros
 » Contratação de agente integrador
 » Programa de inclusão de pessoas com deficiência
 » Capacitação dos estagiários

•	 O	Programa	de	Estágios	do	TJbA
O Programa Estágio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem como objetivo oferecer estágio 
educativo escolar supervisionado nas Unidades da Capital e do Interior, visando à complementação 
de ensino, a aprendizagem profissional e sociocultural e a preparação para trabalho produtivo de 
estudantes. Com a proposta de somar conhecimentos, o programa incentiva o intercâmbio de experi-
ências profissionais enriquecedoras tanto para os estagiários que vivenciam as atividades de um grande 
órgão público, quanto para o TJBA, que ganha em motivação e diversidade de conhecimentos.

Pautado no respeito e na ética profissional, sob regulamentação da Lei 11.788/2008 e dos Decretos 
176/2014 e 101/2015, o Programa Estágio do TJBA é uma via de mão dupla, que leva saberes 
prático e retorna conhecimentos acadêmicos.

Para participar da seleção do Programa Estágio do TJBA, o estudante deverá pertencer a uma 
das Instituições de Ensino Médio ou Superior conveniadas com este Tribunal, estar regularmente 
matriculado e frequentando o curso. Se for nível médio, primeiramente ele deve ser aluno de uma 
escola pública, maior de 16 anos e ser selecionado pela Instituição, através do escore das matérias 
de matemática e português. Para os estudantes de nível superior, deverá ter cursado 50% (cin-
quenta por cento) da grade curricular, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência e ter bom 
desempenho acadêmico, o qual deverá ser auferido mediante escore ou outro critério de avaliação. 
O estagiário poderá permanecer no programa pelo período máximo de 02 (dois) anos e o prazo 
mínimo de 06 (seis) meses.

O estágio de nível superior destina-se a estudantes que estejam regularmente matriculados em uma 
instituição de ensino superior, respeitado o semestre mínimo exigido para cada curso podendo ser 
realizado por estudantes de vários cursos, tais como, Direito, Administração, Informática, Serviço 
Social, Psicologia, Engenharia, Elétrica e Civil, Ciências Contábeis, entre outros.

Após solicitação do Tribunal de Justiça às Instituições de Ensino Superior, os estagiários de nível 
superior são convocados e participam de um processo de seleção interna na instituição de ensino 
ao qual ele pertence, sendo encaminhado a esta coordenação para que seja feita lotação ou compo-
nham um cadastro reserva. 

Atualmente o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conta com um total de 1.469 (hum mil qua-
trocentos e sessenta e nove) estagiários, distribuídos da seguinte maneira:

diretoria de finanças – dfa

rECEITA	 	 ____________________________________________________________________

•	 Fundo	de	Aparelhamento	Judiciário	–	FAJ
Analisando o comportamento da receita própria (fonte 13), a mesma apresentou um acréscimo de 
18,74% no período de janeiro a novembro de 2014 em relação ao mesmo período do ano anterior.

Quanto a fonte 26, foi contabilizado no sistema FIPLAN até o mês de novembro/2014, o valor 
de R$58.124,49, salientando que foi arrecadado em agosto de 2014 o valor de R$ 140.400,00, 
referente a receita de leilão ainda não lançada no sistema por não ter sido realizada a baixa de bens 
pelo patrimônio. Conforme discriminado abaixo:

Comportamento	receita	FAJ	2014

Analisando o comportamento da receita própria (DR 0.113.000000) em 2015, a mesma apresen-
tou um incremento significativo em relação ao ano anterior, em decorrência também do aumento 
da parcela transferida pelo Banco do Brasil a título de depósitos judiciais. 

Quanto à DR 0.126.000000, houve um decréscimo de 20,80% na arrecadação, referente à aliena-
ção de bens, em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme discriminado abaixo:

Comportamento	receita	FAJ	2015
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•	 Tribunal	de	Justiça
Analisando o comportamento da receita de taxas cartorárias arrecadada no período de janeiro a 
novembro/2014 verifica-se que em relação ao mesmo período do exercício anterior a fonte 20 
apresentou um acréscimo de 11,03%, e a receita própria (fonte 13) um acréscimo de 138,03%. Em 
comparação ao exercício de 2013, verifica-se que os repasses efetuados pelo Tesouro na fonte 00, 
acresceram em 12,2%. Conforme discriminado abaixo:

Comportamento	da	receita	Tribunal	de	Justiça	2014

Analisando o comportamento da receita de taxas cartorárias arrecadada em 2015 verifica-se que em 
relação ao exercício anterior a DR 0.120.000000 apresentou um acréscimo de 0,04%, e a receita 
própria (DR 0.113.000000) um incremento de 64,71%.Os repasses realizados pelo Tesouro Esta-
dual para pagamento de folha de pessoal totalizaram R$ 1.736.446.663,00, o que significou um 
aumento de 12% em relação ao exercício de 2014.

Comportamento	da	receita	Tribunal	de	Justiça	2015
 

•	 restos	a	Pagar
Foram pagos em Restos a Pagar de janeiro à novembro do ano de 2014 o montante de 
R$16.336.665,27 (dezesseis milhões, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais 
e vinte e sete centavos), restando o saldo a pagar de R$2.892.882,09 (dois milhões, oitocentos e 
noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e nove centavos).

Foi inscrito em Restos a Pagar, referente ao ano base de 2015, o montante de R$57.597.671,90 
(Cinquenta e sete milhões, quinhentos e noventa e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e no-
venta centavos), tendo um crescimento de 125,69% (Cento e vinte e cinco inteiros e sessenta e 
nove centésimos por centos) em relação ao montante de R$ 25.520.651,56 (vinte e cinco milhões, 

quinhentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), referente ao 
ano base de 2014, conforme evidenciada nas tabelas I e II, respectivamente.

restos	a	Pagar	2014		|		Ano-base	2013

restos	a	Pagar	2015		|		Ano-base	2014
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restos	a	Pagar	2016		|		Ano-base	2015

•	 Posição	Financeira
Em 02 de janeiro de 2014 a disponibilidade financeira nas contas correntes do Poder Judiciário do 
Estado da Bahia se dividiu em: R$56.307.762,26 (Cinquenta e seis milhões, trezentos e sete mil, 
setecentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) na Secretaria do Tribunal de Justiça – STJ, 
R$14.501.007,54 (Quatorze milhões, quinhentos e um mil, sete reais e cinquenta e quatro cen-
tavos) no Fundo de Aparelhamento Judiciário - FAJ, perfazendo um TOTAL de 70.808.769,80 
(Setenta milhões, oitocentos e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).

Em 28 de novembro de 2014 a disponibilidade financeira nas contas correntes do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia se dividiu em: R$ 129.426.025,88 (Cento e vinte e nove milhões, quatro-
centos e vinte e seis mil, vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) na Secretaria do Tribunal de 
Justiça – STJ, R$ 56.836.064,82 (Cinquenta e seis milhões, oitocentos e trinta e seis mil, sessenta 
e quatro reais e oitenta e dois centavos) no Fundo de Aparelhamento Judiciário – FAJ, perfazendo 
um TOTAL de R$ 186.262.090,70 (Cento e oito e seis milhões, duzentos e sessenta e dois mil, 
noventa reais e setenta centavos).

Em 02 de janeiro de 2015, a disponibilidade financeira nas contas correntes do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia se dividiu em: R$123.552.637,64 (Cento e vinte e três milhões, quinhentos 
e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta sete reais e sessenta e quatro centavos) na Secretaria do 
Tribunal de Justiça – STJ; R$48.372.284,90 (Quarenta e oito milhões, trezentos e setenta e dois 
mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) no Fundo de Aparelhamento Judiciário - 
FAJ, perfazendo um total de R$171.924.922,54 (Cento e setenta e um milhões, novecentos e vinte 
e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme evidenciada 
na Tabela III.

Em 30 de dezembro de 2015, a disponibilidade financeira nas contas correntes do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia se dividiu em: R$132.437.091,05 (Cento e trinta e dois milhões, quatrocentos 
e trinta e sete mil, noventa e um reais e cinco centavos) na Secretaria do Tribunal de Justiça – STJ; 
R$91.049.817,66 (Noventa e um milhões, quarenta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e 
sessenta e seis centavos) no Fundo de Aparelhamento Judiciário – FAJ, perfazendo um total de 
R$223.486.908,71 (Duzentos e vinte e três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos 
e oito reais e setenta  um centavos), conforme evidenciada na Tabela III.

Disponibilidade	Financeira	2014
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Disponibilidade	Financeira	2015

•	 Arrecadação	das	Custas	Cartorárias
 » Em 2014

Destaca-se aí o bom desempenho da arrecadação em todos os trimestres, com exceção do mês 
de março no primeiro trimestre, em função dos festejos carnavalescos, com um maior volume 
no terceiro trimestre em função do Convênio do PPI na área judicial, constituindo-se os meses 
de julho, agosto e setembro, atingindo um superávit de R$ 30,6 milhões, sendo um dos maio-
res desempenhos da arrecadação trimestral da história de todos os tempos das custas cartorárias.

Para este crescimento, destacamos alguns pontos que contribuíram de modo significativo para 
este superávit, a exemplo de: 
 > Atualização dos valores das custas cartorárias a partir de 01/01/2014, em 5,81%.
 > Ocorrência de mais dias úteis que nos anos anteriores.
 > O aumento de cartórios designados aos delegatários passando estes a administrar mais de 

um cartório, melhorando o desempenho na arrecadação e no atendimento à população.
 > Aumento da demanda na construção civil com novos empreendimentos de imóveis entre-

gues e de um volume de transações imobiliárias bastante altas, elevando a área de imóveis 
na tabela de custas para o topo da arrecadação.

A arrecadação quando distribuída por área judicial e extrajudicial apresentou em 2014 um leve 
crescimento da área judicial em relação aos anos anteriores, mas com bastante predominância ain-
da da área extrajudicial correspondendo a quase 2/3 (dois terços) de toda a arrecadação. Quando 
observamos a divisão da arrecadação por entrâncias, verificamos que no ano de 2014 houve um 
aumento na consolidação da posição das comarcas que integram a entrância final juntamente com 
a capital que ainda continua com mais de 40% de toda a arrecadação do Estado.

Também se faz necessário destacar o reflexo deste crescimento na arrecadação em uma área de 
serviço muito demandada pelos contribuintes que é os serviços de autenticação, reconheci-
mento de firmas, e confecção do primeiro cartão de autógrafo, quando comparados com anos 
anteriores. A implantação do selo digital em mais de 430 cartórios em todo o Estado permitiu 
o controle de distribuição e uso do selo autoadesivo em todos os atos constantes no Decreto 
Judiciário Nº 395/2012, além de permitir que o contribuinte em alguns casos consulte o teor 
do ato praticado através do Portal de DAJE Eletrônico, conceito inédito e único no Brasil. Para 
os demais atos ficou fácil consultar a autenticidade do selo, conferindo a quem necessita do 
serviço a garantia da veracidade do ato praticado.

 » Em 2015
Quando comparamos a arrecadação com o quanto previsto orçamentariamente temos um cres-
cimento significativo, porém, ao compararmos com o quanto efetivamente foi arrecadado em 
2014, tivemos uma queda correspondente à inflação do período que foi de 10,38%. Em função 
do Convênio do PPI na área judicial, com a campanha Acordo Legal, no mês de novembro, 
tivemos um acréscimo de R$ 1,9 milhões, constituindo-se um bom aporte para a arrecadação. 
Lembramos que os valores das custas cartorárias a partir de 01/01/2015, sofreram reajustes 

em 6,43%. A arrecadação quando distribuída por área judicial e extrajudicial apresentou em 
2015 um leve crescimento da área judicial em relação aos anos anteriores, mas com bastante 
predominância ainda da área extrajudicial correspondendo a quase 2/3 (dois terços) de toda 
a arrecadação. Quando observamos a divisão da arrecadação por entrâncias, verificamos que 
no ano de 2015 houve um aumento na consolidação da posição das comarcas que integram a 
entrância final juntamente com a capital que ainda continua com mais de 40% de toda a arre-
cadação do Estado.

Os atos mais demandados pelos contribuintes são os serviços de autenticação, reconhecimento 
de firmas, e confecção do primeiro cartão de autógrafo, quando comparados com anos ante-
riores e com os demais atos, verificamos que foram expedidos mais de 12.000.000 milhões de 
selos de autenticidade autoadesivo para utilização nos referidos atos. Também, foi introduzido 
um selo autoadesivo azul, específico para o ato de autenticação, inibindo a possibilidade de uso 
indevido e garantindo maior transparência na verificação da autenticidade de fotocópias de 
documentos. 

A implantação do selo digital em 2015 alcançou a marca de mais de 500 cartórios em todo o 
Estado permitiu o controle de distribuição e uso do selo autoadesivo em todos os atos constan-
tes no Decreto Judiciário Nº 395/2012, além de permitir que o contribuinte quando do uso 
do selo digital consulte o teor do ato praticado através do Portal de DAJE Eletrônico, conceito 
inédito e único no Brasil. Para os demais atos ficou fácil consultar a autenticidade do selo, con-
ferindo a quem necessita do serviço a garantia da veracidade do ato praticado.

•	 reajuste	da	Tabela	de	Custas
A partir do dia 01/01/2014, por força do Decreto Judiciário nº 1116/2013, passou a vigorar a 
atual Tabela de Custas na Área do Poder Judiciário, cujos valores foram corrigidos em, 5,81%, 
sinalizando, assim, que tal reajuste integrou o desempenho da arrecadação das custas forenses, em 
todos os meses do ano e a partir da aprovação da Lei Nº. 12.352 de 08 de setembro de 2011, que 
dispõe sobre a outorga, mediante delegação a particulares, dos serviços notariais e de registros no 
Estado da Bahia e dá outras providências, e da Lei Nº. 12.373 de 23 de dezembro de 2011, que 
dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento dos emolumentos relativos aos atos 
praticados pelos serviços notariais e de registro, da Taxa de Prestação de Serviços na área do Poder 
Judiciário e da Taxa de Fiscalização Judiciária, houve um crescimento pelos serviços prestados por 
estes cartórios. 

Implementamos uma nova apresentação da Tabela de Custas, impressa em papel cartolina, colorida 
em tamanho 30x42cm tornando-a mais legível, com caracteres destacados de modo a proporcionar 
rapidez na identificação dos valores a ser cobrado pelos cartórios. Estas tabelas foram distribuídas 
para todos os cartórios do estado e setores vinculados ao Tribunal de Justiça, que necessitam destas 
para prestação de serviços, inclusive aos delegatários.

A partir do dia 01/01/2015, por força do Decreto Judiciário nº 801/2014, passou a vigorar a atual 
Tabela de Custas na Área do Poder Judiciário, cujos valores foram corrigidos em, 6,43%, sinalizan-
do, assim, que tal reajuste integrou o desempenho da arrecadação das custas forenses, em todos os 
meses do ano e a partir da aprovação da Lei Nº. 12.352 de 08 de setembro de 2011, que dispõe so-
bre a outorga, mediante delegação a particulares, dos serviços notariais e de registros no Estado da 
Bahia e dá outras providências, e da Lei Nº. 12.373 de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a 
fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos 
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serviços notariais e de registro, da Taxa de Prestação de Serviços na área do Poder Judiciário e da 
Taxa de Fiscalização Judiciária, houve um crescimento pelos serviços prestados por estes cartórios. 
Implementamos uma nova apresentação da Tabela de Custas, impressa em papel cartolina, colorida 
em tamanho 30x42cm tornando-a mais legível, com caracteres destacados de modo a proporcionar 
rapidez na identificação dos valores a ser cobrado pelos cartórios. 

Estas tabelas foram distribuídas para todos os cartórios do estado e setores vinculados ao Tribunal 
de Justiça, que necessitam destas para prestação de serviços, inclusive aos delegatários.

•	 Expansão	da	rede	Arrecadadora	do	Tribunal	de	Justiça
Em 2014, foram renovados os contratos com a CEF e o Bradesco, com vistas à cobrança pela 
prestação do serviço de arrecadação, com o convênio firmado com os referidos bancos mantidos os 
mesmos valores de cobrança por DAJE recolhido, ou seja o valor de R$ 1,00 (um real) por guia, 
representando uma economia para o TJBA de mais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) 
se considerarmos o índice de reajuste de mais de 6% (seis por cento). O Banco do Brasil, também 
agente arrecadador do TJBA teve seu contrato vencido em 30 de junho de 2014 e até o momento 
ainda não foi renovado.

Neste ano de 2015, foram renovados os contratos com a CEF e o Bradesco, com vistas à cobrança 
pela prestação do serviço de arrecadação. Com o convênio firmado com os referidos bancos manti-
dos os mesmos valores de cobrança por DAJE recolhido, ou seja o valor de R$ 1,00 (um real) por 
guia, foi obtido uma economia para o TJBA de mais de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) 
se considerarmos o índice inflacionário de reajuste de mais de 10% (dez por cento). O Banco do 
Brasil, também agente arrecadador do TJBA teve seu contrato vencido em 30 de junho de 2014 e 
até o momento ainda não foi renovado.

•	 Implantação	do	Sistema	Selo	Digital
O Sistema Selo Digital se consolidou em 2014 e até o momento está implantado em 430 cartórios 
extrajudiciais, delegatários e com servidor substituto, proporcionando controle da arrecadação e 
dos selos digitais e autoadesivos enviados aos cartórios. O Decreto Judiciário N° 1113/2013, que 
regulamentou o uso do selo de autenticidade trouxe maior segurança para o usuário dos serviços 
cartorários e dos setores de arrecadação e fiscalização no acompanhamento das práticas em uso nos 
cartórios até o momento implantados. Aguardamos que para 2015 possamos atingir os demais 
cartórios que estarão aptos a receber o Selo Digital e proporcionar melhores controles integrados à 
rede do TJBA.

O Sistema Selo Digital se consolidou ainda mais em 2015 e até o momento está implantado em 
500 cartórios extrajudiciais, delegatários e com servidor substituto, proporcionando controle da 
arrecadação e dos selos digitais e autoadesivos enviados aos cartórios. O Decreto Judiciário N° 
1113/2013, que regulamentou o uso do selo de autenticidade trouxe maior segurança e efetividade 
para o usuário dos serviços cartorários e dos setores de arrecadação e fiscalização no acompanha-
mento das práticas em uso nos cartórios até o momento implantados. Aguardamos que para 2016 
possamos atingir os demais cartórios que estarão aptos a receber o Selo Digital e proporcionar 
melhores controles e relatórios integrados à rede do TJBA.

•	 relatórios	do	Sistema	Selo	Digital
Estamos na expectativa da criação dos relatórios para o Sistema Selo Digital, ferramentas indis-
pensáveis para o fornecimento de informações em tempo real e com mais precisão. Melhorias na 

rede estrutural do TJBA são necessárias para que os sistemas atualmente em uso possam ter melhor 
desempenho, sem comprometer as atividades das áreas envolvidas, bem como os cartórios, tendo 
em vista que o Sistema Selo Digital e o Portal de DAJE Eletrônico, são sistemas via WEB.

•	 Auditoria	Interna
Em cumprimento a quanto estabelecido em cronograma de auditoria, a COARC foi auditada pela 
Coordenação de Auditoria do TJBA que efetuou recomendações para adequação do quanto exi-
gido pelas normas técnicas e administrativas, às quais, em alguns casos, já se encontram em vigor, 
conforme documento anexo.

•	 Credenciamento	dos	bancos	para	Arrecadação 
A COARC deu início ao Processo Administrativo que institui o modelo de licitação através de 
Credenciamento para as Instituições Financeiras que atuam na arrecadação do Documento de 
Arrecadação Judicial e Extrajudicial-DAJE. Atualmente estas contratações são feitas por dispensa 
de licitação. O PA TJ-ADM-2015/12472, encontra-se aprovado pela Consultoria Jurídica e pela 
Procuradoria Geral do Estado, portanto, concluído para publicação e vigência a partir de 2016. 
Esta forma licitatória possibilitará a participação de qualquer instituição bancária que preencha os 
requisitos estabelecidos no Edital, o que não ocorria na situação anterior.

•	 relatório	de	Arrecadação	de	Custas	Cartorárias

2014

2015
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secretaria
Judiciária

c riada pela Lei nº 11.918 de 16 de junho de 2010, a Secretaria Judiciária (SEJUD), vem 
envidando esforços com vistas a fortalecer seu papel institucional,  bem como nortear estra-
tegicamente as diversas unidades  a ela subordinadas. Nessa direção, coordena e orienta as 
ações dos setores de Estatística, Taquigrafia, Núcleo de Documentação e Informação (NDI) 

e Órgãos Julgadores do 2º grau, conferindo-lhes os recursos necessários ao cumprimento de suas ati-
vidades, estabelecendo planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades, zelando pelo 
cumprimento dos prazos que lhe forem estipulados.

assessoria de estatística

A Assessoria de Estatística, ao longo da gestão, procedeu a coleta, sistematização, análise e mapeamen-
to dos dados estatísticos oriundos das comarcas da capital e do interior e dos dados do 2º Grau ou 
processos administrativos julgados pelo Tribunal de Justiça, além de confecção e envio ao Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, por meio de transmissão eletrônica, observando o calendário da Resolução 
Nº 76/2009 do CNJ, de relatórios semestrais e anuais dos dados estatísticos para eventuais estudos 
analítico e comparativo (Justiça em Números).

Realizou a atualização periódica do Sistema Estatístico do Poder Judiciário, instituído pelo CNJ, manten-
do ainda, regularmente, o envio de dados atualizados ao Conselho, a fim de instruir ações de política judi-
ciária nacional, bem como estudo analítico da evolução dos dados estatísticos, conforme os princípios da 
publicidade, eficiência, transparência, presunção de veracidade e obrigatoriedade da informação dos dados. 

A Unidade também presta informações e orientações ao público, interno e/ou externo, no que diz 
respeito às solicitações dos dados estatísticos mediante autorização da Presidência. 

Atua ainda na identificação dos processos judiciais mais antigos (META 2 – 2009), adotando medidas 
concretas para o julgamento de todos os distribuídos até 31/12/2005 (em 1º Grau, 2º Grau ou Tri-
bunais Superiores) e o acompanhamento mensal dos processos sentenciados (julgados) inseridos em 
planilha eletrônica, remetidos pelas unidades à Assessoria de Estatística.

Além disso, auxilia no cálculo do índice de merecimento para promoção ou remoção de magistrados 
e acesso aos Tribunais de 2º Grau (Resolução Nº 106/2010 do CNJ), onde deve ser considerada na 
avaliação da produtividade, a média do número de sentenças (com resolução de mérito, sem resolução 
de mérito e homologatórias) e audiências em comparação com a produtividade média de juízes de 
unidades similares, privilegiando-se, em todos os casos, os magistrados cujo índice de conciliação seja 
proporcionalmente superior. 

Na avaliação do merecimento é utilizado o sistema de pontuação para cada um dos 5 (cinco) previs-
tos na aludida Resolução, observada pontuação máxima. Nesta gestão, 5 (cinco) magistrados foram 
promovidos, por merecimento, para acesso ao Tribunal de Justiça. Ademais, vale lembrar que outros 
magistrados foram promovidos por antiguidade e/ou vagas decorrentes do Ministério Público (MP) e 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A mencionada Assessoria também recebe e arquiva o Relatório Anual de Atividade Judicante (RAAJ) 
das Comarcas/Varas, o qual contém as informações da produtividade dos magistrados que atuaram na-
quele período, ficando à disposição para qualquer eventualidade de pesquisa para promoção, remoção 
entre outros.
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Neste biênio, realizou estudo do Impacto Funcional (Decreto Judiciário nº 343/2014), de 3 de junho 
de 2014, com o fim de investigar, apurar e regularizar todas as situações que envolvam desvio de função 
dos servidores, com o retorno dos envolvidos aos cargos de origem. 

Por fim, realizou estudos estatísticos com o intuito de estabelecer parâmetros de produtividade do Ma-
gistrado para efeito de adoção de medidas com vistas à maior celeridade na prestação jurisdicional, alcan-
çando-se, assim, a plena efetividade da Justiça, classificando-os entre serventias similares, em Salvador.

seção de taQuigrafia e operação de som

A Seção de Taquigrafia e Operação de Som, outra Unidade vinculada à SEJUD, é responsável pela 
confecção das notas taquigráficas referentes aos julgamentos realizados neste Tribunal de Justiça pelos 
diversos Órgãos. As sessões são também gravadas pelos operadores de som e devidamente revisadas. O 
gráfico abaixo demonstra o quantitativo das aludidas demandas, entre 2014/2015:

núcleo de documentação e informação – ndi

O Núcleo de Documentação e Informação – NDI, por sua vez, é composto por três coordenações: Co-
ordenação de Gestão de Arquivos, Coordenação de Protocolo e Controle de Correspondências e Coor-
denação de Biblioteca. Tal setor manteve especial enfoque na gestão de grandes contratos como aqueles 
firmados com a EBCT – Empresa Brasileira de Correios de Telégrafos, sendo um de Correspondências 
em geral (nº 9912318010 – Sedex, Cartas, Telegramas e Protestos) com valor anual aproximado de R$ 
15,5 milhões, e outro de malotes para todas as Comarcas, Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior 
Tribunal de Justiça (STJ)  (nº 9912329763 – Malotes),  com valor de R$ 526.581,00 (Quinhentos e 
vinte e seis mil e quinhentos e oitenta e um reais), ambos celebrados nos moldes do Art. 62, parágrafo 
3º, inciso II da Lei 8.666/93.

COOrDENAçãO	DE	CONTrOlE	DE	COrrESPONDêNCIAS		_______________________

Com o intuito de melhorar o controle das Correspondências enviadas pelo TJBA, a Coordenação de 
Protocolo e Controle de Correspondências implantou um sistema de controle de Avisos de Recebi-

mentos e também a impressão das postagens nas dependências da EBCT – (VPOST). Tal sistemática 
liberou pelo menos 2 servidores por unidades judiciais para outras atividades.

Através do contrato nº 9912329763 são atendidas as remessas das unidades administrativas, como 
as Diretorias de Recursos Humanos, Finanças e Suprimentos, assim como as unidades de 2º grau do 
TJBA (Secomge e Turmas Recursais), na tramitação de correspondências, processos e encomendas, via 
malote, entre as diversas unidades do TJBA, também o STJ e STF, com um valor baixo e alta efetivi-
dade nas entregas em relação ao SEDEX.

Outro contrato expressivo é o celebrado com a empresa Confiança Serviços e Soluções em Mão de 
Obra Ltda, cujos serviços são especializados e continuados de Movimentação Documental nas Unida-
des do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

COOrDENAçãO	DE	GESTãO	DE	ArqUIvOS		_____________________________________

As ações de gestão documental são desenvolvidas com base no PRONAME – Programa Nacional de 
Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, constituído através da Portaria nº 616/09 do 
CNJ, que possui, dentre outros objetivos, desenvolver a Tabela de Temporalidade de Documentos 
Unificada, ferramenta capaz de, após classificação de todos os tipos documentais existentes no Poder 
Judiciário, indicar seus prazos de guarda e sua destinação final: guarda permanente ou eliminação. 
Com a efetiva aplicação da TTDU, reduz-se o acervo documental ao mínimo essencial, gerando eco-
nomia nos custos de armazenagem, proporcionando celeridade na recuperação de documento e ainda 
assegurando a preservação da memória institucional e social.

A TDDU foi aprovada pelo Tribunal Pleno em 2011 para substituição da TTD própria do TJBA, 
então existente nesta egrégia Corte desde maio/09. 

Atualmente, o Tribunal dispõe do Sistema SIGA que utiliza a base de informações da Tabela de Tem-
poralidade nos Processos Administrativos seguindo as orientações e recomendações do CNJ.

A Coordenação de Gestão de Arquivos (COARQ) tem como um dos principais contratos a  EGBA – 
Empresa Gráfica da Bahia, empresa pública, vinculada ao Poder Executivo, a qual  foi contratada desde 
2005, para prestar serviços de Guarda Documental deste Tribunal e suas atividades complementares.

O contrato, no valor anual aproximado de R$ 4.341.804,36 (quatro milhões, trezentos e quarenta 
e hum mil, oitocentos e quatro reais e trinta e seis centavos), teve aditivo assinado para 12 meses a 
partir de 06/02/15 e traz, em seu objeto, a prestação de serviços de arquivamento e desarquivamento 
de documentos, especificados como “Coleta de Documentos”, “Indexação de Processos”, “Guarda de 
Caixas”, “Guarda em Arquivo de Segurança”, “Microfilmagem em 16 e em 35 mm”, “Duplicação e 
Revelação de Microfilmes”, “Consulta a Documentos” e “Eliminação de Documentos”.

Com o intuito de ilustrar a produtividade mensal do contrato, destacamos os dados a seguir:

•	 Coleta	de	Documentos: Coleta em unidades judiciárias de Salvador e Região Metropolitana, à ex-
ceção dos processos de 1º Grau da capital, que são recolhidos pelo SECAPI (Fórum Ruy Barbosa), 
também vinculado a COARQ. Os processos de 2º Grau são coletados pelo SEGOMGE e também 
são armazenados no galpão da EGBA. Média nos últimos 12 meses de 1.117 caixas. 
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•	 Indexação	de	Processos: Cadastramento, em sistema específico, de informações básicas dos pro-
cessos que serão úteis nas rotinas de “Consulta a Documentos” e de aplicação da Tabela de Tem-
poralidade de Documentos Unificada (TTDU). Média nos últimos 12 meses de 37.055 processos. 

•	 Guarda	de	Caixas: Efetiva custódia das caixas contendo processos e demais documentos de uso do 
TJBA. Tal item do objeto representa, atualmente, cerca de 70% do valor pago a EGBA.

•	 Guarda	em	Arquivo	de	Segurança: Armazenamento, em sala especial, de microfilmes e outras 
mídias especiais. Acervo atual (30/11/15): 29 arquivos (armários), correspondendo a, aproximada-
mente, 40 mil rolos de microfilmes. 

•	 “Microfilmagem	em	16	e	em	35	mm”: Destinada a preservação da informação. 

•	 Duplicação	e	revelação	de	Microfilmes: Voltada para atendimento do que for gerado pelo con-
trato e também para os filmes produzidos pelo 1º e 2º Cartório de Pessoas Jurídicas (unidades que 
microfilmam seu registros seguindo orientação de seus titulares). 

•	 Consulta	a	Documentos:	Desarquivamento de documentos/processos sob demanda das unidades 
judiciárias. Média mensal de consulta (últimos 12 meses): SECAPI (1º Grau): 1.828 processos 
desarquivados, SECOMGE (2º Grau): 102 processos desarquivados, COARQ (Juizados e demais 
unidades): 173 processos desarquivados. 

Considerando que o contrato com a EGBA prevê somente a coleta de processos e documentos 
em Salvador e comarcas pertencentes a Região Metropolitana, a COARQ, em parceria com a Co-
ordenação de Transportes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, já coletou cerca de 18 mil 
caixas-box no interior do Estado.

Assim, tendo em vista a dimensão geográfica de nosso Estado, foram celebrados convênios de co-
operação técnica com Universidades Públicas. Esta parceria contempla atividades de transferência 
física, arquivamento, guarda e manutenção, por parte das universidades, de documentos/processos 
judiciais e extrajudiciais.

Tais convênios, sem ônus para o TJBA, além de favorecer a pesquisa e disseminar a história da 
Bahia, trazem ainda benefícios de preservação documental, visto que é responsabilidade das uni-
versidades o cuidado com a documentação e restauração, quando necessário.

As Universidades convenentes são: UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana: Nº 60/09 
- 10/14 – AC - Feira de Santana. (Término em 30/06/19), UFRB – Universidade Federal do Re-
côncavo da Bahia: Nº 51/11 - Cachoeira, São Félix, Santo Amaro, Cruz das Almas, Maragogipe e 
São Sebastião do Passé. (Término em 11/12/16), UNEB – Universidade do Estado da Bahia - Nº 
20/11 – C - Conceição do Coité e Serrinha. (Término em 11/12/16), Nº 30/11 – 17/12 – AC - Ca-
etité, Guanambi, Caculé, Pindaí, Carinhanha, Palmas de Monte Alto, Urandi, Licínio de Almeida, 
Brumado, Riacho de Santana, Macaúbas, Boquira, Paratinga, Ibotirama, Oliveira dos Brejinhos, 
Bom Jesus da Lapa, Tanque Novo, Rio do Antônio, Igaporã, Paramirim, Malhada, Ituaçu, Iuiu, Li-
vramento de Nossa Senhora, Tanhaçu, Condeúba e Botuporã. (Término em 19/01/17), Nº 03/12 
- C - Itaberaba, Iaçu, Marcionílio Souza, Piatã, Itaeté, Mucugê, Boninal, Lençóis, Ruy Barbosa, 
Boa Vista do Tupim, Andaraí e Palmeiras. (Término em 31/01/17), Nº 05/13 – C - Alagoinhas 
(e distritos de Araças e Aramari), Aporá, Araci, Catu, Coração de Maria, Entre Rios (e distrito de 

Cardeal da Silva), Inhambupe, Irará (e distritos de Água Fria, Ouriçangas, Pedrão e Santanópolis), 
Santa Bárbara (e distrito de Lamarão), Sátiro Dias e Teofilândia (Término em 30/01/18).

A COARQ possui, entre as unidades que lhe são vinculadas, o CDP – Centro de Documentação de 
Pessoal que é responsável pelo recebimento e digitalização de Processos Administrativos relativos à 
Diretoria de Recursos Humanos. As imagens digitalizadas são importadas para o Sistema de Recursos 
Humanos para rápida consulta por parte dos servidores, evitando desnecessários desarquivamentos.

Desde a sua implantação em 2005, já recebeu cerca 190 mil processos, acondicionados em aproximada-
mente 7 mil caixas box, gerando um total estimado de 1,8 milhões de imagens digitalizadas e importadas.

Para realizar a manutenção preventiva e corretiva em leitores microfilmadores de propriedade do 
TJBA, o NDI mantém contrato também com a MS Comércio de Máquinas Ltda. Seus equipamen-
tos  são utilizados no SECAPI, COARQ e 1º Vara da Infância e Juventude e servem para reproduzir 
em papel processos e informações contidas em microfilmes (processados antes da existência do NDI).

A Coordenação de Arquivos finalizou ainda neste biênio, através da empresa PA Arquivos Ltda., a 
indexação de cerca de 8,5 mil rolos de microfilmes migrando seus marcadores, antes manuscritos, 
para sistema de consulta próprio, acelerando assim o tempo de consulta a processos microfilmados.

Para restauração de livros cartorários, após breve convênio firmado com o Mosteiro de São Bento da 
Bahia, foi contratada a empresa Memória e Arte Ltda. que, durante o ano de 2015 restaurou e devol-
veu às unidades da capital e do interior 42 livros que se encontravam em péssimas condições de uso.

Com foco na virtualização dos processos judiciais físicos , contratou-se a empresa AVANT Informá-
tica LTDA., para auxiliar os trabalhos nos NUREDI (Núcleos Regionais de Digitalização) com a 
digitalização dos processos de 1º grau. O projeto visa promover ganhos de produtividade e celeridade 
pela eliminação do uso de papel, com a redução de custos operacionais e dos insumos empregados 
para materializar os processos, fomentar e desenvolver filosofia de trabalho cooperativo e de ferramen-
tas de apoio à produtividade e à comunicação, orientando o fluxo de trabalhos, instrumentalizar o 
poder jurisdicional visando à automatização das atividades dos magistrados, reforçar a cultura de in-
formatização ao nível do corpo funcional do Tribunal de Justiça, aumentar a transparência, assegurar 
integridade dos documentos e disponibilizar uma solução de processo eletrônico no ambiente Web.

COOrDENAçãO	DE	bIblIOTECAS		_____________________________________________

A Coordenação de Bibliotecas, terceira Unidade que compõe o Núcleo de Documentação e Informa-
ção, realiza diariamente o processo de seleção, alimentação na base de dados, registro tombamento, 
sinalização com etiquetas e bolso de livros, periódicos e Diários, catalogação, classificação, notação de 
autor, bem como indexação de atos, decretos, portarias do Diário da Justiça Eletrônico, DOE e ana-
lítica de artigos dos periódicos. Ao longo de 2014, a Unidade do Fórum Ruy Barbosa processou um 
total de 5.680 documentos entre livros e periódicos e em 2015 um total de 2.211. Realizou, ainda, 
um total de 582 escaneamentos de capas de livros e revistas científicas para disponibilização no sistema 
eletrônico da Biblioteca e em 2015 um total de 361 escaneamentos.

A Biblioteca localizada no prédio anexo ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processou, no ano 
de 2014, 11.287 documentos entre livros e artigos de periódicos científicos. Em 2015 processou 8.570 
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documentos. Este resultado é fruto dos esforços de um grupo de Bibliotecários que estão empenhados 
em indexar Leis, Decretos, Portarias importantes publicadas nos DOE e DJE, e os artigos científicos 
das revistas jurídicas assinadas para as Bibliotecas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

No ano de 2014, o serviço de empréstimo de material bibliográfico na Unidade do Forum Ruy Barbosa 
alcançou o número de 2.580 livros. Em 2015 totalizou 1.516. A biblioteca do CAB atingiu em 2014 
o montante de 3.654 empréstimos, sendo que em 2015 um total de 1.680, conforme gráfico seguinte:

O serviço de empréstimo de material bibliográfico consiste nas retiradas de livros, por tempo determi-
nado, para atender necessidades de magistrados e servidores desta Egrégia Corte de Justiça. Nessa dire-
ção, a Biblioteca do Fórum Ruy Barbosa registrou em 2014 um total de 6.302 usuários que frequen-
taram a referida Biblioteca e em 2015 registrou 5.832. Por outro lado, a Biblioteca da Seção Especial 
CAB contabilizou em 2014 um total de 5.100 usuários. Em 2015 registrou 4.568. 

Ressalte-se que o patrimônio bibliográfico do TJBA é composto por livros, periódicos científicos, anais 
de congressos científicos, teses, dissertações, relatórios técnicos, mídias eletrônicas e demais fontes ad-
quiridas pelo processo de compra, doação ou permuta. A Biblioteca do Fórum Ruy Barbosa seleciona e 
realiza todo o processamento técnico e faz a distribuição dos livros solicitados pelos gabinetes e setores 
do Poder Judiciário na forma de empréstimo permanente, enquanto que a Biblioteca Seção Especial 
CAB, faz a renovação e organização das assinaturas de periódicos (Revistas, Diários Oficias e Jornais).

Assim, a Biblioteca do Fórum Ruy Barbosa contabilizou 397 documentos adquiridos (compras e do-
ações) no período de janeiro a novembro de 2014, entre livros e periódicos científicos. Em 2015 foi 
adquirido o quantitativo de 162. Por sua vez, a Biblioteca da Seção Especial CAB adquiriu (compras e 
doações) um total de 831 documentos em 2014, entre livros e periódicos científicos e em 2015 regis-
trou 275 documentos.

COOrDENAçãO	DE	PrOTOCOlO		______________________________________________

Sob gestão da Coordenação de Protocolo e Controle de Correspondências estão as Unidades do Fórum 
Ruy Barbosa, Fórum Criminal, sede do Tribunal de Justiça e malotes de recebimento e expedição.

Necessário esclarecer, como referência da base de dados aqui apresentada, que os processos administra-
tivos cadastrados no setor até o dia 07 de abril de 2014, foram lançados no PROTWEB. A partir da 
referida data os procedimentos passaram a ser realizados no novo sistema denominado Sistema Integra-
do de Gestão Administrativa - SIGA, razão pela qual as informações constantes do presente relatório 
estão baseadas no trabalho realizado nas unidades do Protocolo Administrativo, em ambos os sistemas.

Dessa forma, o sistema de Estatística do PROTWEB, aponta que o total de processos no Protocolo 
Administrativo do Fórum Ruy Barbosa “expedidos pelo setor” em 2014, foi de 1.210.

Conforme consulta realizada no campo “pesquisa” do SIGA, mediante contagem de páginas da lista-
gem, por usuário, houve o cadastramento de 2.530 processos. A soma dos dados coletados em ambos 
os sistemas é de 3.740 representando o total de processos administrativos movimentados pela unidade 
no ano de 2014. A média é de aproximadamente 312 cadastramentos por mês. 

No Protocolo Administrativo do Fórum Criminal, o total de processos “expedidos pelo setor” naquele 
ano, foi de 211.

No campo “pesquisa” do SIGA, mediante contagem de páginas da listagem, por usuário, é especificado 
que o total de processos cadastrados foi de 629. A soma dos dados coletados em ambos os sistemas é de 
840, representando montante de processos administrativos movimentados pela unidade no exercício 
em epígrafe. A média é de aproximadamente 70 feitos cadastrados por mês. 

A terceira Unidade que funciona na Sede do Tribunal de Justiça teve um total 14.429 processos “ex-
pedidos pelo setor” em 2014. Conforme consulta realizada no campo “pesquisa” do SIGA, mediante 
contagem de páginas da listagem, por usuário, o total de processos cadastrados foi de 43.201. A soma 
dos dados coletados em ambos os sistemas é de 54.971, representando o montante de processos ad-
ministrativos movimentados pela unidade no exercício em epígrafe. A média é de aproximadamente 
4.580 cadastramentos por mês.

Processos	Cadastrados	em	2014	 	 Total	do	Exercício	 Média	Mensal
Protocolo Adm Fórum Ruy Barbosa            3.740           312
Protocolo Adm Sede Tribunal de Justiça         54.971        4.580
Protoclo Adm do Forum Criminal     840             70
Total	de	Processos	nos	Setores	 	 	 								59.551	 	 						4.962

A execução dos serviços do Protocolo administrativo no que diz respeito ao controle de correspondências, 
estão relacionadas à expedição de guias que correspondem ao trânsito das postagens entre os Correios e as 
diversas unidades remetentes ou destinatárias. Dessa forma, o total de guias expedidas representam, tanto 
a produtividade das unidades de Protocolo e Malotes, quanto à distribuição das correspondências entre as 
diversas unidades do Tribunal de Justiça, incluindo as Comarcas do Interior, e os Correios.

Nessa direção, no Protocolo Administrativo do Fórum Ruy Barbosa, consta um total de 8.142 guias 
arquivadas em meio digital, no período compreendido entre o primeiro dia de Janeiro e o último dia 
Novembro de 2014, somado a uma media estimada para o mês de Dezembro. A média é de aproxima-
damente 678 guias expedidas e/ou recebidas por mês. 

No Protocolo do Fórum Criminal a média é de aproximadamente 756 guias expedidas e/ou recebidas 
por mês, constando um total de 9.075 guias arquivadas. 
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O Protocolo Administrativo da Sede do Tribunal de Justiça contabiliza um total de 12.912 guias arqui-
vadas. A média é de aproximadamente 1.076 guias expedidas e/ou recebidas por mês. 

Em relação ao controle dos cartões de postagem, é procedida a conferência das guias enviadas, ao Pro-
tocolo Administrativo, pelos usuários dos referidos cartões, por meio de contagem tomando por base 
o demonstrativo mensal enviado pelos Correios. 

A estimativa realizada, utilizando os relatórios de produtividade, dos meses outubro e novembro, apre-
sentado pelas colaboradoras que procedem com a conferência, correspondem a 148.356 guias de pos-
tagem conferidas no exercício de 2014. A média é de aproximadamente 12.363 guias por mês. 

A respeito do Malote de Recebimento consta um total de 24.102 guias arquivadas em meio digital, no 
período compreendido entre o primeiro dia de Janeiro e o último dia Novembro de 2014, somado a 
uma média estimada para o mês de Dezembro. 

A média é de aproximadamente 2008 guias por mês, enquanto que no Malote de Expedição o total foi 
de 8.339 guias arquivadas em meio digital, no período compreendido entre o primeiro dia de Janeiro 
e o último dia Novembro de 2014, somado a uma media estimada, para o mês de Dezembro. A média 
é de aproximadamente 758 guias por mês. 

Tendo em vista o fechamento do posto do Protocolo Administrativo do Fórum Criminal, no primeiro 
trimestre de 2015, os dados referentes ao cadastramento de processos oriundos das unidades do Fórum 
Criminal, naturalmente, foram incorporados aos da Sede, ou mesmo do Fórum Ruy Barbosa, confor-
me tenham sido protocolizados os documentos pelos interessados. 

Mediante consulta realizada no campo “pesquisa” do SIGA, no período compreendido entre o primei-
ro dia útil de janeiro até o último dia de expediente do mês de novembro do ano de 2015, somados 
a uma estimativa para o mês de dezembro (pela média dos meses anteriores), resultando num valor 
aproximado de 5.563 processos cadastrados no ano, na unidade do Fórum Ruy Barbosa. A média é de 
aproximadamente 463 processos cadastrados por mês.

A Unidade que funciona na Sede do Tribunal de Justiça, pelos mesmos parâmetros, teve um total de 
processos “cadastrados pelo setor”, no exercício de 2015, de 45.549. A média é de aproximadamente 
3.795 processos cadastrados por mês. 

Processos	Cadastrados	em	2015	 	 Total	do	Exercício	 Média	Mensal
Protocolo Adm Fórum Ruy Barbosa           5.563           463
Protocolo Adm Sede Tribunal de Justiça        45.549        3.795
Total	de	Processos	nos	Setores	 	 	 							51.112	 	 						4.258

No Protocolo Administrativo do Fórum Ruy Barbosa, consta um total de 10.909 guias arquivadas em 
meio digital, no período compreendido entre o primeiro dia de Janeiro e o último dia Novembro de 
2015, somado a uma média estimada para o mês de Dezembro. A média é de aproximadamente 909 
guias expedidas e/ou recebidas por mês. 

O Protocolo Administrativo da Sede deste Poder contabiliza, pelos mesmos parâmetros anteriores, 
30.109 guias arquivadas. A média é de aproximadamente 2.509 guias expedidas e/ou recebidas por 
mês pelo setor.

A respeito do Malote de Recebimento consta um total de 25.749 guias arquivadas em meio digital, no 
período compreendido entre o primeiro dia de Janeiro e o último dia Novembro de 2015, somado a 
uma média estimada para o mês de Dezembro. A média é de aproximadamente 2.145 guias por mês. 

No Malote de Expedição o total foi de 25.209 guias arquivadas em meio digital, no período compre-
endido entre o primeiro dia de Janeiro e o último dia Novembro de 2015, pelos mesmos parâmetros. 
A média é de aproximadamente 2.100 guias por mês. O gráfico abaixo demonstra o comparativo destes 
dados com aqueles referentes a 2014.

outras atividades

Quanto às demais atribuições da SEJUD, deve-se assinalar que algumas atividades foram incorporadas 
ao gabinete da Secretaria Judiciária a exemplo da tramitação para autorização de pagamento de diárias 
a Servidores e Magistrados de todo o Estado da Bahia.

O Decreto nº 112, publicado no DJE de 18 de fevereiro de 2014, estabeleceu medidas para controle 
de gastos, submetendo os processos de diárias para análise da Consultoria Jurídica da Presidência e 
posterior autorização do Presidente. Com essa medida, houve redução significativa nos valores pagos, 
representando considerável economia para o Tribunal de Justiça. 

Além disso, efetivadas mudanças em relação às comprovações de diárias, que passaram a ser administra-
das pelo SEO a partir de 14 de abril de 2014, várias cobranças foram feitas, gerando uma devolução no 
valor de R$ 86.815,000 (oitenta e seis mil, oitocentos e quinze reais). Em 2014 restaram 15 servidores 
sem apresentar a devida comprovação enquanto que em 2015 esse número foi de 107.

Entre as atribuições da Secretaria Judiciária também estão o assessoramento, em conjunto com a Secre-
taria do Tribunal Pleno, das sessões plenárias, bem como os procedimentos de posse de cargos efetivos 
e comissionados diversos, além de juízes leigos e conciliadores, desembargadores e  juízes substitutos 
deste Tribunal de Justiça, que somaram 1.209, conforme quantitativo a seguir demonstrado.
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Outrossim, também merece destaque o aperfeiçoamento e ampliação do escopo de atuação desta SE-
JUD do  projeto de modernização dos Órgãos Julgadores do 2º grau, quais sejam as Câmaras Cí-
veis, Seção Cível de Direito Público e Privado, Câmaras Criminais, Seção Criminal, Tribunal Pleno e 
Conselho da Magistratura, concebido em parceria com a Universidade Corporativa – UNICORP e 
Diretoria Geral, que passou a ser denominado Conjugar com uma ação de sensibilização iniciada em 
19 de janeiro de 2015. 

Foi estabelecido como foco a padronização dos procedimentos internos com o objetivo de zelar pelo 
cumprimento das normas processuais e regimentais estabelecidas, através da confecção de Manual.

Partindo do diagnóstico desenvolvido com base em visitas técnicas e entrevistas já realizadas pela SE-
JUD, cujos dados foram devidamente atualizados e complementados, através da reaplicação de todos 
os questionários, além dos contatos com Tribunais que já desenvolveram projetos semelhantes a exem-
plo do TJSE, TJRS, TJMG e TJGO, elaborou-se  uma versão preliminar do Manual de Procedimentos.

Como forma de agregar e promover a apropriação do conteúdo, diversas estratégias participativas, privile-
giando conhecimentos e experiências prévias foram utilizadas na primeira etapa quando promoveu-se sete 
encontros entre Secretarias de Câmaras e respectivos Gabinetes de Desembargadores. 

Na oportunidade, deu-se publicidade ao citado Manual, discutidos pontos que impactam na rotina 
de cada Unidade, evitando repetição de atividades, gerando coesão e contribuindo para a celeridade 
processual.

A segunda etapa consistiu em sistematizar e homologar as sugestões de melhorias registradas, cujas 
contribuições foram analisadas tecnicamente e incorporadas à versão preliminar do Manual de Proce-
dimentos de 2ª Instância do Poder Judiciário do Estado, que regulamenta as práticas a serem adotadas 
pelos seus órgãos julgadores.

O manual, aprovado em sessão plenária, foi transformado na Resolução nº 4, de 20 de março de 2015, 
instituindo-o para utilização por diversas secretarias.

Em abril de 2015, visando fortalecer a integração no trabalho, dentro da proposta do Projeto Conju-
gar, realizou-se  o encontro, intitulado ‘Excelência no trabalho em Equipe – Transformando diferenças 
em resultados’, com a participação do conferencista Carlos Alberto Mascarenhas.

Objetivando ainda institucionalizar a implantação do Manual, a SEJUD projetou a continuidade do 
Conjugar em conjunto com a Universidade Corporativa através de ações de capacitação nas novas prá-
ticas, bem como da implementação de  metodologia a ser adotada para melhor organização dos autos 
nas Unidades cartorárias de 2º grau.

Outro projeto desenvolvido na atual gestão que tem o escopo de facilitar o acesso à justiça e contribuir 
para a celeridade processual é o do Protocolo Expresso, serviço que já se encontra em funcionamento 
na sede desta Corte de Justiça, consistente no recebimento de processos e petições intermediárias atra-
vés do atendimento a advogados da janela do próprio veículo. O Protocolo Expresso foi inaugurado 
pela Presidência do TJBA em março de 2015 e já contabilizou mais de 7.000 atendimentos.  

Por fim, futuras ações ainda estão sendo planejadas pela SEJUD, através de modernização e otimização 
das práticas desenvolvidas durante o biênio, além da aquisição de novos produtos e/ou serviços voltados 
à Gestão Documental e ao aprimoramento dos dados estatísticos do Poder Judiciário baiano.
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secretaria de 
planeJamento
e orçamento

c ompete à Secretaria de Planejamento e Orçamento – SEPLAN a formulação de políticas 
e diretrizes de planejamento, orçamento e gestão, assim como a normatização de procedi-
mentos administrativos do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Para o desenvolvimento de 
suas funções, a SEPLAN é composta pela Diretoria de Programação e Acompanhamento, 

Coordenação de Orçamento e Coordenação de Programação e Acompanhamento. 

No desenvolvimento de suas competências regimentais a SEPLAN deu cumprimento ao seu Programa 
de Trabalho, realizando as atividades listadas neste documento. Ressalta-se que para elaboração deste 
relatório foram utilizados dados apurados no período de janeiro a novembro do ano corrente.

normatização, procedimentos e modernização

PrOCESSOS	DE	TrAbAlhO		____________________________________________________ 

•	 Elaboração de processos de trabalhos e fluxogramas demandados por diferentes áreas, incluindo 
recodificação e modificação de formulários impressos;

•	 Atualização de normativos em conformidade com demandas específicas de cada área; e

•	 Análise e codificação de novos formulários e impressos.

orçamento do poder Judiciário

•	 As propostas relativas à Lei Orçamentária Anual – LOA para os exercícios de 2015 e 2016 foram 
consolidadas e encaminhadas à Secretaria de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo, após 
os trâmites internos e aprovação pelo Tribunal Pleno.

EXECUçãO	DO	OrçAMENTO	DE	2014/2015		_____________________________________

O Orçamento inicial do Poder Judiciário para o exercício de 2014 foi de R$ 1.712.387.000,00 (um bi-
lhão, setecentos e doze milhões e trezentos e oitenta e sete mil reais) considerando recursos de todas as fon-
tes. Este valor foi acrescido em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante crédito suplementar 
por superávit financeiro, conforme demonstrado no quadro a seguir, totalizando R$1.722.387.000,00 
(um bilhão, setecentos e vinte e dois milhões e trezentos e oitenta e sete mil reais).

A execução do Orçamento, considerando os valores liquidados até 30 de novembro de 2014, totalizou 
R$1.606.112.704,00 (um bilhão, seiscentos e seis milhões, cento e doze mil e setecentos e quatro re-
ais), atingindo o índice de 93,25% em relação ao orçamento atualizado.

Em 2015, utilizando os dados do período compreendido entre 1º de janeiro a 17 de dezembro, o 
Orçamento inicial foi de R$ 1.906.582.000,00 (um bilhão, novecentos e seis milhões e quinhentos 
e oitenta e dois mil reais) considerando recursos de todas as fontes. Este valor foi acrescido em R$ 
265.157.314,00 (duzentos e sessenta e cinco milhões, cento e cinquenta e sete mil e trezentos e catorze 
reais), mediante crédito suplementar, totalizando R$ 2.171.739.314.,00 (dois bilhões, cento e setenta 
e um milhões, setecentos e trinta e nove mil e trezentos e catorze reais).
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A execução do Orçamento 2015, considerando os valores liquidados até a supracitada data limite, to-
talizou R$ 1.936.159.010,00 (um bilhão, novecentos e trinta e seis milhões, cento e cinquenta e nove 
mil e dez reais), atingindo o índice de 89,15% em relação ao orçamento atualizado, evidenciando o 
dinamismo da gestão, conforme demonstrado nos quadros abaixo.

2014

2015

Os quadros a seguir demonstram a execução das ações orçamentárias agregadas por classificação pro-
gramática: Ações do PPA (Projetos e Atividades Finalísticas), Pessoal e Manutenção. 

Em 2014, As ações finalísticas apresentaram uma execução de 64,27%, as de pessoal 97,67%, as de 
atividade de manutenção, por sua vez, 79,70% e as de operações especiais 38,05%.

Em 2015, As ações finalísticas apresentaram uma execução de 89,15%, as de pessoal 94,64%, as de 
atividade de manutenção, por sua vez, alcançaram 80,46% e as de operações especiais 7,82%. Esses 
índices podem ser modificados até o final do exercício, em 31 de dezembro.

2014

2015

AçõES	FINAlíSTICAS		_________________________________________________________

As ações finalísticas integrantes do Programa 163 – Justiça Presente, constante do Plano Plurianual 
2012/2015, têm execução físico-financeira demonstrada nos quadros abaixo. Esse Programa é com-
posto por treze ações orçamentárias, sendo nove projetos e quatro atividades finalísticas direcionadas 
a ampliar a qualidade e eficiência na prestação jurisdicional fortalecendo os mecanismos de acesso da 
população à justiça.

2014

2015
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No exercício 2014, o valor programado para a execução das ações finalísticas, que integram o Progra-
ma 163, foi de R$ 72.693.544,00 ( setenta e dois milhões, seiscentos e noventa e três mil e quinhen-
tos e quarenta e quatro reais) sendo que deste montante foi executado, até o dia 30 de novembro, 
R$ 46.719.592,00 ( quarenta e seis milhões, setecentos e dezenove mil e quinhentos e noventa e 
dois reais).

No exercício 2015, o valor programado para a execução das ações finalísticas, que integram o Progra-
ma 163, foi de R$ 108.520.000 (cento e oito milhões e quinhentos e vinte mil reais) sendo que deste 
montante foi executado, até 17 de dezembro do ano findo, R$ 102.062.330 (cento e dois milhões, 
sessenta e dois mil e trezentos e trinta reais).
 

MANUTENçãO		_______________________________________________________________

Os gastos com Despesas Correntes relativos ao Programa 501 – Ações de Apoio Administrativo de 
Poder Judiciário, excluindo as Ações de Pessoal e considerando os valores liquidados, totalizaram R$ 
286.897.769,00 (duzentos e oitenta e seis milhões oitocentos e noventa e sete mil e setecentos e ses-
senta e nove reais), em 2014, e R$ 272.021.750 (duzentos e setenta e dois milhões, vinte e um mil e 
setecentos e cinquenta reais) em 2015. 

Estes valores foi aplicado em atividades direcionadas ao custeio administrativo e ao suporte necessário 
ao desenvolvimento das ações finalísticas deste Poder, com foco em:

•	 Racionalização e otimização dos recursos de informática disponíveis;
•	 Serviços de assistência médica e odontológica;
•	 Concessão de auxílio transporte e alimentação aos servidores, conforme autorização legal;
•	 Fornecimento de energia elétrica, água, telefonia e correios; 
•	 Gestão de contratos de manutenção;
•	 Descentralização de recursos para unidades gestoras do interior;
•	 Divulgação dos atos oficiais;
•	 Reparos nos imóveis;
•	 Aquisição e controle de materiais; 
•	 Produção gráfica e de impressos;
•	 Manutenção de equipamentos;
•	 Serviço de zeladoria; 
•	 Locação de imóveis; 
•	 Serviços de transporte; e
•	 Outros serviços auxiliares.

Essas ações, de fluxo contínuo, tiveram uma execução (valores liquidados) de 79,70% em 2014 e 
80,46% em 2015, em relação à dotação atualizada.

PESSOAl		_____________________________________________________________________

Por se tratar de um Poder que trabalha exclusivamente com prestação de serviços à sociedade, os gastos 
com a disponibilização de recursos humanos para a prestação de serviços judiciários representam percen-
tual significativo no seu Orçamento. A SEPLAN, em articulação com a Diretoria de Recursos Humanos 
e com base em informações fornecidas pela Secretaria da Fazenda, acompanha e monitora mensalmente 
a evolução da despesa com pessoal, objetivando o pleno cumprimento da legislação vigente. A despesa 
de Pessoal do Poder Judiciário em 2014 totalizou ate 30 de novembro R$1.362.393.687,00 (um bilhão, 
trezentos e sessenta e dois milhões, trezentos e noventa e três mil e seiscentos e oitenta e sete reais). Em 
2015 totalizou, até 17 de dezembro de 2015, R$ 1.650.453.663,00 (um bilhão, seiscentos e cinquenta 
milhões, quatrocentos e cinqüenta e três mil e seiscentos e sessenta e três reais), conforme quadro abaixo. 

2015

descentralização do orçamento

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia executou seu orçamento de forma descentralizada e as uni-
dades orçamentárias existentes provisionaram os recursos para as gestoras da capital e do interior. As 
despesas controladas pelas comarcas do interior limitaram-se a pequenos gastos, com serviços, compras 
e obras inseridas até o limite de dispensa de licitação. As demais despesas ficaram a cargo das gestoras 
da capital. As execuções orçamentárias 2014 e 2015 das Unidades Gestoras, agrupadas por Secretaria, 
encontram-se demonstradas nos quadros a seguir, apresentando de forma concentrada a despesa acu-
mulada das comarcas do interior.

2014
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2015
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a Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização – SETIM é o órgão do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia responsável por prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção aderentes às políticas e estratégia do Tribunal de Justiça, de modo a fortalecer o elo entre TI 
e o negócio, melhorando a prestação jurisdicional, tornando a justiça mais eficiente e acessível. 

De acordo com o mapa estratégico (2015-2020) do TJBA, a SETIM está posicionada na perspectiva de 
recursos, dando sustentação à perspectiva de processos internos, conforme demonstrado na figura 1, abaixo.

governança de ti

É o conjunto estruturado de políticas, métodos, procedimentos e processos que visa garantir que a TI 
suporte adequadamente os objetivos estratégicos de negócio da organização, adicionando valor aos 
serviços entregues, balanceando os riscos e obtendo o retorno sobre o investimento em TIC.

ATIvIDADES setim 2014/2015

secretaria de 
tecnologia da 
informação e 
modernização
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A atual gestão tem adotado as melhores práticas de TIC disponíveis no mercado e largamente utilizadas 
por grandes corporações, as quais preconizam o uso eficiente de recursos, priorizando a efetiva entrega 
de resultados e a real percepção de valor da organização. 

Neste sentido, todas as ações desta Secretaria são sustentadas pelos principais guias de Governança de 
TIC, Gerenciamento de Processos de Negócio, Gerenciamento de Projetos e Gerenciamento de Servi-
ços, respectivamente organizados e estruturados por organizações mundiais, como: ISACA, ABPMP, 
PMI e OGC.

Com o objetivo de obter o melhor resultado sobre os investimentos em TIC e apoiar a administração 
do PJBA, esta gestão realizou o mapeamento e redesenho dos principais processos das áreas de sistemas 
e de atendimento técnico (utilizando a notação BPMN) e iniciou a sua implantação, padronizando as 
ações e tornando transparente para a alta gestão o funcionamento das áreas mantenedoras das soluções 
de Tecnologia da Informação.

•	 Processos	redesenhados	–	sistemas	
 » Projeto de desenvolvimento de software;
 » Desenvolvimento de pequenas demandas; e 
 » Atendimento.

•	 Processos	redesenhados	–	atendimento	técnico
 » Atendimento N1 (primeiro nível); e
 » Atendimento N2 (segundo nível).

principais ações

•	 Com a adesão ao contrato da “Rede Governo III – Interior“ foi possível reduzir o custeio mensal 
com link de dados em 43%, além de permitir, de maneira mais célere, o acesso a tecnologia MPLS 
em cidades mais distantes do centro urbano e, também, obter melhor gerenciamento e monitora-
mento das comarcas do interior;

•	 Contratação de serviço de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, unificando os contratos 
existentes em um único contrato, o que gerou uma economia de 22% ao Poder Judiciário, além de 
tornar a gestão do contrato mais eficiente;

•	 Criação e implantação do fluxo de aquisições de TIC, conforme Resolução nº 182/2013 – CNJ, 
dando maior ênfase no processo de planejamento das contratações;

•	 Reestruturação do Service Desk: foi realizado trabalho de mapeamento de interação entre as áreas, 
o que culminou no redesenho dos serviços de TIC, utilizando as melhores práticas da Biblioteca 
ITIL v3 (Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Gerenciamento de Mudan-
ça e Gerenciamento de Configuração); Esta ação visou alinhar as estratégias de TIC às do negócio;

•	 Melhoria dos serviços de monitoramento do ambiente computacional: com a implantação da fer-
ramenta Syslog (registro de log), melhorou-se a segurança do ambiente, pois possibilitou o registro 
centralizado de informações relevantes dos serviços e sistemas monitorados, assim como, a realiza-
ção de auditorias;

•	 Implantação da nova política de backup: ampliou a segurança do ambiente computacional, asse-
gurando também os backups com grande período de retenção, e garantindo a disponibilidade de 
sistemas essenciais de TIC;

•	 Criação de estrutura de suporte e atendimento aos órgãos conveniados, de modo a facilitar o in-
tercâmbio entre as áreas técnicas;

•	 Melhor gestão dos processos de controle e acompanhamento dos contratos. Com esta ação, foi 
possível otimizar a utilização dos recursos, melhorando a produtividade das equipes e reduzindo o 
custo mensal dos contratos (horas extras e sobreavisos);

•	 Núcleo de Digitalização Judiciária – NDJ: Melhor gestão sobre o processo de digitalização, re-
forçando a equipe nos pontos críticos (onde haviam gargalos). Além disso, houve a adequação do 
layout da sala, possibilitando uma melhor disposição dos recursos e a criação de fluxo contínuo de 
trabalho, resultando na ampliação de processos digitalizados por mês.

processo Judicial eletrÔnico

PJE		__________________________________________________________________________

O Processo Judicial Eletrônico – PJe é um sistema desenvolvido pelo CNJ em parceria com os tribunais 
e a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para automação do Judiciário.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia aderiu à nova solução e iniciou a implantação do PJe em 
2014, avançando durante o ano de 2015 (primeira fase). Atualmente temos 160 unidades judiciais 
com o sistema implantado, aproximadamente 2.100 usuários treinados, 20 mil advogados cadastrados 
e mais de 92 mil processos abertos do primeiro grau.

Com o objetivo de adequar o ambiente tecnológico à necessidade crescente de utilização do sistema, a 
SETIM adotou as seguintes ações:

•	 Implantação do Portal PJe: dar maior transparência e facilitar o acesso às informações de utilização 
do sistema, suporte, treinamento, atualizações e novas implantações;

•	 Implantação do Painel PJe: provê informações estatísticas sobre o sistema;

•	 Realizações de treinamentos presenciais e por vídeo conferência, facilitando o acesso à informação;

•	 Formação de multiplicadores para os órgãos parceiros (Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria 
Geral do Município, Ministério Público do Estado da Bahia e Defensoria Pública) incluindo a OAB;

•	 Disponibilização de um ambiente com amplo poder de processamento – mais de 52 mil acessos/
hora, 80 cores e 120 GB de memória, distribuídos entre servidores virtuais WEB, de aplicação e 
banco de dados;

•	 Otimização do ambiente de banco de dados, reduzindo o tempo de resposta às consultas e am-
pliando o desempenho dos sistemas.
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SISTEMA	DE	AUTOMAçãO	JUDICIárIA	–	SAJ		____________________________________

O SAJ – Sistema de Automação Judiciária, é um sistema de controle operacional do andamento do 
fluxo processual (físico e digital) implantado e amplamente utilizado no período entre 2011 e 2013. O 
sistema ainda se encontra em operação, sendo atualmente o sistema judicial com o maior número de 
unidades do PJBA em funcionamento: são 278 varas distribuídas em 29 foros apenas no primeiro grau 
e está presente em todo o segundo grau do judiciário baiano .

Por conta da crescente demanda na utilização do processo digital foi necessário readequar a infraestru-
tura de TIC responsável pela sustentação dos serviços relacionados.  A aludida atualização do ambiente 
foi realizada a partir da ampliação, praticamente duplicando o parque de servidores que hospedam as 
aplicações do SAJ, e se estendeu à implantação e utilização de mecanismos e procedimentos de controle 
de desempenho e disponibilidade dos serviços aos usuários.

Além disso, com o objetivo de melhorar o tempo de resposta de algumas funcionalidades do sistema 
SAJ, foram adquiridos dois servidores com função de protocoladora, utilizados para garantir a integri-
dade do horário e assinatura de documentos. Com essa implantação, percebeu-se uma grande melhora 
no desempenho e disponibilidade de suas funcionalidades, como por exemplo, o processamento do 
envio e recebimento de intimações eletrônicas. O tempo de resposta aferido chega a ser 96% menor.

sistemas

A SETIM é responsável pelo desenvolvimento, sustentação e manutenção de todo o conjunto de 
sistemas administrativos, judiciais e extrajudiciais utilizado pelo PJBA. Em seu portfólio, constam 
atualmente por volta de 100 sistemas corporativos, mantidos por uma equipe mista de servidores efeti-
vos,  comissionados e funcionários terceirizados. Dentre todo o conjunto de ações de desenvolvimento 
realizados neste biênio, pode-se destacar os itens a seguir:

SISTEMA	PArA	APOIO	JUDICIAl		_______________________________________________

•	 Sistema	de	cálculo	de	precatórios: Sistema desenvolvido em ambiente Web para facilitar o acesso 
às informações dos processos dos precatórios do Estado da Bahia. Através dele, é possível a visuali-
zação de memória de cálculos, realizado conforme a condenação imposta ao Estado pela sentença 
ou acórdão transitado em julgado.

•	 Portal	de	Metas	e	resultados	–	PMr:	Portal desenvolvido para concentrar a coleta de informa-
ções referentes às Metas do CNJ de forma já automatizada. O sistema foi totalmente reformulado 
de forma a contemplar a consulta dos dados das Metas 1, 2, 4 e 6 de 2014, trabalhados no SAJ 1º 
e 2º graus, PROJUDI e SAIPRO JUIZADOS.

•	 Sistema	de	Conciliação	virtual	–	CONvIr: Sistema voltado para a realização de audiências virtuais 
(sala de bate papo), de forma a permitir a realização de conversas síncronas e assíncronas no qual as partes 
interessadas e os advogados possam realizar um acordo, tanto em fase processual quanto pré-processual.

•	 Sistema	de	Indenização	de	Transporte	–	SIT: Sistema implementado com o intuito de contabili-
zar os mandados judiciais e suas movimentações de diligências para permitir o correto pagamento 

de indenização de transporte para os respectivos oficiais de justiça. Em seu desenvolvimento, foi 
considerada a consulta integrada aos sistemas judiciais: SAJ, SAIPRO e PROJUDI, centralizando 
os relatórios para remuneração em uma só aplicação.

•	 Sistema	NUrEr: Sistema WEB implementado com o objetivo de concentrar em uma única apli-
cação o acesso às informações dos processos sobrestados pelo TJBA, oriundas dos Sistemas Judiciais 
(SAJ, PROJUDI, SAIPRO). Em posse deste acervo, o usuário terá um controle sobre a montagem 
dos relatórios que são enviados ao CNJ, STF e STJ trimestral.

•	 Sistema	de	Estatística: Produtividade mensal de Magistrados e Serventia: Sistema elaborado com 
o objetivo de permitir a extração de informações estatísticas referentes à produtividade mensal de 
Magistrados e da Serventia das unidades de justiça do primeiro grau do Judiciário, visando o envio 
dos dados em questão para o programa Justiça Aberta do CNJ (programa do CNJ que concentra 
informações de produtividade de todos os tribunais do país).

SISTEMAS	ADMINISTrATIvOS		________________________________________________

•	 Sistema	de	votação	Eletrônica: O sistema de votação eletrônica do Tribunal Pleno foi expandido 
para comportar o novo módulo de votação secreta, ampliando a segurança e a agilidade nas vota-
ções, além de permitir a imediata divulgação dos resultados.

•	 Sistema	de	Gestão	de	Frequência	–	GEFrE: Sistema responsável por automatizar os processos de 
coleta e análise da frequência dos servidores do PJBA. Inicialmente, em operação apenas na sede 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

•	 Sistema	de	pagamento	para	juízes	leigos	e	conciliadores:	Foram realizados um conjunto de ações 
com o objetivo de automatizar, quando possível, os processos de aferição de produtividade de 
remuneração de juízes leigos, bem como para dar transparência e segurança aos mesmos. No sis-
tema SAJ, foi implementada a contabilização da produtividade de forma automática a partir de 
informações do seu banco de dados. Já nos demais sistemas judiciais, foi disponibilizado um canal 
para cadastro das informações referentes às audiências realizadas. O processamento do pagamento 
é realizado de forma automática.

•	 Sistema	Central	de	Senhas:	Sistema destinado a distribuição e controle de senhas para realização 
de audiências de conciliação e instrução, utilizado hoje no Fórum Regional do Imbuí. Foi desen-
volvido com base na plataforma tecnológica de atendimento utilizada pela Superintendência de 
Atendimento ao Cidadão – SAC, da Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB, 
possibilitando o aproveitamento da expertise na área de atendimento ao público do órgão em 
questão.

•	 Sistema	Integrado	de	Gestão	Administrativa	–	SIGA: Sistema implantado para possibilitar a 
gestão documental de Expedientes e Processos Administrativos no PJBA, tanto de natureza fí-
sica quanto eletrônica, regulamentado na Resolução nº 12/2013 e atualizada pela Resolução nº 
04/2014. Em abril de 2014, foi implantado o módulo de controle de Processos Administrativos, 
ampliando a possibilidade de tramitação de uma maior variedade de documentos. Atualmente, este 
sistema possibilita a gestão de um total de 133.792 documentos, sendo 35.381 classificados como 
expedientes e 98.411 como processos administrativos 
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Para garantir o melhor aproveitamento dos recursos técnicos e a presteza no   atendimento das deman-
das do PJBA nesta área, foram realizados também, além do processo de desenvolvimento e manutenção 
de sistemas, ações estratégicas em torno da operação da Secretaria neste âmbito. Podem ser destacadas 
as seguintes ações realizadas por este órgão:

•	 Mapeamento e redesenho do processo de desenvolvimento de sistemas envolvendo a redefinição 
de procedimentos, cerimônias e a padronização dos artefatos produzidos ao longo do ciclo de vida 
do software (termo de aceite, projeto funcional, ata de reunião, especificação inicial de requisitos 
e protótipo não funcional). Dentre os principais benefícios objetivados com esta ação estão a ga-
rantia do padrão de qualidade nas entregas de soluções de TIC, a ampliação da participação das 
áreas de negócio do PJBA na construção dos softwares, tornando o produto final mais aderente às 
necessidades dos usuários e entidades do PJBA;

•	 Criação de equipe técnica especializada em desenvolvimento de aplicativos voltados para disposi-
tivos móveis, visando dar flexibilidade e praticidade às soluções desenvolvidas pela SETIM, bem 
como garantir a celeridade no desenvolvimento e análise de requisitos para sistemas dessa natureza;

•	 Criação de equipe técnica multidisciplinar dedicada à sustentação do sistema judicial SAJ e seus vários 
subsistemas. A partir desta iniciativa, foi possível então dar início a um trabalho de compreensão do 
funcionamento interno do SAJ, bem como de suas funcionalidades mais complexas, permitindo maior 
agilidade na  resolução de incidentes e garantindo maior disponibilidade dos serviços relacionados, 
além de, maior presteza no atendimento e orientação aos usuários e órgãos conveniados que fazem uso 
das ferramentas do sistema. Dentre suas atividades, estão o mapeamento e entendimento do conjunto 
de subsistemas do SAJ, a readequação dos recursos de hardware e infraestrutura de acordo com a de-
manda de utilização dos serviços, correção ou contorno  de problemas complexos de funcionamento.

melhoria na infraestrutura

Na proporção em que o Tribunal de Justiça disponibiliza mais serviços à população, aos magistrados e 
serventuários, os sistemas passam a exigir um ambiente cada vez mais robusto e com maior poder de 
processamento de informações. 

Um dos grandes desafios da SETIM é o de assegurar a plena execução do processo de melhoria contí-
nua, de modo a garantir a evolução constante e com qualidade do ambiente tecnológico.

Nos últimos dois anos, o Tribunal de Justiça investiu em recursos computacionais para que o ambiente 
estivesse sempre adequado a prestação do serviço jurisdicional. Abaixo, seguem os principais investi-
mentos realizados no período:

•	 Duplicação do link de Internet para 500 Mbps (com redundância), proporcionando maior dispo-
nibilidade e melhor acesso aos serviços oferecidos pelo PJBA;

•	 Ampliação da capacidade de armazenamento do Oracle Exadata (volume ampliado para 329 TB – 
8x superior) para comportar o crescimento do ambiente;

•	 Aquisição de duas novas protocoladoras, que operam de forma balanceada, o que possibilitou a 
diminuição do tempo de espera da certificação e assinatura dos processos judiciais;

•	 Aquisição de 250 switches (equipamentos de rede) para modernização e ampliação do ambiente de 
rede, possibilitando a instalação de novos pontos de rede, de maneira a comportar os novos postos 
de trabalho implantados nas comarcas;

•	 Atualização da infraestrutura de servidores (com a doação de 16 servidores pelo CNJ), ampliando 
o ambiente de virtualização;

•	 Aquisição de 1.500 computadores com dois monitores, facilitando acesso aos sistemas judiciais 
eletrônicos pelos magistrados e serventuários;

•	 Disponibilização de 997 computadores (dos quais 786 computadores  com nobreak, doados pelo 
CNJ) para 369 unidades judiciais;

•	 Aquisição de 268 scanners de pequeno porte (apoio na implantação do PJe) e 100 scanners de 
grande porte (apoio ao projeto TJBA Virtual);

•	 Disponibilização de 405 scanners (dos quais 92 foram doados pelo CNJ) entre 279 unidades judiciais;

•	 Assinatura de contrato de impressão corporativa, o que permitiu a redução de custo de impressão 
e possibilitou o atendimento de um maior número de unidades judiciais com 1.157 impressoras 
(laser e multifuncionais) distribuídas.
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coordenação 
dos Juizados 

especiais

p or força da Lei Estadual nº 7.033/1997, os Juizados Especiais do Estado da Bahia estão vincu-
lados diretamente ao Presidente do Tribunal de Justiça que, alicerçado no Decreto Judiciário 
nº 05/1998, convoca Juiz de Direito para a Coordenação dos Juizados Especiais – COJE. A 
Coordenação é órgão de supervisão administrativa dos Juizados que, conforme estabelece a Lei 

nº 7.033. Além disso, o Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia é constituído pelo Conselho 
Superior dos Juizados Especiais, órgão de orientação superior, e também dos seguintes órgãos judicantes:

•	 Comarca	da	Capital: (55 Varas (art. 130, inc. XVII, da LOJ e Resolução TJBA nº 19/2014)) 
assim distribuídas:
 » 06 (seis) Turmas Recursais, cada uma composta por 03 (três) Juízes de Direito, titulares do 

Sistema dos Juizados Especiais; 
 » 08 (oito) Varas do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis de Causas Comuns; 
 » 18 (dezoito) Varas do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis de Defesa do Consumidor; 
 » 03 (três) Varas do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis de Trânsito;
 » 02 (duas) Varas do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e
 » 06 (seis) Varas do Sistema dos Juizados Especiais Criminais.

O Sistema dos Juizados Especiais da Capital conta ainda com suporte de 08 (oito) Juizados Espe-
ciais Cíveis de Apoio:
 » Juizado Especial Cível de Apoio – Aeroporto;
 » Juizado Especial Cível de Apoio – Paralela;
 » Juizado Especial Cível de Apoio – Barra;
 » Juizado Especial Cível de Apoio – Shopping Salvador;
 » Juizado Especial Cível de Apoio – Cajazeiras;
 » Juizado Especial Cível de Apoio – Periperi;
 » Juizado Especial Cível de Apoio – Instituto do Cacau; e
 » Juizado Especial Cível de Apoio – Superendividado.

•	 Comarcas	do	Interior: o Sistema dos Juizados Especiais no Interior é composto por 48 Varas, 08 
Juizados não autônomos (Lei nº 7.033/97), 258 Juizados Adjuntos Cíveis e Criminais e 14 Juiza-
dos Especiais de Apoio, assim distribuídos:
 » Alagoinhas

 > Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > Juizado Especial Cível de Apoio

 » Alcobaça
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Amargosa
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Amélia Rodrigues
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Andaraí
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Angical 
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Araci
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Aurelino Leal
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
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 » Baianópolis
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Barra
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Barra do Mendes
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Barreiras
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > Juizado Especial Cível de Apoio

 » Belmonte
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Bom Jesus da Lapa
 > Juizado Especial Cível e Criminal

 » Brejões
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Brumado
 > Juizado Especial Cível e Criminal

 » Buerarema
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Cachoeira
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Caculé
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Caetité 
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Camaçari
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > Juizado Especial Cível de Apoio

 » Camamu
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Campo Formoso
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Canarana
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Canavieiras
 > Vara do Sistema dos Juizados Especiais

 » Cândido Sales
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Cansanção
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Capim Grosso
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Carinhanha
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Casa Nova
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Castro Alves
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Central
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Cícero Dantas
 > Juizado Especial Cível

 » Cipó
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Coaraci
 > Juizado Especial Cível e Criminal

 » Conceição da Feira
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Conceição do Almeida
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Conceição do Coité
 > Vara do Sistema dos Juizados Especiais

 » Conceição do Jacuípe
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Conde
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Condeúba
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Cotegipe
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Cruz das Almas
 > Juizado Especial Adjunto Cível e Criminal

 » Curaçá
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Dias D’avila
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Encruzilhada
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Entre Rios
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Esplanada
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Euclides da Cunha
 > Vara do Sistema dos Juizados Especiais 

 » Eunápolis
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados
 > 2ª Vara do Sistema dos Juizados
 > Juizado Especial Cível de Apoio

 » Feira de Santana
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 3ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 4ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > Juizado Especial Cível de Apoio
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 » Gandu
 > Vara do Sistema dos Juizados Especiais

 » Gentio do Ouro
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Governador Mangabeira
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Guanambi
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais

 » Iaçu
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Ibicaraí
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Ibirataia
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Ibotirama
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Ilhéus
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 3ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > Juizado Especial Cível de Apoio

 » Inhambupe
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Ipiaú
 > Juizado Especial Cível e Criminal

 » Ipirá
 > Juizado Especial Cível e Criminal

 » Irará
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Irecê
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais

 » Itabela
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Itaberaba
 > Vara do Sistema dos Juizados Especiais

 » Itabuna
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 3ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > Juizado Especial Cível de Apoio

 » Itacaré
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Itamaraju
 > Vara do Sistema dos Juizados Especiais

 » Itambé
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Itanhém
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Itaparica
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Itapebi
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Itapetinga
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais

 » Itapicuru
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Itarantim
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Itiúba
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Itororó
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Ituaçu
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Ituberá
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Jacobina
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais

 » Jaguaquara
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Jequié
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 >  Juizado Especial Cível de Apoio

 » Jeremoabo
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » João Dourado
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Juazeiro
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > Juizado Especial Cível de Apoio

 » Lapão
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Lauro de Freitas
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > Juizado Especial Cível de Apoio

 » Livramento de Nossa Senhora
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Luís Eduardo Magalhães
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
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 » Macaúbas 
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Mairi
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Maragogipe
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Mata de São João
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Medeiros Neto
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Miguel Calmon
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Monte Santo
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Morro do Chapéu
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Mucuri
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Mundo Novo
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Muritiba
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Nazaré
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Nova Fátima
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Nova Soure
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Nova Viçosa
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Olindina
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Palmeiras
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Paramirim
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Paripiranga
 > Juizado Especial Adjunto Cível e Criminal

 » Paulo Afonso
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais

 » Piatã
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Pilão Arcado
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Piritiba
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Poções
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Porto Seguro
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > Juizado Especial Cível de Apoio

 » Prado
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Presidente Dutra
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Presidente Jânio Quadros
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Queimadas
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Remanso
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Retirolândia 
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Riachão das Neves
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Riachão do Jacuípe
 > Juizado Especial Cível e Criminal

 » Ribeira do Pombal
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Rio Real
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Ruy Barbosa
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Santa Bárbara
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Santa Cruz Cabrália
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Santa Inês
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Santa Maria da Vitória
 > Juizado Especial Cível

 » Santa Terezinha
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Santaluz
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Santo Amaro
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Santo Antônio de Jesus
 > Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > Juizado Especial Cível de Apoio

 » Santo Estevão
 > Vara do Sistema dos Juizados Especiais

 » São Desidério
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
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 » São Felipe 
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » São Félix
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » São Francisco do Conde
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » São Gabriel 
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » São Sebastião do Passé
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Sapeaçu
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Saúde
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Seabra
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Senhor do Bonfim
 > Vara do Sistema dos Juizados Especiais

 » Serrinha
 > Vara do Sistema dos Juizados Especiais

 » Simões Filho
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais

 » Sobradinho
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Tanhaçu
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Taperoá 
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Teixeira de Freitas
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > Juizado Especial Cível de Apoio

 » Teofilândia 
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Tucano
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Uauá
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Ubaíra
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Ubaitaba
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Ubatã
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Una
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Urandi
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Uruçuca
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Utinga
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Valença
 > Vara do Sistema dos Juizados Especiais

 » Valente
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Vitória da Conquista
 > 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > 3ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
 > Juizado Especial Cível de Apoio

 » Wenceslau Guimarães
 > Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal

 » Xique-Xique
 > Juizado Especial Adjunto Cível e Criminal

Na Gestão do Desembargador Eserval Rocha como Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, foi 
convocada para a Coordenação dos Juizados a Juíza de Direito Luciana Carinhanha Setúbal, conforme 
Decreto Judiciário publicado em 05/02/2014. 

Para fim de melhor cumprir as atribuições da Coordenação dos Juizados Especiais, estabelecidas no 
Provimento nº 22 da Corregedoria Nacional de Justiça, a Juíza Coordenadora dos Juizados planejou a 
seguinte estrutura de trabalho e distribuição de tarefas entre os servidores em exercício na Coordena-
ção, conforme organograma a seguir.
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metas administrativas alcançadas

Para o ano de 2015, foram estabelecidas, e aprovadas pelo Conselho Superior dos Juizados Especiais, 
em 1º de dezembro de 2014, as seguintes metas de gestão para o Sistema dos Juizados Especiais do 
Estado da Bahia:

•	 Capital: Antecipação virtual dos votos nas Turmas Recursais; Saneamento nas Turmas Recursais; 
Apresentação de anteprojeto de Lei para a reestruturação do Sistema dos Juizados no Estado da 
Bahia; Reestruturação física de alguns Juizados; Instalação da Turma de Uniformização de Juris-
prudência dos Juizados; Criação do Portal dos Juizados; Instalação do Juizado da Fazenda Pública; 
Seleção de Juiz Leigo e Conciliador; Publicação mensal da produtividade dos Juízes; Mutirão de 
Conciliação; e Convênios para a conciliação pré-processual.

•	 Interior: Reestruturação física dos Juizados; Saneamento nos Gabinetes dos Juizados; Instalação 
de Juizados Adjuntos nas Comarcas onde não há Juizado; Digitalização dos Processos Físicos; e 
Instalação de Varas nos Juizados não autônomos.

•	 Metas	atingidas	na	atual	gestão:
 » Reativação do Colégio de Magistrados, com eleição da Mesa Diretora em 2014 e recondução 

em 2015;
 » Reativação do Conselho Superior dos Juizados Especiais, com duas reuniões mensais;
 » Reabertura do Juizado Especial de Apoio do Aeroporto;
 » Criação de Comissão para revisar a legislação estadual pertinente ao Sistema dos Juizados, já 

em fase de conclusão;
 » Citação Virtual para os maiores demandados nos Juizados;
 » Realização de Encontro de magistrados;
 » I Jornada dos Juízes do Sistema dos Juizados Especiais;
 » Aprovação de 12 novos enunciados;
 » Reestruturação física de alguns juizados do Interior;
 » Antecipação virtual dos votos nas turmas recursais;
 » Criação do Portal dos Juizados Especiais
 » Instalação da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais;
 » Instalação de duas Varas do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
 » Digitalização de todos os processos físicos da Capital;
 » Reestruturação dos SAJ´s na Capital e no Interior;
 » Implantação do agendamento eletrônico de queixas;
 » Recadastramento dos servidores dos Juizados da Capital e do Interior em situação de desvio de 

função;
 » Retorno de 57 servidores em desvio de função ao Sistema dos Juizados;
 » Nomeação, após a seleção, de 246 juízes leigos e 309 conciliadores;
 » Instalação de 212 Juizados Adjuntos Cíveis e Criminais (106 comarcas), com nomeação de 123 

conciliadores e 105 juízes leigos;
 » Instalação de Varas do Sistema nas Comarcas de Teixeira de Freitas (2), Santo Antônio de Je-

sus (1), Valença (1), Santo Estevão (1), Serrinha (1), Euclides da Cunha (1), Alagoinhas (1), 
Itamaraju (1); e a 4ª de Feira de Santana, 2ª de Porto Seguro, 2ª de Eunápolis, 2ª de Jacobina; 
restando instalar a 2ª de Paulo Afonso.

 » Atualizações no Sistema Projudi e realização de oficinas de capacitação;
 » Realização mensal de reuniões em formato de Grupos de Estudo;

 » Regularização da situação de disposição dos servidores que estavam em outras comarcas ou 
Poder;

 » Criação de Grupos de Saneamento;
 » Reestruturação do quadro de pessoal em todos os Juizados do Estado da Bahia;
 » Publicação mensal dos processos distribuídos em todas as unidades dos Juizados;
 » Publicação mensal de relatório de produtividade;
 » Mutirões de conciliação;
 » Celebração de convênios visando a conciliação pré-processual;
 » Convênios a serem celebrados: CONSUMIDOR.GOV;
 » Convênios celebrados: CEAPA / SKY / CDL / SSP;
 » Criação da 6ª Turma Recursal;
 » Saneamento nas Turmas Recursais;
 » Implantação do Banco de Sentenças e Acórdãos;
 » Publicação mensal da produtividade dos atendentes judiciários, conciliadores e juízes leigos;
 » Balança Judiciária 2014: 115%; Balança Judiciária até o mês de setembro/2015: 97,58%
 » Meta 1 2014: 124% / Meta 1 2015 (PARCIAL): 111%
 » Instalação do Juizado de Apoio ao Superendividado;
 » Semana de Baixa dos Processos Físicos dos Juizados do Interior;
 » Projeto em andamento – Intimação por telefone (INTTEL);

principais atividades desenvolvidas

CONSElhO	SUPErIOr	DOS	JUIzADOS	ESPECIAIS		_______________________________

Pela Lei Estadual nº 7.033/1997, o Conselho Superior dos Juizados Especiais é órgão colegiado, com-
posto de 03 (três) Desembargadores, indicados pelo Tribunal Pleno, ao qual cabe sugerir as políticas 
administrativa e legislativa aplicáveis no Sistema dos Juizados Especiais.

Atualmente, o Conselho Superior tem a seguinte composição: Des. João Bôsco de Oliveira Seixas – 
Presidente, Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz – Titular, Desª. Márcia Borges Faria – Titular e Desª. 
Joanice Maria Guimarães de Jesus – Suplente.

Os Desembargadores membros foram escolhidos pelos integrantes do Tribunal Pleno nas sessões reali-
zadas nos dias 04/02/2014 e 19/03/2014. 

Na primeira sessão ordinária do Conselho Superior dos Juizados Especiais, realizada em 14/07/2014, 
os membros integrantes deliberaram pela realização de reuniões quinzenais, sempre as primeiras e ter-
ceiras segundas-feiras de cada mês, a serem realizadas na sala de reunião da Coordenação dos Juizados. 
Naquela oportunidade, os Conselheiros designaram o servidor Robson dos Santos Braga como Secre-
tário do Conselho.

No ano de 2015, foram realizadas 11 (onze) reuniões nas quais foram  analisados / discutidos, dentre 
outros, os seguintes assuntos:

•	 Processos transferidos, nas Turmas Recursais, do Dr. Baltazar Miranda Saraiva para a Magistrada 
Drª. Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, devem ser devolvidos ao primeiro, uma vez que o 
Regimento Interno do Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, preceitua, no art. 87 e 
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seus parágrafos primeiro e segundo, modificado pela Resolução nº 03, de 11 de junho de 2014, 
a seguir transcrito, que: “Art. 87. Havendo promoção ou aposentadoria do Juiz Titular de Turma 
Recursal, os processos que estiverem em poder deste serão imediatamente redistribuídos, de forma 
equitativa, entre os componentes de todas as Turmas Recursais. No caso de substituição temporá-
ria, em razão de afastamento do Magistrado Titular, a qualquer título, o Juiz que tomar assento na 
Turma Recursal substituindo-o receberá os processos pendentes de julgamento distribuídos ao seu 
antecessor. Parágrafo primeiro – Encerrado o período de substituição, os processos em poder do 
Juiz Suplente serão conclusos ao Juiz Titular substituído, ressalvados aqueles que tenham sido in-
cluídos em pauta de julgamento, pelo relator substituto ou, alternativamente, que houver sido por 
ele despachado. Parágrafo segundo – O encaminhamento dos autos ao Juiz suplente, bem como 
aos membros efetivos das Turmas, será realizado pela Secretaria, com o devido registro.”;

•	 Indicação do Desembargador JOÃO BOSCO DE OLIVEIRAS SEIXAS para Presidência do Con-
selho Superior dos Juizados Especiais – Ofício nº 02/2015-CSJ;

•	 Os Conselheiros foram unânimes em dar ciência à Presidência do Tribunal, com indicativo de que 
seja oficiada a Corregedoria das Comarcas do Interior para as providências cabíveis, diante da falta 
de atuação do Juiz de Direito Dr. César Batista de Santana, nos processos que tramitam no Juizado 
Especial Cível da Comarca de Ipiaú, apesar de formalmente designado por ato do Presidente para 
aquela finalidade;

•	 Proposta de emenda regimental à Resolução que disciplina as atividades dos juízes Leigos e con-
ciliadores, os Conselheiros sugeriram que a produtividade dos juízes leigos e conciliadores seja 
submetida a uma auditoria mensal, realizada pela COJE, através de amostragem;

•	 Emenda à Resolução nº 10/2013, que dispõe sobre as atribuições do Juiz Diretor do Fórum, os 
membros do Conselho sugeriram a inclusão de emenda dispondo sobre a necessidade de indicação 
e designação de Juiz de Direito, da unidade do Sistema dos Juizados, para atuar como Diretor, nas 
Comarcas onde houver prédio independente do Sistema dos Juizados - TJ-OFI-2015/02723;

•	 Projeto INTTEL – os Conselheiros recomendaram a utilização do programa de intimação telefô-
nica no âmbito das Varas do Sistema dos Juizados Especiais - TJ-OFI-2015/02820;

•	 Apresentação de proposta de Resolução ampliando a competência dos Juizados Cíveis do Interior, 
para que também processem as infrações penais de menor potencial ofensivo previstas na Lei n° 
9.099/1995;

•	 Saneamento das Turmas Recursais (TJ-ADM-2015/17122);

•	 Encaminhamento de sugestões de propostas de Emendas Regimentais: a) criação da figura do Juiz 
Presidente das Turmas Recursais; b) obrigatoriedade da Turma Recursal designar sessão extraordi-
nária sempre que, após encerrada a sessão, restarem, em pauta ou em mesa, mais de trinta feitos 
sem julgamento;

•	 Recondução dos membros da Mesa Diretora do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais 
(Ofício nº 866/2015-CSJ);

•	 Ocupação do Fórum Regional do Imbuí (TJ-ADM-2014-34177); 

•	 Remoção dos servidores dos Juizados Especiais que nunca atuaram nas comarcas para quais presta-
ram concurso, porque, desde as respectivas nomeações, foram designados para exercerem suas ati-
vidades em Comarcas diversas, sem assumirem qualquer cargo comissionado ou função gratificada, 
Comarcas nas quais estão desde então; 

•	 Propostas de Emendas ao Regimento Interno dos Juizados Especiais, os Conselheiros opinaram no 
sentido sugerir ao Presidente do Tribunal a inserção dos parágrafos 1º e 2º ao art. 80 do Regimento 
Interno dos Juizados Especiais a fim de ser criada a figura do Juiz Presidente das Turmas Recursais, 
com a seguinte proposta de redação: “§ 1º A Secretaria das Turmas Recursais será presidida por um 
Juiz integrante de uma das turmas, escolhido pelos Juízes integrantes das Turmas, a ser designado 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo prazo de 02 (dois) anos. § 2º O Juiz Presidente das Tur-
mas será substituído, nos eventuais impedimentos ou afastamentos legais, pelo Juiz mais antigo nas 
Turmas Recursais”. E, relativamente à segunda proposta - obrigatoriedade da Turma Recursal de-
signar sessão extraordinária sempre que, após encerrada a sessão, restarem, em pauta ou em mesa, 
mais de trinta feitos sem julgamento - opinaram no sentido de sugerir ao Presidente desta Corte 
de Justiça a alteração da redação do §3º, art. 88 do Regimento suso, nos seguintes termos: “§3º O 
Presidente da Turma deverá designar, de imediato, data para a realização de sessão extraordinária 
para julgamento dos processos remanescentes da pauta, antes da realização da próxima sessão ordi-
nária de julgamento, sempre que a quantidade de recursos pendentes atingir 30 (trinta) processos”.

•	 Anteprojeto de lei que altera a legislação do Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia;

•	 Reapreciação da proposta de emenda modificativa ao §3º do art. 88 do Regimento Interno do 
Sistema dos Juizados Especiais;

•	 Requerimento de mudança do horário de funcionamento do Juizado Especial Cível e Criminal da 
Comarca de Coaraci - TJ-ADM-2015/46141; 

•	 Pauta das audiências de conciliação da Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Jequié.

SUPErvISãO	ADMINISTrATIvA	DOS	JUIzADOS		__________________________________

A Coordenação dos Juizados Especiais conta com 02 (duas) Supervisoras Administrativas, nomeadas 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, em cargo temporário. São elas: Araci Marçal de Carvalho, no-
meada em 06/10/2006, e Maria de Fátima Cavalcante da Silva, nomeada em 06/02/2014. Durante o 
ano de 2015 as Supervisoras Administrativas realizaram, dentre outras atividades:

•	 Atendimento ao público e Resolução dos problemas dos Juizados Especiais;

•	 Administração dos expedientes das Unidades;

•	 Redistribuição e resolução dos e-mails recebidos nesta Coordenação;

•	 Solicitação de Transporte ao Setor competente;

•	 Recebimento e redistribuição de processos administrativos (SIGA) e judiciais que declinam da 
competência;
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•	 Recebimento de expedientes do Malote Digital e adoção de providências para dar o devido 
prosseguimento;

•	 Acompanhamento do Diário da Justiça Eletrônico – DJE;

•	 Registro e controle das licenças prêmios, licenças médicas, folgas, designações, nomeações, remo-
ções e substituições publicadas no Diário da Justiça Eletrônico;

•	 Atualização mensal dos Magistrados designados para os Juizados Especiais;

•	 Elaboração de ofícios, despachos, opinativos e decretos nos processos referentes a Recursos Huma-
nos, prestadores de serviço voluntário e Juiz Leigo/Conciliador;

•	 Envio de expedientes para publicação no DJE;

•	 Arquivamento geral dos expedientes enviados e recebidos nesta Coordenação;

•	 Elaboração de Certidão de Tempo de Serviço e de negativa dos Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais para fins de posse em concurso público;

•	 Relatório mensal das atividades da COJE;

•	 Agendamento de reuniões com a Coordenadora dos Juizados Especiais;

•	 Expedição e acompanhamento das solicitações de diárias da Coordenadora da COJE e dos Magis-
trados ligados a esta Coordenação;

•	 Informações em resposta às solicitações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e em Mandados 
de Segurança;

•	 Levantamento das Avaliações do Estágio Probatório, com a elaboração de Decreto homologando 
a estabilidade funcional;

•	 Cumprimento dos despachos elaborados pela Coordenadora; 

•	 Resumo do quantitativo de processos e atos administrativos que tramitaram e foram produzidos na 
Coordenação, sob o controle das Supervisoras.

NúClEO	DE	INFOrMáTICA	E	SUPOrTE	AOS	SISTEMAS	JUDICIAIS	E	ADMINISTrATIvOS	/	
NúClEO	DE	DISTrIbUIçãO	E	rEDISTrIbUIçãO	PrOCESSUAl	/	NúClEO	DE	PrOJETOS	
/	NúClEO	DE	CONvêNIOS		_____________________________________________________

•	 Sistema	PrOJUDI
 » Administração geral do Sistema, padronização de rotinas através de ofícios circulares e comunica-

dos, expedição de ordens de serviço, criação de novas funcionalidades, recepcionamento e encami-
nhamento de sugestões, auxílio aos usuários internos e externos, via e-mail e através de atendimen-
tos telefônicos, cadastros, habilitações e desabilitações de magistrados, cadastros e configurações 

das unidades virtuais, configurações das pautas de audiências dos Juizados e diligenciamentos de 
solicitações encaminhadas à COJE envolvendo problemas técnicos em processos eletrônicos;

 » Criação do Banco de Sentenças e Acórdãos, com o objetivo de proporcionar aos juízes, advoga-
dos e à sociedade consulta às sentenças e aos acórdãos proferidos nos processos eletrônicos no 
âmbito do Sistema dos Juizados Especiais;

 » Ajuste da tela de análise de petições para visualização da entrada de pendências por data; exclusão 
das pendências geradas por AR’s com devolução positiva; inclusão do filtro de processos com 
movimentação não permitida, arquivados/ativos e possibilitação de busca pela data inicial e final;

 » Ajuste na tela dos processos paralisados na secretaria, incluindo-se os filtros tipo de localizador, 
natureza, prioridade processual e tempo de paralisação. 

 » Otimização do Sistema V-POST, com expedição de ofícios circulares e disponibilização de 
manual de utilização;

 » Aprimoramento do Alvará Digital, possibilitando-se, agora, aos magistrados, em caso de neces-
sidade, o cancelamento do mesmo;

 » Criação de ferramenta de transferência de acervo e transferência de pauta entre Juízes dos Juizados;
 » Aprimoramento do Sistema para aferição automática da produtividade dos Juízes Leigos e 

Conciliadores;
 » Disponibilização de módulo de votação antecipada nas Turmas Recursais;
 » Criação de ferramenta de redesignação da pauta de sessão em lote nas Turmas Recursais;
 » Disponibilização da remessa dos autos, das Turmas Recursais aos Juizados, em diligência;
 » Disponibilização da atribuição de localizadores nos processos eletrônicos das Turmas Recursais;
 » Abertura do Sistema para recepcionamento de arquivos de áudio e vídeo;
 » Implementação nos processos eletrônicos do PROJUDI do botão “download do processo”, 

permitindo aos magistrados, servidores, estagiários e procuradores a leitura dos documentos 
do processo de forma consolidada e offline, a partir do armazenamento do processo em mídia 
digital; download integral do processo, o qual possui: capa, contendo todos os dados necessá-
rios ao cadastramento do processo em outro sistema de informática; índice dinâmico, que leva 
o leitor do processo, automaticamente, à página onde se encontra o arquivo descrito; código 
de validação de documentos, a partir da página inicial do PROJUDI, permitindo a validação 
de todos os arquivos do PROJUDI e tornando desnecessária a assinatura física dos documen-
tos (antes, somente o alvará eletrônico possuía tal validação); certidão automática de arquivos 
de áudio (.mp3) e vídeo (.mp4), possibilitando aos órgãos externos (STF, Juízos Deprecantes 
ou outros órgãos julgadores) o acesso aos arquivos de áudio e vídeo lançados no PROJUDI, a 
partir do seu código de validação, tornando simples a remessa, via arquivo em formato “.pdf”;

 » Implementação nos processos eletrônicos do PROJUDI do botão “Acesso de Terceiros”, fa-
zendo com que todos os advogados não habilitados em processos eletrônicos do PROJUDI 
tenham que, necessariamente, para consultá-lo, concordar com o registro de acesso, para fins 
de eventual responsabilização administrativa, cível ou criminal, nos termos do Art. 3° da Reso-
lução 121/2010 do CNJ;

 » Auxílio à Juíza Coordenadora no levantamento de informações para acompanhamento da ati-
vidade jurisdicional dos Juizados e Turmas Recursais.

•	 Sistema	SAIPrO
 » Cadastro, habilitação e desabilitação de usuários internos;
 » Adaptação do Sistema SAIPRO para realização do Mutirão da Baixa Processual, determinado 

através do Decreto Judiciário nº 887/2015;
 » Auxílio à Juíza Coordenadora no levantamento de informações para acompanhamento da ati-

vidade jurisdicional dos Juizados e Turmas Recursais.
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•	 Sistema	PJe
 » Publicação do Decreto nº 434/2014, que Criou a Comissão de Estudos do PJe para o Sistema 

de Juizados Especiais do Estado da Bahia;
 » Auxílio à Comissão, na confecção de atas e atos de comunicação;
 » Configuração do Sistema PJe – ambiente do 2º Grau para a Turma de Uniformização de Juris-

prudência, mediante elaboração prévia do Fluxograma Processual do referido Órgão;
 » Levantamento de requisitos e configuração do Sistema PJe para os Juizados Especiais da Fazen-

da Pública e 6ª Turma Recursal (Competência exclusiva da Fazenda Pública);
 » Cadastro, habilitação e desabilitação de usuários internos;
 » Instalação do Sistema PJe no Juizado Especial Cível de Apoio do Aeroporto, para encaminhamento 

das petições iniciais dos autores residentes nas Comarcas que utilizam exclusivamente o Sistema;
 » Previsão de instalação do Sistema PJe no Plantão Judiciário do 1º Grau da Capital, para recepciona-

mento direto dos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Capital;
 » Auxílio à Juíza Coordenadora no levantamento de informações para acompanhamento da ati-

vidade jurisdicional dos Juizados e Turmas Recursais.

•	 Sistema	web	Central	de	Agendamento
 » Implantação do Sistema Web de Agendamento de Queixas em todos os Juizados Especiais 

Cíveis de Apoio da Capital;
 » Implantação do Sistema Web de Agendamento de Queixas nos Juizados Especiais Cíveis de 

Apoio de Lauro de Freitas e Camaçari;
 » Adaptação e implantação do Sistema Central de Agendamento no Juizado Especial Cível de 

Apoio ao Superendividado;
 » Cadastro de usuários internos e prestação de informações, via telefone e e-mail, aos usuários externos.

•	 Sistema	de	Gravação	de	Audiências
 » Suporte aos usuários dos Juizados e Turmas Recursais;
 » Instalação do Sistema em todos os Juizados Especiais da Capital - deverá ser elaborado Projeto 

para compra de material e instalação do Sistema em todas as unidades dos Juizados do Estado.

•	 Sistema	de	Pregão	Eletrônico
 » Levantamento de requisitos e desenvolvimento de Sistema Eletrônico de Apregoamento de 

Partes para os Juizados;
 » Instalação do Sistema nas Recepções e Salas de Audiências dos Juizados da Capital e Feira de Santana.

•	 INTTEl	(Gravação	das	intimações	realizadas	por	via	telefônica)
 » Confecção do Projeto e submissão ao Conselho Superior dos Juizados e Presidência, sendo 

aprovado e determinada a sua execução; atualmente, o Projeto encontra-se na fase de viabiliza-
ção dos recursos materiais para a sua consecução.

•	 Projeto	UNIJUS
 » O projeto UNIJUS tem por objetivo a união entre juízes e servidores e, como objeto,  capacitar 

juízes e servidores na ferramenta de gestão de rotina de processo de trabalho, o PDCA, com 
foco no desenvolvimento de competências comportamentais e em comunicação. 

 » Com suporte nas ferramentas da programação Neurolinguística e nas ferramentas do Coa-
ching, magistrados e servidores estarão construindo um aprendizado com foco no desenvol-
vimento de competências específicas do saber fazer, competências cognitivas relacionadas aos 
saber conhecer e as competências comportamentais, relativas ao saber ser ou saber conviver.

•	 Sistema	de	Cadastramento	e	validação	da	Produtividade	de	Juízes	leigos	e	Conciliadores
 » Orientações aos usuários;
 » Expedição de ofícios circulares;
 » Cadastro, habilitação e desabilitação de Magistrados para validação dos atos;
 » Solicitação de melhorias, para evitar pagamentos indevidos;
 » Realização de auditorias.

•	 Treinamentos
 » Treinamento de magistrados e servidores para utilização do Sistema PJe na Turma de Unifor-

mização de Jurisprudência (Janeiro de 2015);
 » Treinamento dos servidores e magistrados para utilização do Sistema PJe nos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública da Capital e 6ª Turma Recursal (Competência exclusiva da Fazenda Pública);
 » Treinamento dos Atendentes Judiciários do Juizado Especial Cível de Apoio do Instituto do 

Cacau para recepcionamento das queixas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 
Pública, bem como para utilização do Sistema PJe;

 » Treinamento dos servidores do Juizado Especial Cível de Apoio ao Superendividado para utili-
zação dos Sistemas Judiciais, bem como para reconhecimento e recepcionamento dos cidadãos 
em situação de superendividamento;

 » Treinamento dos servidores dos Juizados da Capital e Turmas Recursais para utilização do Sis-
tema de Gravação das audiências e sessões;

 » Treinamento dos Juízes Leigos e Conciliadores para utilização do Sistema PROJUDI;
 » Disponibilização de manuais dos Sistemas no site da Coordenação dos Juizados.

•	 Núcleo	de	Distribuição	e	redistribuição	Processual
 » Acompanhamento da distribuição processual automática do Sistema PROJUDI;
 » Realização de transferências de acervo de processos eletrônicos, quando das saídas de magistra-

dos das unidades judiciais;
 » Acompanhamento da redistribuição processual no Sistema PROJUDI (atualmente, a Coorde-

nação dos Juizados recepciona somente os pedidos de remessa dos autos ao Juiz Substituto da 
unidade, nos casos de impedimento e suspeição);

 » Configuração do peso da distribuição processual automática nas Varas Judiciais criadas no período;
 » Orientações aos usuários externos e internos do Sistema PROJUDI sobre distribuição e redis-

tribuição processual;
 » Digitalização, cadastramento e distribuição das petições iniciais recebidas dos Juizados do Ae-

roporto de todos os Estados da Federação;
 » Digitalização, cadastramento e distribuição dos processos físicos recebidos de outros Sistemas 

de Justiça do Estado;
 » Digitalização, cadastramento e distribuição dos processos recebidos do Plantão Judiciário do 

1º Grau da Comarca da Capital;
 » Materialização de processos eletrônicos dos Juizados Especiais e encaminhamento a outros 

segmentos de Justiça do Estado;
 » Solicitações de desarquivamento de autos físicos de unidades judiciais extintas, com posterior 

digitalização, cadastro e distribuição dos mesmos no Sistema PROJUDI;
 » Prestação de informações a órgãos diversos sobre ajuizamento de ações;
 » Digitalização, cadastramento e distribuição das cartas precatórias recebidas de outros Estados 

da Federação;
 » Prestação de informações a respeito do cumprimento de cartas precatórias recebidas de outros 

Estados da Federação.
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•	 Plantão	Judiciário
Através do Ato Conjunto nº 07/2014, os feitos da competência dos Juizados Especiais do Estado 
da Bahia foram integrados ao Plantão Judiciário de 1º Grau (da Corregedoria Geral da Justiça), nos 
dias em que não houver expediente forense, incluindo o recesso coletivo e, nos dias úteis, antes e 
após o expediente normal. E, através do Decreto Judiciário nº 811/2014, foram designados Juízes 
Distribuidores dos Juizados Especiais para as Comarcas do Interior.

•	 Digitalização	Processual
 » Instalação do Núcleo Regional de Digitalização do Imbuí, em Fevereiro de 2015, para reto-

mada da digitalização dos processos dos Juizados Especiais Cíveis da Capital objeto de recolhi-
mento no fim de 2014;

 » Digitalização de todos os processos físicos dos Juizados Especiais Cíveis da Capital encaminha-
dos à Coordenação dos Juizados, totalizando 9.207 digitalizações no ano de 2015.

•	 Juizados	Especiais	e	Turmas	recursais	da	Fazenda	Pública
Instalados através dos Decretos Judiciários nº 340/341/2015, em atendimento a Lei nº 12.153/2009, 
os Juizados Especiais e Turmas Recursais da Fazenda Pública da Capital foram concebidos para 
tornar mais rápida a resposta para um dos maiores gargalos do Judiciário. Com funcionamento 
em dois turnos, das 7 às 19 horas, cada unidade conta com 12 servidores. As novas unidades, que 
funcionam com o Processo Judicial Eletrônico, o PJe, resultam da conversão de cinco varas de 
substituições da capital em duas varas do sistema dos Juizados Especiais e em três varas da Turma 
Recursal. Decisões rápidas têm marcado os sete primeiros meses de funcionamento dessas unida-
des, que, atualmente, encontram-se plenamente saneadas.

•	 Juizado	Especial	Cível	de	Apoio	ao	Superendividado
Instalado através do Decreto Judiciário nº 1.099/2015, o Juizado vai proporcionar aos consumidores 
que se encontram superendividados a oportunidade de renegociar, de forma coletiva ou individualiza-
da, todos os seus débitos, precedida necessariamente por uma educação financeira e apoio psicológico. 
O Decreto Judiciário definiu ainda as competências da unidade, que acolherá os superendividados, 
buscando traçar um perfil de sua vida social, econômica, financeira e pessoal. O objetivo é aferir a 
real situação de superendividamento, para encaminhamento às oficinas multidisciplinares de trata-
mento e audiência de renegociação.

As oficinas serão realizadas por professores dos cursos de Administração e Psicologia do Centro 
Universitário Jorge Amado, com o qual foi firmado termo de convênio e contará com a participa-
ção de estudantes selecionados pela instituição. As audiências de renegociação, por sua vez, serão 
realizadas por conciliadores, com acompanhamento técnico, e os respectivos acordos homologados 
pelos juízes do Sistema dos Juizados. O objetivo do pioneiro Juizado de Apoio ao Superendividado 
é o tratamento e a prevenção do superendividamento, respeitando-se as noções de dignidade da 
pessoa humana. Medidas que promovam o consumo racional e sustentável, o acesso ao crédito res-
ponsável, a educação financeira do consumidor, e sejam contrárias ao assédio de consumo, seguem 
o rastro da funcionalização dos contratos e da busca de uma sociedade mais igual.

•	 Comissão	legislativa
Foi instituída pelo Decreto Judiciário nº 309, de 15 de maio de 2014, com a atribuição de revisar e 
atualizar de toda a legislação pertinente aos Juizados Especiais, em razão do lapso temporal decorri-
do desde a promulgação das leis estaduais que dispõem sobre o Sistema, assim como do respectivo 
Regimento Interno. Os trabalhos foram encerrados este ano com a apresentação de propostas para 

alteração das leis que regem o Sistema dos Juizados Especiais, acertadamente encaminhadas para a 
Comissão de Reforma deste Tribunal.

•	 Assinatura	de	Convênio	com	a	Secretaria	da	Administração	Penitenciária	e	ressocialização,	
Ceapa/ba	–	Central	de	Apoio	e	Acompanhamento	às	Penas	e	Medidas	Alternativas	–	bahia
Convênio celebrado com o propósito de cooperação entre as partes, no sentido da CEAPA fiscalizar 
a execução das medidas alternativas aplicadas em sede dos Juizados Especiais Criminais do Estado 
da Bahia.

•	 Publicação	dos	Maiores	Demandados	no	Sistema	dos	Juizados
Em cumprimento ao Decreto Judiciário nº 546/2014, a Coordenação dos Juizados publicou no 
Diário da Justiça Eletrônico, edição nº 1.573, a relação dos maiores demandados dos Juizados Es-
peciais no Estado da Bahia.

•	 Programa	Consumidor.gov
Tratativas realizadas com a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Informações de Defesa 
do Consumidor – CG Sindec, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – Secretaria 
Nacional do Consumidor – Ministério da Justiça, para a disponibilização, no portal do Tribunal de 
Justiça da Bahia, de canal para atendimento do consumidor.

•	 Portal	dos	Juizados	Especiais
Lançado durante o primeiro encontro do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais, o portal 
www.tjba.jus.br/juizadosespeciais reúne todas as informações relativas aos Juizados Especiais, den-
tre elas, metas, recursos humanos e estrutura administrativa, endereços e telefones, relatórios ge-
renciais e estatísticos, bancos de acórdãos e sentenças, jurisprudência, legislação, sistemas, notícias, 
transparência, dentre outros.
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a maior comarca do interior do Estado da Bahia, ganhou, em 02 de dezembro de 2015, mais uma 
unidade judicial, a 4ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Feira de Santana.

NúClEO	DE	SANEAMENTO		____________________________________________________

Visando ao atendimento da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, de implementação de mu-
tirões de magistrados e servidores para desobstruir os Juizados Especiais com taxa de congestionamento 
elevada, o Presidente do Tribunal editou o Decreto Judiciário nº 415/2014-A (DJE 17/07/2014), divi-
dindo o Estado da Bahia em 05 (cinco) regiões, a fim de acompanhar o desempenho das secretarias dos 
Juizados e a respectiva prestação jurisdicional, bem como prevenir irregularidades, apurar reclamações e 
buscar soluções para as principais dificuldades enfrentadas pelos Juizados Especiais do Estado da Bahia. 

Após nova reestruturação, as equipes regionais continuam acompanhando, semanalmente, as ativida-
des dos Juizados e, constatado algum problema ou a necessidade de apoio, traçam a estratégia de traba-
lho e a executa. Como destaque, algumas ações buscam, inclusive, viabilizar o atendimento ao Decreto 
Judiciário nº 659 de 14 de agosto de 2015 (designação de audiências de Conciliação ou Una no âmbito 
do Sistema dos Juizados no prazo máximo de 60 dias). Nesse contexto, após as devidas análises por 
ordem de conclusos para sentença, foram programados os seguintes Saneamentos de Gabinete com os 
Juízes de Direito ora Cooperadores e seus respectivos quantitativos julgados:

•	 Cartilha	dos	Juizados	Especiais
Fruto da comissão instituída pelo Decreto Judiciário nº 418/2015 (celebração pelos 20 anos da 
Lei nº 9.099/1995), a Cartilha dos Juizados Especiais foi criada com a proposta de apresentar ao 
cidadão, através de uma linguagem clara e uma diagramação atraente, o funcionamento e estrutura 
dos Juizados Especiais. A cartilha tem a finalidade de ser mais um instrumento de acesso à informa-
ção clara e precisa, aproximando a população do Estado da Bahia do seu Poder Judiciário, estando 
disponível no portal dos Juizados Especiais, no menu CARTILHA DOS JUIZADOS.

•	 Convênio	com	a	Sky	–	Termo	de	Cooperação	Técnica	06/15-TC
Implantação de totem de conciliação da SKY, nas dependências do Fórum Regional do Imbuí, visan-
do que clientes SKY recorram a esse terminal para discussão de direitos ou deveres relativos aos seus 
contatos de prestação de serviço, e possam ter a opção de compor, evitando a instauração de processos 
judiciais. Em dezembro este termo foi aditado, para que a SKY possa disponibilizar, nos postos de 
atermação dos Juizados de Apoio, sem ônus para o TJBa, tablets conectados à internet, com o mesmo 
propósito do totem, permitir o acesso do cidadão a canais de conciliação pré-processual.

•	 Convênio	com	a	Federação	FCDl	–	20/15-C
Termo de cooperação técnica celebrado entre o TJBA e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Sal-
vador, com a finalidade de permitir aos Juízes de Direito indicados pela Presidência do Tribunal, 
realizarem, através da internet, consulta ao cadastro de limitações ao crédito do banco de dados do 
SPC, e o Tribunal de Justiça enviar um link à CDL, mensalmente, informando as ações de execu-
ções que forem aforadas e as que forem baixadas.

•	 Termo	de	Cooperação	Técnica	com	a	Secretaria	de	Segurança	Pública
Tendo por objeto a promoção e a execução das atividades consubstanciadas na produção de ter-
mos circunstanciados e de todos seus elementos, eletronicamente, no Sistema Projudi, sem ônus 
para o Tribunal é que foi assinado entre o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a Secretaria 
da Segurança Pública do Estado da Bahia o Termo de Cooperação Técnica objeto do processo nº 
TJ-ADM-2015/08804. Dentre outras vantagens, é possível reduzir custos com a intimações das 
partes presentes durante a lavra do TCO. O projeto piloto está sendo realizado no município de 
Lauro de Freitas, na 23ª Delegacia Territorial.

•	 Mutirões	de	Conciliação	/	Semana	Nacional	da	Conciliação
Realizados em 2 comarcas do Interior (Feira de Santana e Vitória da Conquista), e em Salvador, 
envolvendo as empresas mais demandadas nos Juizados Especiais.

Comarca	 	 	 Período	 		Audiências	designadas
Feira de Santana 16 a 18 de novembro        568
Vitória da Conquista 19 e 20 de novembro                   244
Salvador  23 a 27 de novembro      1.811

•	 varas	Instaladas
Atendendo à Recomendação nº 01/2005 do Conselho Nacional de Justiça, foram transformados 
em autônomos, com juízes titulares, os Juizados Especiais da Comarcas de Alagoinhas, Euclides da 
Cunha, Itamaraju, Santo Antônio de Jesus, Santo Estevão, Senhor do Bonfim, Serrinha e Valença. 
Foi instalada a 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais nas Comarcas de Eunápolis, Irecê, Jacobi-
na, Jequié, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. E, em janeiro/2016 será instalada a 2ª Vara do Siste-
ma na Comarca de Paulo Afonso (Resolução nº 20, de 16 de outubro de 2015). Feira de Santana, 
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Estão em andamento os saneamentos nas comarcas de Feira de Santana (Gabinete da 3ª VSJE), Jaco-
bina (Gabinete da 1ª VSJE), Ipiaú (Gabinete do JEC), Alagoinhas (Gabinete da VSJE) e Teixeira de 
Freitas (Gabinete da 1ª VSJE), e, na Capital, na 11ª Vara do Sistema dos Juizados do Consumidor (será 
iniado no dia 11/01/2016), cujos trabalhos têm previsão de finalização em 2016.

•	 Mutirão	da	baixa	Processual
Instituído através do Decreto Judiciário nº 877 de 15 de outubro de 2015, e ratificado também 
pelo Ofício Circular nº 67/2015 – COJE, foi determinado que todas as Unidades dos Juizados 
Especiais do Estado da Bahia, inclusive os Juizados Especiais de Apoio / SAJ, no período compre-
endido entre 19/10/2015 a 06/11/2015, identificassem todos os processos físicos registrados no 
Sistema SAIPRO, confirmando os em curso ou baixando-os, conforme o caso. 

O quadro a seguir demonstra, portanto, os resultados alcançados após a execução dos trabalhos, 
com a diminuição de 21.829 processos físicos:

Situação	anterior	ao	Mutirão	da	baixa	Processual
localidade	 		Turno		 Acervo
Capital   Manhã   2.342
Capital                Noite           8
Capital            Sem Turno        30
Capital    Tarde    3.301
Interior  Manhã  42.122
Interior           Sem Turno        75
Interior   Tarde  10.042
Total	Geral	 	 	 57.920

Situação	posterior	ao	Mutirão	da	baixa	Processual
localidade	 		Turno		 Acervo
Capital   Manhã                 702
Capital    Tarde       896
Interior   Manhã 27.073
Interior    Tarde    7.420
Total	Geral	 	 	 36.091

NúClEO	DE	ESTATíSTICA		_____________________________________________________

O Núcleo de Estatística é o setor de responsável pela coleta, apuração, análise e apresentação dos dados 
estatísticos referentes a produtividade de juízes e de servidores, competindo também ao setor monito-
rar a movimentação processual e seus atos principais em todo o Estado da Bahia. Todo material colhido 
funciona como um banco de dados disponível para consulta no Portal dos Juizados Especiais.

•	 Avisos	e	dados	estatísticos:
Através de publicações mensais, é divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, através de avisos, 
o quantitativo de processos eletrônicos distribuídos e redistribuídos, bem como o quantitativo 
de Termos Circunstanciados gerados, conferindo assim a devida publicidade aos atos. Ademais, 
é feito sistematicamente o levantamento do Relatório Gerencial de todas unidades do Estado 
da Bahia.
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Nesse sentido, necessário citar o saneamento promovido nas unidades da Capital, tanto nas 
secretarias quanto nos gabinetes das Varas. Tais dados serão apresentados pelo núcleo compe-
tente. Foi realizado também, no corrente ano, saneamento de gabinete em algumas unidades da 
Capital, como também do interior, ao exemplo de Alagoinhas, Jacobina, Vitória da Conquista, 
Serrinha, Ipiaú, Feira de Santana e Teixeira de Freitas.

Além da extração dos dados, foram criados Núcleos de Fiscalização, dividindo o Estado da 
Bahia por regiões. Cada equipe tem a função de monitorar, através de um espelho pré-definido 
da unidade, a situação da Vara, cabendo às respectivas equipes um acompanhamento constante 
desses dados, no intuito de identificar e apontar aos servidores das unidades onde há acúmulo 
ou represamento processual.

Na tabela abaixo segue resumo do quantitativo de processos distribuídos e julgados, por comar-
ca, durante o ano de 2015 (janeiro a novembro).

E, por fim, na tabela seguinte, consta a produtividade dos Juizados de todos os Estados da Fe-
deração e do Distrito Federal, tendo como critério a Meta 1 – 2015 do CNJ. Dele depreende-se 
que os Juizados do Estado da Bahia cumpriram a Meta 1 (julgar mais processos que os distribu-
ídos) e, no cenário nacional, é o 6º Estado que mais julgou ações em 2015.
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•	 remanejamento	de	Servidores: 
 » O quadro de servidores está disponibilizado no menu JUIZADOS ESPECIAIS do site TJBA.

•	 Publicidade	da	produtividade	das	queixas	ao	cidadão: 
 » A produtividade das queixas atermadas é disponiblizada mensalmente no menu JUIZADOS 

ESPECIAIS do site TJBA.

•	 Atermação	de	queixas	Fazenda	Pública: 
 » O Juizado Especial Cível de Apoio instalado no SAC do Instituto do Cacau, a partir de 27 de julho 

de 2015, passou a recepcionar e reduzir a termo, exclusivamente, os pedidos iniciais referentes às 
causas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Capital, nos termos do Decreto 
Judiciário nº 499, de 06 de julho de 2015, disponibilizado no DJE no dia 07 de julho de 2015.

•	 Principais	atividades	desenvolvidas:
 » Decreto Judiciário nº 887, de 15 de outubro de 2015, e Ofício Circular nº 67/2015-COJE: 

procedeu-se à baixa de todos os processos físicos ativos que ainda restavam pendentes nos Jui-
zados Especiais de Apoio/SAJ;

 » Capacitação dos atendentes judiciários sob a orientação dos Juízes de Direito Karla Gregorutti 
e Ana Maria Silva Araújo de Jesus, visando ao melhor atendimento ao cidadão e uniformização 
e aprimoramento da elaboração das queixas iniciais;

 » Instalação do Juizado Especial Cível de Apoio ao Superendividado no Âmbito do Sistema dos 
Juizados do Estado da Bahia (Decreto Judiciário nº 1099, de 19 de novembro de 2015) – Fora de-
signado o dia 24 de novembro de 2015 para instalar o Juizado, com objetivo de, na esfera parapro-
cessual, mediar a renegociação coletiva ou individualizada de dívidas atuais e futuras decorrentes de 
relação de consumo, do devedor pessoa física, de boa-fé contratual, desprovido de possibilidade de 
quitar seus débitos, sem prejuízo da sua própria subsistência, com todos os seus credores;

 » Ofício nº 723/2015-COJE: solicitação de concessão de acesso ao sistema de consultas do DE-
TRAN nos Juizados Especiais de Apoio do interior do Estado para recepção de queixas originárias 
dos conflitos de trânsito, já tendo sido instalado o software necessário para as referidas consultas.

NúClEO	DE	rECUrSOS	hUMANOS	E	JUIzADOS	ADJUNTOS		_______________________

•	 Servidores	dos	Juizados	Especiais	do	Estado	da	bahia:
Atualmente 2.093 (dois mil e noventa e três) servidores efetivos integram o Sistema dos Juizados 
Especiais do Estado da Bahia. No entanto, 1.472 (um mil, quatrocentos e setenta e dois) servidores 
estão efetivamente desempenhando suas funções no referido Sistema, 433 (quatrocentos e trinta e 
três) estão exercendo função gratificada em gabinetes de Desembargadores ou cargos comissiona-
dos1 e outros 155 (cento e cinquenta e cinco) estão laborando, sem cargo comissionado ou função 
gratificada, no Tribunal de Justiça ou na Justiça Comum, e que por força do Procedimento de 
Controle Administrativo nº 0005623-21.2013.2.00.0000 responderam a procedimento instau-
rado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, conforme apresentado na tabela “Quadro 
resumo dos servidores do quadro permanente relacionados por tipo de lotação”.

Também por conta dos números acima apresentados, em 20 de maio de 2015, a Presidência editou o 
Decreto Judiciário nº 389/2015, que prorrogou, até 31 de janeiro de 2016, a suspensão da designação 
de servidores do quadro dos Juizados Especiais para exercício em unidade judiciária não integrante do 
Sistema dos Juizados e as hipóteses excepcionais são aquelas em que há risco de paralisação de serviços.

NúClEO	DE	OUvIDOrIA	E	APArElhAMENTO	DE	JUIzADOS		______________________

•	 Ouvidoria
O Núcleo Ouvidoria desta Coordenação dos Juizados Especiais atua no pronto-atendimento de ci-
dadãos e partes que buscam nesta Coordenação resposta para inúmeras questões, sejam elas jurídicas, 
processuais ou mesmo apenas informativas, sendo registrados ao longo do ano os seguintes números:

Reclamações processuais e informações  9.879
Respostas aos interessados   9.879
Pedido de providências a juízes e servidores 6.247
Retorno de sentenças    3.587

•	 Obras	e	Aparelhamento	de	Juizados
 » Obras entregues na Capital:

 > 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública;
 > 6ª Turma Recursal;
 > Transferência das 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Varas do Consumidor da Universidade Jorge Amado para 

Universidade Ruy Barbosa;
 > Transferência das 7ª e 8ª Varas de Causas Comuns da Faculdade FTC para o Fórum Re-

gional do Imbuí;
 > Aparelhamento, reforma e inauguração do Juizado Cível de Apoio ao Superendividado;
 > Aparelhamento e reforma do Juizado da Universo.

 » Obras em andamento na Capital:
 > Juizado Especial Cível de Apoio – AEROPORTO – planta aprovada, aguardando assina-

tura do contrato de cessão;
 > Faculdade Estácio de Sá – planta aprovada;
 > 1ª e 2ª Varas do Sistema Criminal (Nazaré) – planta aprovada;
 > 11ª, 12ª, 13ª e 14ª Varas do Sistema do Consumidor (Federação) – planta aprovada;
 > 1ª e 2ª Varas do Sistema de Causas Comuns (Liberdade) – planta aprovada;
 > 3ª e 4ª Varas do Sistema de Causas Comuns (Piatã) – planta aprovada;
 > 5ª e 6ª Varas do Sistema de Causas Comuns (Bonfim) – planta aprovada.

 » Obras entregues no Interior (aparelhamento e reinauguração): 
 > Brumado, Feira de Santana, Itabuna e Vitória da Conquista.

 » Obras em andamento no Interior:
 > Gandu – projeto aprovado e licitado para construção de módulo para o Juizado;
 > Ilhéus – planta aprovada e reestruturação de todas as unidades, aguardando o início das obras;
 > Lauro de Freitas (1ª e 2ª Varas) – planta aprovada;
 > Valença – planta aprovada.

NúClEO	DE	ADMINISTrAçãO	DOS	SAJ’s	E	JUIzADOS	DE	APOIO		___________________

Conforme o Decreto Judiciário nº 05/98, no seu art. 2º, os Supervisores dos serviços do Poder Judiciário 
(SAJ), que funcionam nos postos do SAC, ficam subordinados à COJE, e deverão reportar-se ao Juiz 
Coordenador designado pela Presidência do Tribunal de Justiça, ao qual estará diretamente vinculado.



344  |  RELATÓRIO DA GESTÃO RELATÓRIO DA GESTÃO  |  345

ATIvIDADES coJe 2014/2015ATIvIDADES coJe 2014/2015

•	 Disposições	/remoções
Em fevereiro/2014, 54 (cinquenta e quatro)2 servidores estavam, através do instituto da disposi-
ção, laborando em Comarcas distintas das quais prestaram concurso, sem o devido ato de remoção. 
Após revogações e 26 (vinte e seis)3 remoções, restam no momento 22 (vinte e dois) servidores à 
disposição4, situações que estão sendo revistas.

•	 Substituições
No início da Gestão foram identificadas 114 (cento e quatorze) substituições. Após filtro e reestru-
turação dos serviços dos Juizados de Apoio, restaram, em vigor, 46 (quarenta e seis) substituições, 
conforme abaixo discriminadas:

Cargo			 	 quantidade
Secretário           26
Subsecretário           01
Supervisor           10
Atendente Judiciário            07
Oficial de Justiça                  02

•	 Juizado	Especiais	Adjuntos
Atendendo recomendação do Conselho Nacional de Justiça foram instalados Juizados Especiais 
Adjuntos, em área cuja demanda regular não justificava a estrutura autônoma desse Juizado, en-
tendido Juizado Autônomo aquele que tem Juiz Titular. Atualmente, estão instalados 258 Juizados 
Adjuntos Cíveis e Criminais em 129 Comarcas do Estado da Bahia.

Durante o ano de 2015 foram instituídos 246 (duzentos e quarenta e seis) Juizados Especiais Ad-
juntos Cíveis e Criminais em 123 (cento e vinte e três) Comarcas: Alcobaça, Amargosa, Amélia 
Rodrigues, Andaraí, Angical, Araci, Aurelino Leal, Baianópolis, Barra, Barra do Mendes, Belmon-
te, Brejões, Buerarema, Cachoeira, Caetité, Camamu, Campo Formoso, Canarana, Cândido Sales, 
Cansanção, Capim Grosso, Carinhanha, Casa Nova, Castro Alves, Central, Cipó, Conceição da 
Feira, Conceição do Almeida, Conceição do Jacuípe, Conde, Condeúba, Cotegipe, Dias D’avila, 
Curaçá, Encruzilhada, Entre Rios, Esplanada, Gentio do Outro, Governador Mangabeira, Iaçu, 
Ibicaraí, Ibirataia, Ibotirama, Inhambupe, Irará, Itabela, Itacaré, Itambé, Itanhém, Itapebi, Itapi-
curu, Itarantim, Itiúba, Itororó, Ituaçu, Ituberá, Jaguaquara, João Dourado, Lapão, Livramento de 
Nossa Senhora, Luís Eduardo Magalhães, Macaúbas, Mairi, Maragogipe, Mata de São João, Me-
deiros Neto, Miguel Calmon, Monte Santo, Morro do Chapéu, Mucuri, Mundo Novo, Muritiba, 
Nazaré, Nova Fátima, Nova Soure, Nova Viçosa, Olindina, Palmeiras, Paramirim, Piatã, Pilão Ar-
cado, Piritiba, Poções, Prado, Presidente Dutra, Presidente Jânio Quadros, Queimadas, Remanso, 
Retirolândia, Riachão das Neves, Ribeira do Pombal, Rio Real, Ruy Barbosa, Santa Bárbara, Santa 
Cruz Cabrália, Santa Inês, Santa Terezinha, Santaluz, Santo Amaro, São Desidério, São Felipe, São 
Félix, São Gabriel, São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Saúde, Seabra, Sobradinho, Tanhaçu, Taperoá, 
Teofilândia, Tucano, Uauá, Ubaíra, Ubaitaba, Ubatã, Una, Urandi, Uruçuca, Utinga, Valente E 
Wenceslau Guimarães.

Conciliadores	(Edital	nº	68/2015)
Nomeados   153
Empossados     85
Final de lista     21
Sem posse     47

Juízes	leigos	(Edital	nº	68/2015)
Nomeados   130
Empossados     81
Final de lista       8
Sem posse      40

NúClEO	DE	JUízES	lEIGOS	E	CONCIlIADOrES		_________________________________

•	 Principais	atividades	desenvolvidas:
 » Atualização de Banco de Dados dos Conciliadores e Juízes Leigos;
 » Movimentação de processos administrativos através do sistema SIGA;
 » A Seleção Pública para contratação de Conciliadores e Juízes Leigos se deu através da Con-

sultoria em Projetos Educacionais e Concursos Ltda – CONSULTEC, Edital nº 68 (DJE 
30/01/2015), com prova aplicada em 29 de março de 2015, com resultados publicados e dis-
ponibilizados no menu JUIZADOS ESPECIAIS do site TJBA;

 » Capacitação dos Conciliadores e Juízes Leigos recém-nomeados, nos termos estabelecidos pela 
Resolução nº 174/2013, do CNJ (Decreto Judiciário nº 508, 10 de julho de 2015);

 » Nomeação e Designação dos Conciliadores e Juízes Leigos do Processo Seletivo do Edital nº 
68/2015 (publicados e disponibilizados no menu JUIZADOS ESPECIAIS do site TJBA);

 » Participação de Conciliadores e Juízes Leigos no Mutirão de Negociação Fiscal do Estado da 
Bahia em adesão ao Programa Nacional de Governança das Execuções Fiscais da Corregedoria 
Nacional de Justiça, nesta Capital, com capacitação, conforme Ato Conjunto nº 03, publicado 
e disponibilizado no DJE de 19 de outubro de 2015;

 » Participação de Conciliadores no Mutirão Concentrado de Conciliação, na Comarca de Feira 
de Santana, conforme Decreto Judiciário nº 1079, publicado e disponibilizado no DJE de 12 
de novembro de 2015.

 » Participação de Conciliadores e Juízes Leigos no Mutirão Concentrado de Conciliação, na 
Comarca de Vitória da Conquista, conforme Decreto Judiciário nº 1090, publicado e disponi-
bilizado no DJE de 17 de novembro de 2015.

 » Participação dos Conciliadores e Juízes Leigos no Mutirão Concentrado de Conciliação, na 
Comarca de Salvador, conforme Decreto Judiciário nº 1097, publicado e disponibilizado no 
DJE de 19 de novembro de 2015.

 » Participação de Conciliadores no Mutirão de Negociação Fiscal do Estado da Bahia em adesão 
ao Programa Nacional de Governança das Execuções Fiscais da Corregedoria Nacional de Justi-
ça, na Comarca de Lauro de Freitas, conforme Decreto Judiciário, publicado e disponibilizado 
no DJE de 10 de dezembro de 2015.

•	 Atos	que	regem	as	atividades	dos	Conciliadores	e	Juízes	leigos: 
 » Resolução nº 7/2010, Resolução nº 7/2014 e, no ano de 2015, foi editada a Resolução nº 

6/2015. Em âmbito nacional, regula a matéria a Resolução nº 174/2013, editada pelo CNJ.

Total	de	Juízes	leigos	e	Conciliadores	em	atuação	no	Estado	da	bahia
(Edital	nº	88/2010	e	Edital	nº	68/2015)

Função		 		Capital	 	Interior	 Total
Conciliadores      135      212   347
Juízes Leigo      129      130   259
Total	Geral	 					264		 				342	 	 	606
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 » Publicação do Decreto Judiciário nº 150, de 30 de janeiro de 2015, realizando a 3ª etapa de 
saneamento na Secretaria das Turmas Recursais, com o objetivo de regularizar a análise de ad-
missibilidade dos recursos extraordinários;

 » Publicação do Decreto Judiciário nº 289, de 31 de março de 2015, prorrogando a 3ª etapa de 
saneamento na Secretaria das Turmas Recursais;

 » Publicação da Ordem de Serviço nº 01/2015, no DJE de 09/07/15, editada em razão da ne-
cessidade de organizar o serviço administrativo da Secretaria das Turmas Recursais, inclusive 
designados Assessores para cada grupo de trabalho das Turmas;

 » Publicação do Decreto Judiciário nº 585, em julho de 2015, com a designação da Juíza Maria 
Lúcia Coelho Matos Presidente das Turmas Recursais, e do Juiz Rosalvo Augusto Vieira da 
Silva Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários.

•	 Saneamento	nos	Gabinetes	dos	Juízes:
 » Publicação do Decreto Judiciário nº 594, de 24 de julho de 2015, iniciado o saneamento nos 

gabinetes dos Juízes das Turmas Recursais, instituídas três Turmas Recursais Provisórias no 
âmbito da 4ª Turma Recursal, no período de 11 de agosto até 30 de novembro de 2015. Con-
soante certidão da Senhora Secretária das Turmas Recursais, foram incluídos em pauta, desde 
o início do saneamento, 11.473 recursos, tendo sido julgados 8.711 recursos, dos quais 734 
tratam-se de embargos de declaração.

•	 Ferramentas	do	PrOJUDI	introduzidas	nas	Turmas	recursais:
 » Oficio Circular nº 02/2015-COJE, de 22 de janeiro de 2015: disponibilizada no PROJUDI a 

opção “transferência de pauta”, a fim de atender o quanto preceitua o art. 91, § 2º, do Regimento 
Interno do Sistema dos Juizados especiais: Não cumprida a pauta de julgamento da sessão ordiná-
ria,os processos não julgados serão automaticamente incluídos na próxima sessão de julgamento;

 » Oficio Circular nº 37/2015, de 10/07/15: implementação da ferramenta que permite realizar des-
pacho múltiplo nos processos (até 50 por vez) que se encontram nas telas de sessão de julgamento;

 » Oficio Circular nº 42/2015, de 05/08/15: implementação da ferramenta que permite realizar 
o voto antecipado dos recursos que estão em pauta de julgamento;

 » Oficio Circular 062/2015, de 02 de outubro de 2015: modificação do fluxo processual nas 
Turmas Recursais após a autuação do recurso;

 » Oficio Circular 068/2015, de 21 de outubro de 2015: novas ferramentas do PROJUDI – autos 
em diligência das Turmas Recursais aos Juizados e localizadores nas Turmas Recursais. 

•	 levantamento	de	quantitativo	dos	processos	no	âmbito	de	cada	Turma	recursal: 
 » Publicados e disponibilizados mensalmente no menu JUIZADOS ESPECIAIS do site TJBA.

•	 Estrutura	funcional	da	Secretaria	das	Turmas	recursais: 
 » Disponibilizada no menu JUIZADOS ESPECIAIS do site TJBA, de acordo com a ordem de 

serviço nº 02/2015, disponibilizada no DJE de 03 de novembro de 2015.

•	 rodízio	dos	Juízes:	
 » À vista da decisão plenária de 17 de julho de 2015 e do que consta no Edital nº 79/2015, foram 

designadas as Juízas de Direito Cristiane Menezes Santos Barreto e Maria Virgínia Andrade de 
Freitas Cruz para ter exercício na 5ª Turma Recursal, nos termos dos Decretos Judiciários nº 576 
e 577, de 20 de julho de 2015. Os Juízes de Direito Walter Américo Caldas e Edson Pereira Filho 
passaram a ter exercício na 3ª VSJE de Causas Comuns – 1º JECC Piatã e 13ª VSJE do Consu-
midor – Federação, respectivamente (Decretos Judiciários nº 578 e 579, de 20 de julho de 2015).

quantitativo	de	Conciliadores	e	Juízes	leigos	da	Seleção	de	2015
Conciliadores	Capital	(Edital	nº	68/2015)

Nomeados   128
Empossados    96
Final de lista    17
Sem posse      15
Afastamento temporário     2
Desligamentos    16

Juízes	leigos	Capital	(Edital	nº	68/2015)
Nomeados   145
Empossados    95
Final de lista    35
Sem posse      15
Afastamento temporário     1
Desligamentos    24

Conciliadores	Interior	(Edital	nº	68/2015)
Nomeados   195
Empossados  159
Final de lista    20
Sem posse     16
Afastamento temporário   ---
Desligamentos    28

Juízes	leigos	Interior	(Edital	nº	68/2015)
Nomeados   134
Empossados  102
Final de lista    17
Sem posse      15
Afastamento temporário   ---
Desligamentos    22

•	 quantitativo	de	atos	realizados	no	Núcleo:

Capital	e	Interior
Despachos publicados no DJE  573
Decretos publicados no DJE  907
Ofícios, Avisos, Edital     43
Planilhas importadas Sistema ADM 178

TUrMAS	rECUrSAIS		__________________________________________________________

•	 Saneamento	na	Secretaria:
 » Publicação do Decreto Judiciário nº 065, de 12 de janeiro de 2015, realizando a 2ª etapa de 

saneamento na Secretaria das Turmas Recursais, com o objetivo de regularizar a publicação dos 
Acórdãos dos processos julgados nas Turmas Recursais;
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•	 Criação	da	6ª	Turma	recursal	dos	Juizados	Especiais: 
 » Com competência exclusiva para julgamento de Mandados de Segurança, de Habeas-Corpus 

e de recursos interpostos contra as decisões e sentenças proferidas pelas Varas dos Sistemas dos 
Juizados Especiais da Fazenda Pública (Decreto Judiciário nº 340/2015, de 27 de abril de 2015).

•	 Envio	de	Petições	às	Turmas	recursais	da	Fazenda	Pública:
 » O Decreto Judiciário nº 628, de 31 de julho de 2015, determinou que, a partir de 08 de se-

tembro de 2015, o envio de petições às Turmas Recursais da Fazenda Pública fosse efetuado 
exclusivamente por meio eletrônico, pelo Sistema PJe, acessível em https://pje2g.tjba.jus.br/, 
através da certificação digital, nos termos da Resolução nº 185/2013 do CNJ.

COléGIO	DE	MAGISTrADOS	DOS	JUIzADOS	ESPECIAIS		__________________________
 
O objetivo do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais – CMJE está bem definido na Resolução 
12/2007, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 23 de agosto de 2007, que aprovou o Re-
gimento Interno do Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia. O citado Regimento, nos seus 
Títulos V e VI, trata da finalidade, competência, organização e composição do CMJE.
 
Composição atual (membros reconduzidos em agosto/2015, por mais 01 ano):
 
•	 Desembargador João Bôsco de Oliveira Seixas – Presidente
•	 Juiz de Direito Bel. Márcio Reinaldo Miranda Braga – Membro da Mesa Diretora
•	 Juíza de Direito Belª. Karla Kristiany Moreno Gregorutti – Membro da Mesa Diretora
•	 Juíza de Direito Belª. Nicia Olga Andrade de Souza Dantas – Membro da Mesa Diretora
•	 Juíza de Direito Belª. Maria Virgínia Andrade de Freitas Cruz – Suplente 
•	 Juiz de Direito Bel. Edson Souza – Suplente da Mesa Diretora

•	 1º	Encontro	do	Colégio	de	Magistrados	dos	Juizados	Especiais	–	2014/2015
O Tribunal de Justiça da Bahia promoveu, no dia 30 de abril, das 8 às 16 horas, o I Encontro 
do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais, no Fórum Regional do Imbuí, em Salva-
dor. Os trabalhos foram iniciados pelo Presidente do Conselho Superior dos Juizados Especiais, 
Desembargador João Bosco de Oliveira Seixas, e foi feita a apresentação do convênio assinado 
pelo Tribunal de Justiça da Bahia e a Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas 
Alternativas (CEAPA).

No evento o juiz Pablo Stolze, da 1a Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Simões 
Filho, apresentou a realização da 1a Jornada dos Juízes do Sistema dos Juizados Especiais do TJBa. 
Ainda houve a divisão dos magistrados no turno da tarde, em grupos de estudo, para a proposição 
de propostas de enunciados que serão debatidas durante a jornada.

•	 2º	Encontro	do	Colégio	de	Magistrados	dos	Juizados	Especiais	–	2014/2015
No dia 29 de outubro de 2015, a Coordenação dos Juizados Especiais (COJE) e Colégio de Magis-
trados dos Juizados Especiais promoveram o 2º Encontro do Colégio de Magistrados dos Juizados 
Especiais, tendo como tema “Aplicação do Novo Código de Processo Civil no microssistema dos 
Juizados Especiais”, e como debatedores o juiz federal e professor Salomão Viana e o professor da 
Universidade Federal da Bahia, Eduardo Sodré.

Um Código de Processo Civil voltado para a conciliação, em vez do conflito, e em concordância 
com os princípios e valores da Constituição vigente, fortalecendo o conceito de democracia, tão 
necessário para o avanço na construção de um novo Brasil. Assim pode ser interpretado o novo 
código, conforme foi debatido nesse II Encontro, no auditório do Fórum Regional do Imbuí.

O encontro teve a participação da desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus e dos ma-
gistrados dos Juizados Especiais e Juizados Adjuntos. O Código de Processo Civil é a Lei Federal 
número 13.105/2015, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff para entrar em vigor em 16 de 
março de 2016.

A discussão sobre a aplicação do novo código de processo civil no microssistema dos juizados 
especiais destacou a importância da mudança na legislação para alinhar os valores e princípios de 
cidadania que constituem a ruptura com antigos paradigmas.

O professor e juiz federal Salomão Viana lembrou que outros códigos foram promulgados em pe-
ríodos ditatoriais, como do Estado Novo, em 1939, e da Ditadura Militar, em 1976, e traziam o 
ranço autoritário vigente nestes regimes de exceção.

Para o professor Salomão Viana, o novo código representa a afirmação do Brasil de perfil democrá-
tico. “Em vez de as partes colaborarem com o Poder Judiciário, o código recomenda que as partes 
colaborem entre si”, disse, destacando a mudança. 

•	 Grupos	de	Estudos
Dentro das comemorações pelos 20 anos da Lei nº 9.099/95, foram organizados grupos de estudo 
com magistrados, para a discussão de diversos temas pertinentes aos Juizados Especiais, propostos 
durante a realização do I Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais.

O primeiro encontro foi realizado aos vinte e dois dias do mês de maio, com magistrados das 
integrantes das Varas do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor, e discutiu a questão da 
CCR-EMBASA – ROMPIMENTO DE ADUTORA DO METRÔ – ESCAVAÇÃO – INEXIS-
TÊNCIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLI-
DÁRIA? – FALTA DE ÁGUA EM SALVADOR EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA ADU-
TORA – LEGITIMIDADE PASSIVA (RESPONSABILIDADE).

O segundo encontro foi realizado aos dezenove dias do mês de junho, com magistrados da com-
petência causas comuns, quando foi discutido CAUSAS COMUNS: CONCURSO DE EXECU-
ÇÕES - PREVENÇÃO - EXECUÇÃO; POSSIBILIDADEDE PENHORA DE PERCENTUAL 
DE VERBA SALARIAL, VERBA DEPOSITADA EM CONTA SALÁRIO/POUPANÇA.

O terceiro encontro ocorreu aos dez dias do mês de julho, com magistrados integrantes das varas 
criminais dos Juizados Especiais e da Fazenda Pública. Tratou-se da EFETIVIDADE DA REGIRA 
DO ART. 69 DA LEI FEDERAL 9099/945, QUE DETERMINA O ENCAMINHAMENTO 
DE TCO E AS PORTES PARA O JUIZADO CRIMINAL MEDIANTE A AUTORIZAÇÃO 
DOS TCO NAS DELEGACIAS DE POLICIA COM O CADASTRAMENTO DOS DETEN-
TOS NO PROJUDI E INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA PRELIMINAR DOS AGRES-
SORES NA DELEGACIA; NOS CASOS DE DESACATO ANTES DO RECEBIMENTO DA 
DENÚNCIA, VERIFICAR SE HÁ JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO, CONSULTAR 
O AGENTE PÚBLICO (VÍTIMA) SE RATIFICA O FATO BEM COMO O MINISTÉRIO 
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PÚBLICO; COBRAR CUSTOS PROCESSUAIS DAS AÇÕES PRIVADAS,S EM PREJUÍZO 
DOS ASSISTENTES JUDICIAIS PARA OS MISERÁVEIS; O CONCEITO DE JUIZ, EX-
PLICITADO NO ART. 16 DA LEI 12.153/09, DEVES ERESTENDIDOS AOS JUÍZES LEI-
GOS(EM INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA)

O quarto encontro aconteceu aos vinte e quatro dias do mês de julho, com magistrados integrantes 
do Sistema dos Juizados e Varas de Substituição. O tema abordado foi a QUESTÃO DO RECUR-
SO CABÍVEL NO CASO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Aos vinte e um dias do mês de agosto foi promovido o quinto encontro, com competência con-
sumeirista, para a discussão do 1. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A ANALFABETO E 2. 
AÇÕES PARA INIBIR FRAUDES PROCESSUAIS.

Realizou-se o sexto encontro do Grupo de Estudo aos onde dias do mês de setembro, com a 
presença de Procuradores do Estado, com o fito de discutir: O CUMPRIMENTO, PELA PRO-
CURADORIA DO ESTADO, DAS DECISÕES JUDICIAIS REFERENTES A QUESTÕES 
ENVOLVENDO DETRAN, BAIXAS DE REGISTROS, CADASTROS E IPVA.

O sétimo encontro aconteceu aos vinte dias do mês de novembro, reunindo magistrados das varas 
do Sistema dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais. No evento foi apresentado o projeto 
UNIJUS, programa que consiste na aplicação de ferramentas e técnicas de programação neurolin-
guística e coaching nas unidades do Sistema dos Juizados Especiais. No encontro também foram 
discutidos questões pertinentes à complexidade de revisão de cheque especial e cartão de crédito, 
ações decorrentes do rompimento da adutora da EMBASA por conta das obras do metrô de Salva-
dor, ações que versem sobre baixa de gravame e contratos de compra e venda de imóveis.

•	 I	Jornada	dos	Juízes	do	Sistema	dos	Juizados	Especiais
Promovida pela Mesa Diretora do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais, a jornada inte-
gra as ações desenvolvidas para a celebração dos 20 anos da Lei 9099/95, que criou o sistema de 
juizados especiais, em substituição ao antigo conceito de ‘pequenas causas’. Aberto a magistrados, 
membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, advogados, servidores, estagiários, estu-
dantes de Direito e demais interessados.

 » Primeiro Encontro – 06 de Agosto De 2015
 Sob a coordenação acadêmica do magistrado Dr. Pablo Stolze Gagliano, o primeiro encontro 
da I Jornada dos Juízes do Sistema dos Juizados Especiais foi realizado no auditório do Tribunal 
de Justiça da Bahia, e teve o objetivo de discutir propostas de enunciados Cíveis e de Defesa do 
Consumidor, enviadas para o e-mail colegiodemagistrados@tjba.jus.br. 

Foram debatidos os seguintes temas: cláusula abusiva em promessa de compra e venda; tabela 
PRICE; fertilização in vitro; espera em fila de banco; inscrição indevida em sistema de proteção 
ao crédito; critério bifásico para a quantificação do dano moral; cláusula de garantia contratual 
em relação de consumo; juros de mora em obrigação extracontratual; juros de mora em obri-
gação contratual; e honorários advocatícios convencionais em discussões atinentes a cobrança 
de taxa condominial.

 » Segundo Encontro – 18 de Setembro De 2015
Contrato de promessa de compra e venda de imóvel, aspectos de Sistema de Proteção ao Cré-

dito, e temas relacionados ao ambiente de consumo foram debatidos na segunda etapa da I 
Jornada dos Juízes do Sistema de Juizados Especiais.

Promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em seu auditório, no Centro Adminis-
trativo, em Salvador, o segundo encontro contou com a participação de magistrados, promoto-
res, defensores públicos, advogados, juízes leigos e estudantes.

O presidente do Colégio de Magistrados, desembargador João Bosco de Oliveira Seixas, abriu 
os trabalhos que deram continuidade às discussões e votação de propostas de enunciados inicia-
das no primeiro encontro, realizado ainda no mês de agosto.

A coordenadora dos Juizados Especiais, juíza Luciana Setúbal, agradeceu a participação de to-
dos, em especial ao juiz Pablo Stolze, coordenador acadêmico da jornada que foi realizada pela 
primeira vez com este perfil, no Judiciário baiano.

As propostas de enunciados discutidos no encontro apresentaram importância similar às deba-
tidas no primeiro encontro, como a quantificação do dano moral e a complexidade do uso da 
tabela chamada ‘Price’.

Um dos temas de maior polêmica, por seu alcance social, refere-se ao ‘puxadinho’, como se diz, 
na linguagem das comunidades de periferia, as construções realizadas sobre lajes, como forma 
de ampliar edificações, e que podem gerar atritos.

 » Enunciados Aprovados
 > No âmbito das relações de consumo, enquanto vigente a garantia contratual, o prazo de 

garantia legal não se inicia, por aplicação subsidiária do art. 446 do Código Civil.
 > Superada a expectativa de vida útil do produto, considera-se consumado o prazo decaden-

cial para o exercício do direito potestativo de reclamar, ainda que se trate daquele previsto 
no §3º do art. 26 do CDC.

 > Nas ações fundadas em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora, incidentes 
sobre os valores devidos a título de indenização por danos morais ou materiais, devem ser 
calculados, sob a forma simples, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 
data da ocorrência do evento danoso.

 > Nas ações fundadas em responsabilidade civil contratual, tratando-se de obrigação positiva 
e líquida, os juros de mora devem ser calculados, sob a forma simples, no percentual de 
1% (um por cento) ao mês, a partir da data do inadimplemento, salvo norma especial em 
contrário.

 > Nas ações fundadas em responsabilidade civil contratual, não se tratando de obrigação po-
sitiva e líquida, inexistindo fato anterior constitutivo da mora, os respectivos juros devem 
ser contados a partir da data da citação, sob a forma simples, no percentual de 1% (um por 
cento) ao mês, salvo norma especial em contrário.

 > Ressalvada a hipótese de condenação por dano moral, a correção monetária deve ser conta-
da desde a data do vencimento da obrigação ou da efetiva configuração do prejuízo.

 > Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo, na convenção de condomínio, dis-
posição que estabeleça a responsabilidade do devedor pelo pagamento de honorários do 
advogado contratado, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor da 
condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em favor do qual 
deverão ser revertidos, sem prejuízo do quanto disposto no art. 55 da Lei n° 9.009/95.
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 > É cabível a desconsideração da personalidade da Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada (EIRELI), instituída pela Lei nº 12.441 de 11 de julho de 2011, quando este tipo 
de pessoa jurídica unipessoal for utilizada para a prática de ato abusivo ou fraudulento, nos 
termos dos arts. 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor.

 > A excessiva e comprovada espera por atendimento em fila de banco, em manifesto abuso de di-
reito, causadora de dano material ou moral, poderá ensejar a responsabilidade civil do estabeleci-
mento bancário, sem prejuízo da eventual imposição da sanção administrativa correspondente.

•	 Ciclos	de	Estudos
As implicações do novo Código de Processo Civil (CPC) no Sistema dos Juizados Especiais foram 
debatidas durante ciclo de estudos, em Salvador, realizados pelo Colégio de Magistrados dos Jui-
zados Especiais. Os debates foram no formato de ciclo de estudos, com transmissão pela web, nos 
meses de dezembro, janeiro e fevereiro, em horários ainda a serem definidos.

Prazos, ordem de julgamento e incidente de desconsideração da personalidade jurídica; tutela pro-
visória; negócio jurídico processual; poderes, deveres e prerrogativas dos juízes; precedentes e siste-
ma recursal; e execução são os temas a serem abordados.

O novo Código de Processo Civil foi sancionado em 16 de março deste ano, pela presidente da 
República, Dilma Rousseff, e substituiu o CPC então vigente, editado em 1973. O código anterior 
a este datava de 1939.

•	 Celebração	Pelos	20	Anos	da	lei	Nº	9.099/1995
Comissão instaurada pelo Decreto Judiciário nº 418/2015, com o propósito desta gestão celebrar 
os vinte anos da sanção da Lei nº 9099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais e dá outras providências. 

As ações desenvolvidas pelo grupo de trabalho foram:
 » Novos juízes e conciliadores: realização de seleção e nomeação de 1.251 profissionais.
 » Instalação de varas no Interior do Estado.
 » Reunião com as empresas mais demandadas, com o propósito de reunir esforços para a promo-

ção da conciliação.
 » Grupos de estudo com magistrados discutindo a Lei 9099/95 e matérias do consumidor.
 » I Jornada dos Juízes do Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, com a discussão e 

aprovação de doze enunciados.
 » Apoio à realização do curso de atualização de direito do consumidor e ambiental, promovido 

nas datas 3 e 4 de setembro de 2015.
 » Ciclo de palestras, a ser realizado.
 » Antecipação virtual do voto nas turmas recursais.
 » Saneamento virtual e remoto nas varas do sistema e turmas recursais.
 » Treinamento dos atendentes judiciários.
 » Reforma de unidades.
 » Instalação de juizados adjuntos.
 » Apresentação de projeto de revisão da lei 7033/1997 que criou o sistema dos juizados no Estado.
 » Publicação de cartilha (física e eletrônica) sobre os Juizados Especiais – próximo mês de outubro.
 » Apoio ao desenvolvimento do programa de Conciliação Virtual do Tribunal de Justiça, CONVIR.
 » Assinatura de convênio com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da 

Bahia, para a realização de mutirões no Interior do Estado – TJ CONCILIA.

 » Assinatura de convênio com a Secretaria de Segurança Pública, para início do projeto piloto 
que permitirá que as delegacias de polícia remetam, digitalmente, os termos circunstanciados 
para as varas criminais do sistema dos juizados especiais.

 » Assinatura de convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas, possibilitando aos magistrados 
consultarem, online, os casos de restrição a crédito nos cadastros de pessoas físicas.

TUrMA	DE	UNIFOrMIzAçãO	DE	 JUrISPrUDêNCIA	DOS	 JUIzADOS	ESPECIAIS	DO	
ESTADO	DA	bAhIA		____________________________________________________________

Em março de 2014 o Tribunal Pleno aprovou a Resolução nº 03, de 19 de março de 2014, que dispõe 
sobre a criação, composição, funcionamento e o procedimento da Turma de Uniformização, instituída 
pela Lei Federal nº 12.153/2009. 

Através do Decreto nº 225/2015, de 11 de março de 2015, o Presidente do Tribunal de Justiça, Desem-
bargador Eserval Rocha, indicou como Presidente do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais, o 
Desembargador João Bôsco de Oliveira Seixas, que, por força do art. 2º da Resolução nº 03/2014, é o 
Presidente da Turma de Uniformização, também composta por um Juiz de Direito integrante de cada 
uma das Turmas Recursais, obedecida a ordem de antiguidade.

Com a edição do Decreto Judiciário nº 627/2015, de 31 de julho de 2015, o  Presidente do Tribunal 
de Justiça determinou que, a partir de 08 de setembro de 2015, o envio de petições à Turma de Uni-
formização de Jurisprudência das Turmas Recursais fosse efetuado exclusivamente por meio eletrônico, 
pelo Sistema PJe, acessível em https://pje2g.tjba.jus.br/, através da certificação digital, nos termos da 
Resolução nº 185/2013 do CNJ.
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comissões
permanentes

concurso dos serviços extraJudiciais de notas e de registros

•	 Ações	realizadas:
 » Duas reuniões dos membros da Comissão para análise de recursos dos candidatos; 
 » Uma sessão de distribuição dos recursos contra o resultado provisório da terceira etapa – com-

provação de requisitos para outorga de delegações; 
 » Uma sessão de julgamento dos recursos da terceira etapa; 
 » Uma sessão de distribuição dos recursos contra o resultado provisório da prova escrita e prática. 

As atas das reuniões devidamente assinadas encontram-se no Livro nº 01.
 » Recebimento e análise de Mandados de Segurança, Processos Administrativos, Recursos Admi-

nistrativos, Pedido de Providências, Procedimento de Controle Administrativo, com elabora-
ção de resposta e levantamento de dados;

 » Elaboração de ofícios, informações e e-mails;
 » Elaboração de editais;
 » Atualização diária do relatório interno;
 » Orientação e atendimento aos candidatos;
 » Pesquisa de jurisprudência, legislação e doutrina jurídica;
 » Recebimento de laudos neurológicos e psiquiátricos dos candidatos.

•	 Produtividade:
 » Ofícios expedidos: 147
 » Ofícios recebidos: 120
 » Editais publicados: 19
 » Mandado de Segurança recebidos: 59 
 » Recursos administrativos recebidos: 160
 » Processos Administrativos: 30
 » Procedimentos de Controle administrativo - CNJ: 05
 » Pedido de Providências - CNJ: 04

segurança

•	 Ações	realizadas:
Ao longo do ano de 2015 foram realizadas 05 reuniões ordinárias e extraordinárias, quando foram 
apreciados os procedimentos administrativos com as demandas da Presidência, das Corregedorias 
e dos Magistrados, em sua maioria situação de risco pessoal ou com pedido de instalação de equi-
pamento eletrônico de segurança para as suas respectivas comarcas.

•	 Produtividade:
A Comissão iniciou o ano de 2015 com 23 (vinte e três) procedimentos administrativos

Procedimento	 	 quantidade
Início            23
Autuados            12
Julgados            13
Remanescentes           22  




