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RELATÓRIO DA GESTÃO

---- APRESENTAÇÃO ----

É

com muito orgulho que apresento o Relatório da Gestão 2016/2018 do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia (TJBA), com as informações referentes aos diversos setores, principalmente no que tange
aos resultados alcançados.

Convergir. Unir. Dialogar. Essas foram as prioridades da gestão. Desde o primeiro momento, ainda no discurso de posse, assumi o compromisso de melhorar a prestação jurisdicional, priorizando a união e o diálogo. Honrei a palavra empenhada. Hoje, a sensação é de plenitude. De felicidade. De dever cumprido!
Muitos foram os desafios. Maiores, os resultados e as conquistas. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
desenvolveu ações de melhoria da produtividade e teve importantes conquistas no biênio 2016/2018. Muito
foi construído e aprimorado graças ao envolvimento e empenho de todos: magistrados e servidores. Afinal,
a integração e o compromisso da equipe são imprescindíveis para excelência da prestação jurisdicional.
Dentre as realizações, merece destaque a conquista inédita do Selo Ouro Justiça em Números, premiação
concedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pela excelência em gestão da informação e da qualidade da prestação jurisdicional. O Selo Ouro Justiça em Números
reconhece o trabalho desenvolvido e coloca o TJBA no lugar que ele merece.

Selo Ouro Justiça em Números recebido pelo TJBA

O TJBA alcançou uma marca histórica: mais de 1 milhão de processos foram baixados em 2017. E uma das
responsáveis por essa superação foi a Semana Estadual de Sentenças e Baixas Processuais, ação promovida
pela Presidência em parceria com as corregedorias Geral da Justiça e das Comarcas do Interior, que contou
com o envolvimento das unidades judiciais de todas as comarcas do Estado.
Devemos comemorar, também, os resultados alcançados pela Diretoria de Primeiro Grau, DPG, criada em
sintonia com o compromisso de priorizar a principal porta de acesso à prestação jurisdicional.
A DPG não se limitou a resolver problemas, foi propositiva. Um dos seus principais projetos, hoje de comprovado sucesso, é o cartório integrado. Um ano e meio depois da primeira unidade instalada - o 1º Cartório
Integrado de Relações de Consumo, em agosto de 2016, no Fórum Cível de Salvador - cresce o número de
juízes que solicitam a implantação em suas unidades, impressionados com o excelente resultado obtido pelas
primeiras integrações.
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O projeto já chegou a Itabuna e continua avançando em Salvador com números que não deixam dúvidas:
30% em média no aumento de produtividade. Outro avanço é a diminuição no tempo das respostas dos
processos, o que foi conseguido por conta de uma atividade integrada na qual servidores de quatro unidades
se unem para dividir a realização dos procedimentos em um mesmo espaço.
Coube à Diretoria de Primeiro Grau instituir o projeto Boas Práticas e adotar o Manual de Práticas e Rotinas Cartorárias Cíveis do Primeiro Grau de Jurisdição/Cartório Integrado, com a promoção de cursos e a
criação de um manual, tornando mais homogênea a rotina das unidades.

Presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, inaugura o 4º Cartório Integrado

A tecnologia também entrou em um novo patamar com o Processo Judicial Eletrônico, o PJe, que expandiu
seu alcance a novas unidades no interior do Estado e chegou ao Segundo Grau.
O fim do papel é uma realidade cada vez mais próxima. A digitalização de processos ganhou impulso com o
trabalho realizado em dezenas de unidades da Bahia a partir da parceria da Presidência com as corregedorias Geral da Justiça e das Comarcas do Interior.
Outro motivo de orgulho é a conquista de uma nova sede para a nossa Universidade Corporativa, a Unicorp, mais uma prioridade assumida por esta gestão e por mim pessoalmente. Um acordo com o Governo
do Estado possibilitou levar as atividades da instituição para um valioso casarão colonial situado no bairro
histórico de Monte Serrat.
A nova sede ajudou a ampliar o número de capacitações, que ultrapassou a marca de 40 mil entre 2016 e
2017. A Unicorp ministra cursos presenciais e remotos, beneficiando milhares de servidores do interior.
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Casarão da nova sede da Ubiversidade Corporativa do TBA em Monte Serrat

E para o interior também fomos presencialmente. O projeto Presidência em Movimento possibilitou o contato da administração com magistrados e servidores em comarcas de todo o Estado. Trocamos ideias com
advogados, representantes do Ministério Público e da Defensoria, autoridades municipais e, principalmente, conversamos diretamente com a população, tudo em prol do aprimoramento do nosso capital humano.
As visitas, porém, não se limitaram ao diálogo. No projeto Presidência em Movimento, foram instaladas
varas judiciais e inaugurados fóruns. De Serrinha a Porto Seguro, passando por Juazeiro e Nazaré, unidades
foram construídas e outras reformadas e ampliadas. Os jurisdicionados dessas comarcas ganharam equipamentos mais compatíveis com os serviços prestados pelo Poder Judiciário e magistrados e servidores foram
contemplados com melhores condições de trabalho.

Presidência em Movimento - Porto Seguro
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Foram instalados também diversas unidades do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos
(Cejusc) e impulsionados projetos já vitoriosos, como o Pai Presente, que busca promover o reencontro
dos filhos com os pais, estimulando o reconhecimento voluntário da paternidade e incentivando a participação paterna no desenvolvimento da criança.
Outra prioridade da gestão foi tornar a justiça mais ágil, facilitando a vida do cidadão. Exemplo é a criação
da Câmara de Conciliação e Saúde que registra um índice de 80% de solução de pedidos de medicamentos
gratuitos, desafogando a máquina judiciária e facilitando a vida daqueles que buscam o Estado para garantir
direitos inerentes à cidadania.
Demos atenção especial ao nosso Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, responsável por grande
entrega de alvarás a credores no biênio.
E olhamos, com atenção, para a natureza. O Núcleo Socioambiental, instituído de acordo com as orientações
do Conselho Nacional de Justiça, tirou de circulação copos de plástico, diminuiu o consumo de água e luz e
tornou mais leve o dia a dia no tribunal.
A soma de tantas ações foi premiada, também, com o Certificado ISO 9001 para o projeto Cartório Integrado e o Secomge. A certificação, conquistada após auditoria externa, reconhece a padronização e excelência
dos trabalhos realizados pelas unidades, que promoveram a uniformização e aperfeiçoamento dos métodos
determinados pela implantação do Sistema de Gestão da Qualidade.

Desembargadores, juízes e servidores receberam o certificado ISO 9001
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Criamos um novo site com foco no jurisdicionado. Os principais serviços prestados pelo Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia estão agora com fácil acesso, em um ambiente responsivo e em uma plataforma moderna.
A cultura foi prestigiada com a adoção do projeto Ciranda do Saber, que proporciona a troca de livros entre
servidores do tribunal. Criamos a Revista TJBA em Ação, que noticia ações da gestão e abre espaço para manifestação de magistrados, servidores e colaboradores eventuais sobre temas de interesse comum, além de
promover uma interação cultural. Em outra iniciativa, vimos magistrados que, despojados da toga e expostos no palco, deram vida ao projeto Justarte, consagrando-o como valioso instrumento de crescimento humano, ao unir o técnico e o lúdico na formação de sentimentos e valores voltados para um mundo melhor.

Magistrados foram aplaudidos pela apresentação do Justarte

Incontáveis foram as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados. As principais ações estão registradas neste livro. Tudo foi possível graças à gestão participativa, ao trabalho em equipe. Ao diálogo e ao foco
no cidadão. Foco em servir. E nada resiste à força do trabalho.
Agradeço a todos os magistrados e servidores que, empenhados, junto comigo, construímos um Tribunal
de Justiça melhor. Muito obrigada. Como disse Drummond: “gratidão, essa palavra tudo”. Que Deus nos
proteja a todos agora e sempre. Avante!
Maria do Socorro Barreto Santiago
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
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RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
E RESULTADOS
DAS ÁREAS

1ª VICEPRESIDÊNCIA

---- 1ª VICE-PRESIDÊNCIA ----

1ª Vice-presidente: desembargadora Maria da Purificação da Silva
Juiz assessor: Gilberto Bahia de Oliveira
Juiz assessor: Raimundo Nonato Borges Braga
Assessor de magistrado: Márcio Carvalho Leal
Assessor de magistrado: Rosângela Caetano da Silva
Chefe de gabinete: Viviane da Anunciação Souza
Chefe do Secomge: Mariana Guimarães Nunes
Chefe do Plantão Judiciário do 2º Grau: Jeferson Ferreira dos Santos
Assessora administrativa: Isabela Burke Galrão Alves

COMPOSIÇÃO ............................................................................................................................

A

1ª Vice-Presidência desempenha as atribuições estabelecidas no artigo 85 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), além de conduzir a gestão do Serviço de Comunicações Gerais (Secomge) e do Plantão Judiciário do 2º Grau, nos termos dos artigos 160 a
166 da Resolução nº 5, de 27 de março de 2013, do Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio
Técnico Administrativo da Justiça e do artigo 440 do Regimento Interno.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ...................................................................................................
Durante o biênio 2016/2018, a 1ª Vice-Presidência desenvolveu, no exercício de suas atribuições, as seguintes atividades:
• Inspeção no Secomge nos meses de maio e junho de 2016;
• Requalificação da infraestrutura física do Plantão Judiciário do 2º Grau e do Secomge;
• Encaminhamento de proposta de Resolução à Comissão de Reforma para alteração e atualização da
disciplina do Plantão Judiciário do 2º Grau (Resolução nº 19/2016);
• Participação em conjunto com a Comissão de Reforma da implementação das alterações trazidas pelo
Novo Código de Processo Civil ao Regimento Interno;
• Capacitação dos servidores do Secomge, mediante a realização de cursos em parceria com a Universidade Corporativa do TJBA(Unicorp);
• Tramitação de requerimentos administrativos formulados pelos desembargadores, pertinentes aos
ajustes de pesos nos sistemas judiciais;
• Publicação mensal do quantitativo da distribuição no 2º Grau;
• Publicação mensal dos usuários dos sistemas judiciais no Secomge;
• Elaboração, controle e publicação da Escala do Plantão Judiciário do 2º Grau;
24
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• Implantação de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) no Secomge;
• Implantação do Sistema da Linha Sucessória (SLS), com a finalidade de orientar a atividade de distribuição no 2º Grau de Jurisdição e controlar o histórico da ocupação de vaga de desembargador, no
âmbito do TJBA;
• Identificação dos perfis de Distribuidor existentes no TJBA, restringindo a sua utilização apenas no
âmbito do Secomge e determinando o cancelamento daqueles existentes fora da unidade;
• Instituição, através da Ordem de Serviço nº VP1-04/2016, divulgada no Diário da Justiça Eletrônico
(DJE) em 28 de julho de 2016, de formulários destinados à inclusão e exclusão de usuários do Sistema
de Automação da Justiça de 2º Grau (SAJ/SG) para atuação no Secomge, bem assim para a inclusão e
exclusão de magistrados no mesmo sistema;
• Disponibilização de página virtual para a 1ª Vice-Presidência;
• Apreciação dos Conflitos de Competência e Dúvidas relacionadas à prevenção e distribuição no 2º Grau;
•

Tramitação de expedientes e processos administrativos;

•

Regulamentação do horário de funcionamento do Secomge, instalado nas dependências do
Fórum Ruy Barbosa;

•

Edição do Guia Prático da Distribuição no 2º Grau, com a finalidade de uniformizar a prática de atos
nos procedimentos relacionados à distribuição de processos no 2º Grau;

•

Edição do Manual de Rotinas da Análise da Prevenção e Redistribuição no 2º Grau, com a finalidade
de padronizar os critérios e procedimentos utilizados para o estudo da prevenção, realizado em caráter administrativo, no âmbito do Secomge;

•

Regulamentação dos prazos de distribuição dos processos de competência do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, no âmbito do 2º Grau;

•

Regulamentação do processamento de petições com pedido de cumprimento de sentença em processos de interesse da Fazenda Pública;

•

Exclusão da atribuição do Secomge de prestar informações sobre processos já distribuídos e em tramitação nos diversos órgãos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia;

•

Atribuição ao Secomge da remessa ao juízo de origem dos processos que retornarem das Secretarias
das Câmaras com determinação de diligências a serem cumpridas no 1º Grau;

•

Implantação de linha de substituição na chefia do Secomge, em conformidade com o Sistema de Gestão da Qualidade, com o objetivo de descentralizar a gestão;

•

Participação do juiz auxiliar Raimundo Braga, como membro do grupo de trabalho, para gestão da
implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) no âmbito do 2º Grau, colaborando com
a edição de atos normativos que preservem as atribuições do Secomge, assegurando o regular cum-
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primento do Regimento Interno do TJBA, através da elaboração de cronograma de implantação que
atenda à capacidade de processamento do órgão distribuidor e com assessoramento jurídico à equipe
técnica, pertinentes à distribuição e fluxo processual;
•

Participação do juiz auxiliar Gilberto Bahia, como membro do grupo de trabalho, para acompanhar a
execução do Projeto Cadastrar Melhor, colaborando com a identificação da forma mais adequada de
racionalizar as informações nos sistemas judiciais utilizados pelo TJBA, objetivando a sua unificação,
evitando a inserção de dados incorretos no cadastramento dos feitos pelo Secomge;

•

Apreciação dos pedidos de distribuição prioritária dos feitos que tramitam no Secomge;

•

Transferência do acervo processual decorrente da desativação provisória da Câmara Especial do
Extremo Oeste Baiano.

ATOS NORMATIVOS ...................................................................................................................
No decorrer da gestão, a 1ª Vice-Presidência editou os seguintes atos normativos:
Resoluções de iniciativa da 1ª Vice-Presidência
Resolução nº 17/2017

Versa sobre a implantação do SLS, para orientar a atividade de distribuição no
2º Grau de Jurisdição e controle histórico da ocupação de vaga de desembargador, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Resolução nº 19/2016

Disciplina o Plantão Judiciário do 2º Grau

Atos conjuntos
Ato Conjunto nº 30/2017, com a Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Dispõe sobre o cadastramento e a distribuição de ações com decisões declinatórias de foro oriundas do 1º Grau de Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, ou de outros Tribunais, recepcionadas em sistema distinto do PJe

Ato Conjunto nº 28/2017, com a Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
Corregedoria Geral da Justiça e Corregedoria
das Comarcas do Interior

Altera o Ato Conjunto nº 14, de 18 de julho de 2017

Ato Conjunto nº 14/2017, com a Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
Corregedoria Geral da Justiça e Corregedoria
das Comarcas do Interior

Dispõe sobre o cadastramento, qualificação de partes e de terceiros e movimentação processual no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
dá outras providências

Ato Conjunto nº 6/2017, com a Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Traz normas complementares à recepção de precatórios pelo Secomge para
protocolo, cadastramento e distribuição e dá outras providências

Ato Conjunto nº 12/2016, com a Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Regulamenta a Resolução nº 17, de 21 de outubro de 2016, que desativou
provisoriamente a Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano
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Ordens de serviço
Ordem de Serviço nº VP1-07/2017-SG

Dispõe sobre o processamento de petições com pedido de cumprimento de
sentença em processos de interesse da Fazenda Pública e dá outras providências

Ordem de Serviço Conjunta nº 02/2017,
com a 2ª Vice-Presidência

Dispõe sobre a reimplantação da rotina registro e encaminhamento no Sistema SAJ/
SG, na tramitação dos processos no âmbito da Secretaria da Seção de Recursos

Ordem de Serviço nº VP1-06/2017-SG

Dispõe sobre a ausência de atribuição do Secomge, quanto ao dever de prestar
informações sobre processos já distribuídos e em tramitação nos diversos
órgãos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Ordem de Serviço nº VP1-05/2017-CG

Dispõe sobre a padronização da identificação dos atos administrativos dos
expedidos pelos setores vinculados à 1ª Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Ordem de Serviço nº VP1-04/2017-SG

Dispõe sobre a regulamentação dos prazos de distribuição dos processos de
competência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no âmbito do 2º Grau

Ordem de Serviço nº VP1-03/2017-SG

Dispõe sobre a padronização dos critérios e procedimentos utilizados para o
estudo da prevenção, realizado em caráter administrativo, no âmbito do Secomge

Ordem de Serviço nº VP1-02/2017-SG

Dispõe sobre a uniformização da prática de atos nos procedimentos
relacionados à distribuição de processos no 2º Grau

Ordem de Serviço nº VP1-01/2017-SG

Disciplina o horário de funcionamento do Secomge, instalado
nas dependências do Fórum Ruy Barbosa

Ordem de Serviço Conjunta nº 01/2017,
com a 2ª Vice-Presidência (revogada)

Dispõe sobre a substituição da rotina Registro de Encaminhamento no
Sistema SAJ/SG pela rotina Redistribuição sem Compensação, na tramitação
dos processos no âmbito da Secretaria da Seção de Recursos

Ordem de Serviço nº VP1-04/2016-SG

Institui formulários destinados à inclusão e exclusão de usuários do Sistema de
Automação da Justiça de 2º Grau - SAJ/SG para atuação no Secomge, bem assim
para a inclusão e exclusão de magistrados no mesmo sistema

Ordem de Serviço nº VP1-03/2016-PJ

Dispõe sobre a alteração do art. 2º da Ordem de Serviço nº VP1-01/2016-PJ,
com a finalidade de restabelecer a periodicidade semanal da escala de Plantão
Judiciário do 2º Grau, em consonância com o art. 5º da Resolução nº 18/2009

Ordem de Serviço nº VP1-02/2016-SG

Atribui ao Secomge a remessa ao juízo de origem dos processos que
retornarem das Secretarias das Câmaras com determinação de diligências
a serem cumpridas no 1º Grau

Portarias

Portaria nº 41/2017

Revoga a Portaria nº 13 de 31/03/2017, publicada no DJE de 3/4/2017, que designou servidor do Secomge, para realização da rotina Redistribuição sem Compensação,
na tramitação dos processos no âmbito da Secretaria da Seção de Recursos

Portaria nº 40/2017

Estabelece cadeia de ajuda na chefia do Secomge,
em conformidade com o Sistema de Gestão da Qualidade

Portaria nº 13/2017 (revogada)

Designa servidor do Secomge para realização da rotina Redistribuição sem Compensação,
na tramitação dos processos no âmbito da Secretaria da Seção de Recursos
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ESTATÍSTICA ..............................................................................................................................
»» Gabinete da 1ª Vice-Presidência
Durante o biênio 2016/2018, tramitaram no gabinete da 1ª Vice-Presidência processos relativos a conflitos de competência, dúvidas relacionadas à distribuição e prevenção, além de outros expedientes, a
exemplo de requerimentos de distribuição prioritária, conforme demonstra a tabela a seguir:
Estatística - Gabinete da 1ª Vice-Presidência
Natureza do Expediente

Ano Base 2016
(1/2/2016 a 31/12/2016)

Ano Base 2017
(1/2/2017 a 31/12/2017)

Dúvida de Distribuição

31

27

Conflito de Competência

138

73

Outros

156

178

Total

325

278

Além disso, foram movimentados 98 processos administrativos, 210 comunicações internas e 160 ofícios
no Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga).
»» Secomge
Durante o biênio 2016/2018, o Secomge distribuiu mais de 120 mil processos, consoante se extrai da
tabela e gráfico que seguem:

Total de Processos Distribuídos (Por Mês)
Mês
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Quantidade
2016

2017

Janeiro

3.103

3.670

Fevereiro

4.068

4.045

Março

6.302

5.043

Abril

4.216

4.445

Maio

4.693

7.193

Junho

5.342

6.612

Julho

4.273

8.635

Agosto

4.654

8.444

Setembro

5.047

7.494

Outubro

4.218

7.348

Novembro

5.808

6.605

Dezembro

2.487

4.675

Total

54.211

74.209

Média mensal

4.517

6.184

---- 1ª VICE-PRESIDÊNCIA ----

»» Plantão Judiciário do 2º Grau
Durante o biênio 2016/2018, tramitaram no Plantão Judiciário do 2º Grau quase 2 mil processos, consoante se extrai da tabela e dos gráficos que se seguem:

Processos Distribuídos no Plantão
Mês

Cível
2016

Janeiro

Criminal
2017

2016

31

2017
73

Fevereiro

17

25

135

65

Março

15

13

81

30

Abril

10

13

67

37

Maio

13

19

24

34

Junho

32

19

23

42

Julho

12

14

19

26

Agosto

47

8

56

70

Setembro

14

9

23

34

Outubro

11

14

30

45

Novembro

16

05

43

18

Dezembro

102

108

206

250

Total

289

278

707

724

Média mensal

26

23

64

60
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PRINCIPAIS PROJETOS IMPLEMENTADOS .................................................................................
Consciente do seu papel essencial no cumprimento da missão do Poder Judiciário do Estado da Bahia, no
sentido de contribuir para assegurar o acesso à justiça e perseguir os valores da instituição, a 1ª Vice-Presidência implementou, no biênio 2016/2018, ações e projetos voltados a incrementar a prestação do serviço
das unidades que administra, todos com excelente resultado, dentre os quais, destacam-se:
»» Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)

Sistema de Gestão da Qualidade

Em visita institucional à 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no ano
de 2016, constatou-se a existência de um robusto Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), baseado na
Norma NBR ISO 9001:2015, para o serviço de distribuição do 2º Grau, cuja adequação para o Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia identificou-se como viável.
Neste contexto, houve por bem esta 1ª Vice-Presidência envidar esforços para que o serviço de distribuição do 2º Grau desenvolvesse um Sistema de Gestão da Qualidade, com consultoria especializada,
objetivando a Certificação Internacional ISO 9001, que sinaliza a excelência na prestação de serviço por
parte da instituição certificada.
No mês de maio de 2017, iniciou-se a implantação do SGQ no Secomge Protocolo/Distribuição, que
resultou nas seguintes ações:
a) Requalificação do espaço e capacitação dos seus colaboradores;
b) Edição de 13 instruções de trabalho para cada etapa do serviço controlado;
c) Elaboração de cadeia de ajuda para descentralização da gestão;
d) Identificação de riscos e oportunidades;
e) Mapeamento dos objetivos e indicadores; e
f) Implantação de um substancioso controle de não conformidades.
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O sistema já se encontra devidamente implantado, com auditoria externa realizada, e certificado pela
Norma NBR ISO 9001:2015, com resultados já aparentes, evidenciados pelo controle das não conformidades, pela padronização dos procedimentos e gestão documental, além de controle de registros e
implementação da mentalidade de risco, uniformizando as atividades e reduzindo os índices de erros e o
prazo de tramitação dos processos no setor.

A presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago (à direita), e a
1ª vice-presidente, desembargadora Maria da Purificação da Silva, na entrega do certificado ISO 9001

No dia 11 de dezembro de 2017, em cerimônia realizada no auditório do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, o Secomge recebeu o Certificado ISO 9001, versão 2015, reconhecendo a implantação do sistema
de gestão da qualidade.
»» Capacitação de servidores
Novo Código de Processo Civil, Sistema SAJ, fluxos de trabalho de protocolo e cadastramento, e a prevenção na distribuição foram temas debatidos durante o Curso de Capacitação do Secomge.
Durante três dias, de 26 a 28 de setembro de 2016, servidores e magistrados da 1ª Vice-Presidência participaram do curso, realizado na Sala do Convívio do TJBA e na sede da Unicorp, em Monte Serrat.
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Curso de capacitação do Secomge na Sala de Convívio do TJBA

“A necessidade de aprimorar o conhecimento dos colaboradores e de padronização das rotinas e procedimentos no Secomge motivaram a realização do curso”, afirmou a primeira vice-presidente do TJBA,
desembargadora Maria da Purificação da Silva, que esteve à frente dos trabalhos na abertura e no encerramento da capacitação.
“Nosso desafio é otimizar as capacidades de cada um e identificar formas mais eficazes de executar as
tarefas, visando um acréscimo de qualidade às nossas condições de trabalho e à prestação do serviço ao
jurisdicionado”, completou.
O professor de Direito Processual Civil, da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), o advogado Eduardo Sodré, ministrou palestra sobre o Regimento do TJBA à luz do Novo Código Processo Civil. Já as oficinas sobre procedimentos rotineiros foram ministradas pelos servidores.

1ª Vice-presidente, desembargadora Maria da Purificação, no curso de capacitação na Unicorp
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A capacitação foi iniciada com o pronunciamento da desembargadora Maria da Purificação da Silva.
Em seguida, os juízes auxiliares da 1ª Vice-Presidência, Gilberto Bahia e Raimundo Braga, fizeram uma
contextualização das atividades e da importância do setor.
A servidora Mariana Nunes também falou sobre a dinâmica dos trabalhos, enquanto a juíza Cristiane
Menezes promoveu uma dinâmica com os participantes.
»» Capacitação de gestores
Os coordenadores e supervisores da 1ª Vice-Presidência se reuniram no dia 5 de outubro de 2016, no Espaço
Convívio, no terceiro andar do edifício-sede, no Centro Administrativo da Bahia, para a segunda etapa do
curso Desenvolvendo Lideranças. A iniciativa integra o plano de capacitação promovido pela Unicorp.
Ministrada pela juíza de direito Cristiane Menezes Barreto, a capacitação teve por objetivo fortalecer a
preparação dos gestores para lidar com as equipes de trabalho nos mais diversos setores do TJBA.

Juiza de direito Cristiane Menezes Barreto na preparação de gestores do TJBA

A magistrada utilizou atividades reflexivas e vivenciais, possibilitando uma construção coletiva de conhecimentos dos participantes.
A intenção é agregar valor às rotinas produtivas do Secomge para favorecer a eficiência e a eficácia do
trabalho desenvolvido pelos servidores do setor.
»» Edição de Guia da Distribuição e Manual de Rotinas da Prevenção
Com o intuito de uniformizar a prática de atos nos procedimentos relacionados à distribuição de processos
no 2º Grau e aprimorar a qualidade dos serviços prestados no âmbito do Secomge, a 1ª Vice-Presidência
editou guias e manuais de procedimentos de distribuição e prevenção.
Através das Ordens de Serviço nº VP1-02/2017-SG e VP1-03/2017-SG, foram instituídos o Guia
Prático - Distribuição de Processos no 2º Grau e o Manual de Rotinas - Análise de Prevenção e Redistribuição dos Feitos no Segundo Grau, ambos elaborados pelos servidores da 1ª Vice-Presidência.
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Manual de Rotinas e Guia Prático editados pela 1ª Vice-Presidência

O Guia Prático traz orientações destinadas a ordenar a prática dos atos de protocolo, cadastramento,
tombamento, estudo da prevenção, distribuição e remessa dos autos aos diversos órgãos do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia. Já o Manual de Rotinas da Prevenção se propõe a estabelecer critérios para
padronizar o estudo da prevenção e a redistribuição de feitos na Segunda Instância.
»» Sistema da Linha Sucessória
Identificada a precariedade da informação acerca do histórico de ocupação das vagas dos desembargadores nos diversos órgãos do TJBA, idealizou-se, no âmbito da Presidência e da 1ª Vice-Presidência, um
sistema interno de gerenciamento de dados que, além dos dados da linha sucessória, contemplasse também os atos (decretos e termos) comprobatórios da movimentação na carreira do magistrado.
A importância do projeto se justifica na medida em que estas informações têm importância capital para
o serviço de distribuição, sobretudo na análise da prevenção, bem assim por outros órgãos do TJBA, a
exemplo da Secretaria de Recursos, a fim de realizar o correto encaminhamento dos autos à vaga do relator de origem, quando este já tenha deixado o órgão por motivos diversos, e dos gabinetes dos desembargadores, para o acompanhamento do estudo da prevenção feito pelo Secomge.
Neste contexto, a ferramenta auxilia na análise de prevenção dos feitos que serão distribuídos, bem
como funciona como repositório oficial das informações, que podem ser consultadas por todas as
unidades do TJBA.
O projeto foi concretizado através de intensa pesquisa realizada por parte dos servidores envolvidos e
nominado de Sistema da Linha Sucessória (SLS), com permissão de acesso a todos os servidores e magistrados que possuam usuário e senha de rede.
O sistema disponibiliza as informações mediante relatórios, que contemplam o histórico do magistrado,
das unidades, das vagas ativas, de decretos e de composição da Mesa Diretora e do Tribunal Pleno.
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Tela do Sistema da Linha Sucessória

Para viabilizar a manutenção do sistema e garantir a sua atualização permanente, por iniciativa conjunta
da 1ª Vice-Presidência com a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, foi editada a Resolução nº 17/2017, que disciplina o uso da ferramenta, e a Emenda Regimental nº 02/2017, que alterou o
art. 19 do Regimento Interno.
»» Portal da 1ª Vice-Presidência
A 1º Vice-Presidência idealizou a elaboração de uma página virtual para veicular assuntos institucionais,
cujo projeto foi concluído no mês de junho de 2017.
O portal encontra-se disponível no site do Tribunal de Justiça, através do link http://www.tjba.jus.br/
primeiravice/, e é permanentemente revisado e atualizado pelo gabinete da 1ª Vice-Presidência.
No endereço, podem ser encontradas informações úteis para magistrados, servidores, advogados e demais usuários, a exemplo da estrutura, competência e organização da 1ª Vice-Presidência, legislação,
estatísticas, escalas do plantão, resultados das pesquisas de satisfação, entre outras informações, conferindo, assim, transparência à gestão.

Portal da 1ª Vice-Presidência
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Como inovação, o portal disponibiliza ferramenta para consulta da distribuição em tempo real, conferindo maior segurança e transparência às atividades do Secomge.
»» Pesquisa de Satisfação da 1ª Vice-Presidência
A 1ª Vice-Presidência decidiu implementar, a partir de março de 2017, pesquisa periódica de satisfação
dos usuários do Secomge.
A pesquisa objetiva identificar o índice de satisfação dos usuários, com foco na análise do atendimento,
cadastramento dos feitos, prevenção e distribuição, permitindo à unidade gestora avaliar a eficácia dos
processos de trabalho e a eventual necessidade de adoção de ações preventivas e/ou corretivas, na busca
pela melhoria contínua dos serviços prestados.
Os questionários foram realizados através da coleta de dados de três perfis de usuários internos, quais
sejam, desembargador, assessor de desembargador e secretário dos órgãos julgadores, destinatários da
prestação de seus serviços no âmbito institucional.
Os resultados podem ser visualizados no gráfico a seguir:

Além disso, disponibilizou-se, na página da 1ª Vice-Presidência, ferramenta de pesquisa permanente de
satisfação e formulários físicos no balcão de protocolo do Secomge, a fim de que os usuários externos
possam avaliar a qualidade dos serviços prestados pela unidade.
Os resultados obtidos são tratados e discutidos pela equipe, a fim de propiciar uma melhoria consistente
do índice de satisfação dos usuários do setor de distribuição no 2º Grau.
»» Reforma das instalações físicas do Plantão Judiciário do 2º Grau e Secomge
Em outubro de 2016, a 1ª vice-presidente inaugurou, em conjunto com a presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, as novas instalações do Plantão Judiciário do 2º Grau, no térreo do edifício-sede
do TJBA, no Centro Administrativo da Bahia.
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O espaço passou por uma série de adaptações e ganhou, após duas semanas de obras, um novo gabinete
para o magistrado plantonista, ampliação da copa e dos dormitórios, um chuveiro, dentre outras melhorias.
Também houve a reinstalação dos pontos elétricos e dos pontos de rede, o que ajudou na disposição do
mobiliário, de acordo com o previsto nos estudos da ergonomia. Toda a nova estrutura beneficia magistrados, servidores e advogados que utilizam o serviço.

A presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago (à direita), a 1ª
vice-presidente, desembargadora Maria da Purificação da Silva, e os juízes Gilberto Bahia e
Raimundo Nonato Borges Braga na inauguração do Plantão do 2º Grau

No mês de julho de 2016, a 1ª Vice-Presidência promoveu a reestruturação do espaço físico do Secomge
Protocolo e Distribuição, com mudança do layout, pintura, troca do piso e substituição de alguns equipamentos de informática utilizados pela distribuição e pela chefia do órgão.
Além disso, foi instalado sistema de monitoramento eletrônico da unidade, com a finalidade de acompanhar as atividades desenvolvidas e conferir maior segurança aos usuários.

Reestruturação do espaço físico da Secomge
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»» Projetos Estratégicos
A 1ª vice-presidente integra, na condição de membro da Mesa Diretora, o Comitê Gestor do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia.
Alinhada com a estratégia do Tribunal de Justiça, apresentou dois projetos na II Reunião de Analise Estratégica (RAE) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, realizada em 19 de setembro de 2017.
O primeiro projeto versa sobre gestão da informação da linha sucessória na vaga de desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tendo a 1ª Vice-Presidência foi desenvolvido, em parceria com a
Coordenação de Sistemas (Cosis) e com apoio da Assessoria Especial da Presidência I (AEP I), um sistema que poderá ser acessado na intranet do TJBA, com a finalidade de criar um registro histórico das
vagas nos órgãos julgadores, além de orientar a distribuição de processos no 2º Grau.
O segundo projeto trata da implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) no Secomge que
passou por auditoria externa e recebeu a Certificação Internacional ISO 9001 – versão 2015.
COMISSÕES E GRUPOS DE TRABALHO ......................................................................................
A 1ª Vice-Presidência integra as seguintes Comissões e Grupos de Trabalho:
•

Comitê de Governança – desembargadora Maria da Purificação da Silva, 1ª vice-presidente (Decreto
Judiciário nº 933/2016);

•

Comissão Permanente de Meio Ambiente no Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – juiz de direito Gilberto Bahia, auxiliar da 1ª Vice-Presidência (Decreto Judiciário nº
001/2017);

•

Projeto TJBA Virtual - juiz de direito Raimundo Braga, auxiliar da 1ª Vice-Presidência (Decreto Judiciário nº 601/2017);

•

Projeto Cadastrar Melhor - juiz de direito Gilberto Bahia, auxiliar da 1ª Vice-Presidência (Decreto
Judiciário nº 469/2017);

•

Projeto Cadastrar Melhor – Charles Barbosa Requião, supervisor do Secomge (Decreto Judiciário nº
469/2017);

•

Grupo Gestor Local das Tabelas Processuais Unificadas - juiz de direito Gilberto Bahia, auxiliar da 1ª
Vice-Presidência (Decreto Judiciário nº 634/2017);

•

Grupo de Trabalho para gestão da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - juiz de direito
Raimundo Braga, auxiliar da 1ª Vice-Presidência (Decreto Judiciário nº 320/2017, 564/2017 e 995/2017);

•

Comitê Gestor do Siga – Viviane da Anunciação Souza, chefe de gabinete da 1ª Vice-Presidência
(Decreto Judiciário nº 276/2016);

•

Comissão do Sistema de Organização Judiciária - Viviane da Anunciação Souza, chefe de gabinete da
1ª Vice-Presidência (Ato Conjunto nº 11/2016).
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CHEFIA DE GABINETE ................................................................................................................

E

m cumprimento ao Ofício Circular nº 046/2017 - GP e ao que dispõe o art. 4º da Resolução nº 95
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 29 de outubro de 2009, o relatório de gestão 2016/2018
contém informações pautadas nos incisos II (apresentado pela Seção de Recursos) adiante, e V, pela
Chefia de Gabinete, do art. 4º, da referida resolução.

A 2ª Vice-Presidência (2ª VP) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem competências e atribuições
disciplinadas no Regimento Interno da instituição, em especial no seu art. 86.
Integrada à Mesa Diretora desta Corte Estadual, dispõe a 2ª Vice-Presidência de competências judicantes privativas e atribuições de natureza administrativa, cabendo-lhe gerir a Seção de Magistrados, a Ouvidoria Judicial e, especialmente, a Seção de Recursos e o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (Nugep). (Anexo I)
As atribuições do gabinete da 2ª Vice-Presidência estão reguladas nos arts. 165 a 173, do Regimento dos
Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça.
A Chefia de Gabinete da 2ª VP, composta pela chefe de gabinete, Maria Lucinez Oliveira Lempek (cargo
comissionado), uma escrevente de cartório (efetiva sem cargo) e duas estagiárias de nível médio, as quais
prestam apoio nos turnos matutino e vespertino, é responsável pela coordenação das atividades administrativas quanto a recebimento, gerenciamento e arquivamento de documentos, correspondências e processos
dirigidos à 2ª VP, presta atendimento aos jurisdicionados (capital e interior), realiza publicações dirigidas ao
Diário da Justiça Eletrônico (DJE) emanadas do Nugep, cuida dos bens móveis do gabinete (guarda e remanejamentos), entre outras atividades afins, e, sobretudo, presta assessoramento direto à 2ª Vice-Presidência.
Atualmente a 2ª VP conta com 65 pessoas em seu quadro de pessoal entre juízes assessores especiais (2),
cargos comissionados (15), efetivos sem cargo (12), estagiários (27) e terceirizados (9), distribuídos nas diversas áreas que compõem a sua estrutura a saber: Chefia de Gabinete (4), Seção de Magistrados (9), Ouvidoria Judicial (9), Seção de Recursos (20), Secretaria da Seção de Recursos (20) e Nugep (3). (Anexos II e III)
ANEXO I
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ANEXO II
Quantitativo de pessoal da 2ª Vice-Presidência
Assessores
especiais

Área
Chefia de Gabinete da 2ª VP
Semag

1

Ouvidoria Judicial
Seção de Recursos
Secretaria da Seção de Recursos
Nugep

1

Cargos
comissionados

Efetivos
sem cargo

1

1

2

4

4*

1

3

9

5

4

9

5*

1

9

4

20

4*

3

8

5

20

1

1

1

Estagiários Terceirizados

Total

3

Total
2
15
12
27
9
65
(*) Observações: os cargos comissionados de assessores de juízes - TJFC-3 (Semag-1 e Seção de Recursos -1) não pertencem a 2ª
VP os cargos de Chefe de Setor / Chefe de Seção - TJFC-5 (Semag-1 e Sec. da Seção de Recursos-1) são cargos da presidência à
disposição da 2ª VP.

ANEXO III
Quadro de pessoal da 2ª Vice-Presidência
Quantidade

Matrícula

Área: Chefia de Gabinete

Nomeação

1

9685243

Maria Lucinez Oliveira Lempek (chefe de gabinete) - TJFC – 2

2/2/16

1

804581-0

Noely Dias de Carvalho (escrevente de cartório - efetiva sem cargo em exercício)

23/11/17

1

Ellen Silva Passos (estagiária – nível médio - matutino)

1

Iasmin Graziele Matos Santana (estagiária – nível médio - vespertino)

4
Quantidade

Matrícula

Área: Seção de Magistrados

Nomeação

1

212753-9

Graça Marina Vieira da Silva (assessora especial)

2/2/16

1

902595-2

Ana Emília de Azevedo Barros (assessora de juiz) - TJFC - 3

27/9/16

1

903365-3

Gilmar Passos dos Anjos (chefe de setor) - TJFC - 5

13/4/09

1

802608-4

Iza Maria Barbosa P. Borges (escrevente de cartório)

5/4/13

1

903814-0

Maria do Socorro Alves Pinheiro Pesente (chefe de gabinete) - TJFC -3

20/8/12

1

968046-2

Tiago da Silva Rocha (supervisor) - TJFC - 3

2/2/16

1

Milena Pires Lessa (estagiária – nível superior - direito)

1

Beatriz Herval dos Santos da Silva (estagiária – nível médio)

1

Itamara de Jesus Guedes (estagiária – nível médio)

9
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Quantidade

Matrícula

Área: Ouvidoria Judicial

Nomeação

1

500238-9

Edmo Del' Rei Lima (administrador - efetivo sem cargo)

18/12/14

1

501650-9

Gilson Duarte Presídio (auditor - efetivo sem cargo)

3/3/15

1

800192-8

Guilherme José de Carvalho Neto - (analista judiciário - efetivo sem cargo)

18/5/08

1

500261-3

Maria Benedita Gama Viana (técnico de nível médio - efetiva sem cargo)

21/5/15

1

500246-0

André Luís Amado Simões (técnico em administração - efetivo sem cargo)

4/2/16

1

Quéssia Sandrine Jesus Lima de Souza (estagiária – nível superior - administração)

1

Érica Santos Souza (estagiária – nível superior - administração)

1

Patrícia de Andrade Novaes (estagiária – nível superior - direito)

1

Gabriel Gomes Santana (estagiário – nível médio)

9

Quantidade

Matrícula

Área: Seção de Recursos

Nomeação

1

219178-4

Renato Ribeiro Marques da Costa (assessor especial)

2/2/16

1

176770-4

Bárbara Maria Rodrigues Araújo (assessora de juiz) - TJFC - 3

1/8/11

1

968184-1

Ingrid Silva De Almeida (supervisora) - TJFC- 3

16/4/15

1

904377-2

Roberto Santos Pedreira de Souza (supervisor) - TJFC – 3

3/6/15

1

968285-6

Carlos Henrique Evangelista de Santana (assistente de gabinete) - TJFC-3

4/9/15

1

807394-5

Alda Celeste Silva Ledo Correa (atendente judiciário – efetiva sem cargo)

29/6/17

1

904324-1

Conceição Maria de Moraes Sarmento (assessora administrativa) -TJFC-3

3/6/15

7
1

Tatiane Santana Alvamarim (terceirizada)

1

Edleide Araújo (terceirizada)

1

Vera Lúcia Sampaio Rebello (terceirizada)

1

Reinaldo Souza dos Santos Junior (terceirizado)

4
1

Camila Lima Xisto Bezerra Silva (estagiária – nível superior - direito)

1

Flávio Victor dos Santos (estagiário – nível superior - direito)

1

Gabriela da Costa Matos (estagiária - nível superior - direito)

1

Letícia Tanan Macedo de Medeiros (estagiária – nível superior - direito)

1

Ludson Martins do Carmo (estagiário – nível superior - direito)

1

Rafaela Maria da Conceição Silveira (estagiária – nível superior - direito)

1

Sidele Silva Santana (estagiária – nível superior - direito)

1

Yago de Almeida Lima (estagiário – nível superior - direito)

8
1
1
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Hercília Helena Farias Pedreiro da Cerqueira (estagiária – nível médio)

---- 2ª VICE-PRESIDÊNCIA ----

Quantidade

Matrícula

Área: Secretaria da Seção de Recursos

Nomeação

1

807047-4

Gabriela Ribeiro de Souza Figueira (diretor de secretaria de câmara) - TJFC - 2

3/3/10

1

903360-2

Luciana Barros de Cordeiro Schroeder (secretária adjunta de câmara) TJFC-3

24/3/10

1

807378-3

Janaína Barreto de Castro (secretária adjunta de câmara) - TJFC-3

2/2/16

1

9688706

Graziele Silva Souza (chefe de seção) TJFC- 5

25/10/17

1

113019-6

Ana Maria Silva Souza (técnica nível médio - efetiva sem cargo)

4/5/15

1

224649-0

Vera Ilza Alves Pereira Santiago (escrevente de cartório - efetiva sem cargo)

9/12/08

1

807493-3

Maria de Fátima Cavalcante da Silva (digitadora - efetiva sem cargo)

24/1/17

7
1

Luane Santos (terceirizada)

1

Alanna Alves (terceirizada)

1

Jôssua Lopes Santos (terceirizado)

1

Jaqueline da Conceição do Nascimento (terceirizada)

1

Jéssica Pimenta Soares dos Santos (terceirizada)

5
1

Rafael Andrade (estagiário – nível superior - direito)

1

Larissa Santos (estagiária – nível superior - direito)

1

Mariana Cabral (estagiária – nível superior - direito)

1

Jeferson Souza (estagiário – nível superior – direito)

1

Ryzia De Almeida Munduruca (estagiária – nível superior - direito)

5
1

Luana Santos (estagiária – nível médio)

1

Eduarda de Souza Andrade (estagiária – nível médio)

1

Wesley Ferreira dos Santos (estagiário – nível médio)

3

Quantidade

Matrícula

Área: Nugep

Nomeação

1

903629-6

Líbia Maria Almeida de Andrade Figueredo Lima
(assistente técnico administrativo) -TJFC-2

7/7/10

1

807856-4

Nílvia Ferraz da Rocha Reis (efetiva sem cargo)

31/1/14

1

Malu Nascimento Rocha Ribeiro Soares (estagiária – nível superior - direito)

3

A Seção de Magistrados e a Ouvidoria Judicial, órgãos vinculados à 2ª Vice-Presidência, no biênio
2016/2018, foram coordenados pela juíza assessora Graça Marina Vieira da Silva com o indispensável
apoio de toda a equipe de servidores dos mencionados órgãos, realizando diversas atividades nas áreas de
sua competência, conforme se passa a expor.
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»» Seção de Magistrados (Semag)
A Seção de Magistrados, no exercício de sua competência, na forma que dispõe o art. 86, Paragrafo Único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no que se refere à análise das matérias administrativas relacionadas aos juízes de Primeiro Grau, processou toda a diversidade de demandas
referentes aos magistrados da capital e do interior, tendo tramitado pelo setor, até a presente data, o total
de 8.206 processos, consoante figura:
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• Plantão de Recesso
À 2ª Vice-Presidência, através da Seção de Magistrados, compete a elaboração do Plantão de Recesso, na
forma da Resolução nº 50, de 27 de março de 2013, que aprovou o Regimento dos Órgãos Auxiliares e de
Apoio Técnico Administrativo da Justiça.
Sobre a organização, o Plantão de Recesso, cumpre ressaltar que, diante da ausência de critério objetivo
que disciplinasse a convocação dos magistrados para o mencionado Plantão, a 2ª Vice-Presidência estabeleceu, através da Portaria nº 11 de 16 de outubro de 2016, que os magistrados com jurisdição eleitoral
responderão pelo Plantão de Recesso no Estado da Bahia, mediante escala previamente elaborada pela 2ª
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Registre-se, ainda, que, com o objetivo de melhor organizar as atividades de competência da Seção de
Magistrados, foram expedidas outras 17 portarias em 2016 e 14 portarias em 2017.

Portarias expedidas durante o biênio
Ano

Quantidade

2016

17

2017

14

• Lista anual de substituição
No que tange à lista anual de substituição insta salientar que, em conformidade com o disposto no art.
86, inc. VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça compete a 2ª Vice-Presidência - Seção de Magistrados a sua elaboração, sendo importante aduzir também que após a sua regular publicação anual,
há a republicação incontinente para correção de eventuais erros materiais ou equívocos quando acolhidas sugestões objetivas e fundamentadas dos magistrados e/ou ainda quando da criação/instalação de
unidades judiciárias.
Quanto à elaboração da lista, na capital, as varas de igual competência se substituem reciprocamente,
observando a ordem sequencial, inclusive. No interior do estado, a lista de substituições é elaborada
com a formação de grupos integrados por comarcas/unidades, distribuídas de modo que se substituam
reciprocamente, respeitando, sempre que possível, os juízos com mesma competência ou de competência
assemelhada. Por fim, necessário salientar que, no biênio em questão, as listas de substituições foram
publicadas em 8 de março de 2016 e 26 de janeiro de 2017.
»» Ouvidoria Judicial
A Ouvidoria Judicial, durante o biênio 2016/2018, atuou efetivamente no sentido de promover a interlocução entre os cidadãos e o Poder Judiciário, com o objetivo de conferir o grau de satisfação dos usuários.
Nesta senda, insta ressaltar que durante a referida gestão foi firmado o Projeto Ouvidorias de Justiça:
Agentes Potencializadores da Mediação e da Conciliação, promovido pela Ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça em parceria com este Egrégio Tribunal.
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A seguir, as estatísticas do setor no período em questão:
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Cabe sublinhar que, em um primeiro momento, serão apresentadas no relatório as atividades relacionadas à Seção de Recursos, e, em seguida, as atribuições vinculadas ao Nugep.
»» Seção de Recursos
• Atividades realizadas na Seção de Recursos
A 2ª Vice-Presidência, no âmbito da Seção de Recursos, executa as seguintes atividades:
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I. Exerce juízo de admissibilidade de recursos especial e extraordinário;
II. Profere decisões e despachos em pedidos de reconsideração, embargos de declaração, desapensamento, assistência judiciária gratuita, entre outros;
III. Elabora acórdãos nos agravos regimentais interpostos contra decisões proferidas nos termos do art.
543-B e C do CPC/1973 e do art. 1.030, §2º, do CPC/2015;
IV. Elabora resposta aos ofícios enviados pelas cortes superiores e encaminhados pela Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia prestando informações para subsidiar o julgamento de habeas
corpus e recurso em habeas corpus, entre outros;
V. Elabora resposta aos ofícios encaminhados pelo Conselho Nacional de Justiça em pedidos de providências e reclamação por excesso de prazo;
VI. Elabora despacho para juntada de ofícios enviados pelas cortes superiores com as decisões proferidas
nos recursos a ela dirigidos e determinando, se for o caso, providências;
VII. Atendimento às partes e aos advogados.
• Estrutura física e de pessoal
A Seção de Recursos está instalada na sala 308-N, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, local onde
o juiz assessor da 2ª Vice-Presidência coordena e orienta a assessoria jurídica incumbida de elaborar as
minutas das decisões e despachos e o pessoal que integra a área administrativa, responsável pela tramitação dos processos e informação de andamento processual às partes e patronos.
No curso da gestão, a Seção de Recursos encontrava-se composta por 1 juiz assessor, 8 estagiários de
direito, 2 estagiários nível médio, 4 funcionários terceirizados e 4 servidores efetivos.
Todavia, observou-se a redução no número de servidores do quadro efetivo lotados na Seção de Recursos, em decorrência da concessão de aposentadoria de uma servidora e ato da 2ª Vice-Presidência que
colocou uma outra servidora à disposição da Presidência desta Corte Estadual.
Por outro lado, houve a designação de servidora para ter exercício na Seção de Recursos, por meio da
Portaria-CHGABP nº 78, de 13 de abril de 2016, para cooperar na execução das atividades administrativas e de uma outra servidora, a partir do segundo semestre do ano corrente, para compor o quadro de
pessoal do referido setor.
Neste ponto, cabe evidenciar que a 2ª Vice-Presidência, em 20 de novembro de 2017, formulou requerimento dirigido à Presidência desta Corte para retorno da servidora nomeada pela Portaria-CHGABP nº
78 para unidade judiciária de origem.
Importante destacar que a 2ª vice-presidente, atenta ao acervo existente de processos dirigidos aos Tribunais Superiores e ao reduzidíssimo número de servidores, por meio dos Ofícios 45/2007 e 46/2017,
dirigidos à Presidência desta Corte Estadual e à Corregedoria Geral de Justiça, respectivamente, requereu
a designação de servidores aprovados no último concurso e/ou redesignação ou relotação de servidores
integrantes do quadro do Poder Judiciário do Estado da Bahia, capacitados para a execução das tarefas
na Seção de Recursos.
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Oportuno registrar a dificuldade em conseguir servidores para Seção de Recursos, seja pela especificidade das atividades realizadas, pela necessidade de atualização constante, volume de trabalho e, principalmente, ausência de função gratificada para o desempenho de atividades equiparadas aos gabinetes.
Além dos servidores efetivos que compõem o quadro de pessoal, a Seção de Recursos utiliza-se de quadro de servidores ocupantes de cargo comissionados, lotados na 2ª Vice-Presidência, em número de 4.
Comparando-se com o biênio anterior, observa-se a redução no número de servidores comissionados
envolvidos com as atividades na Seção de Recursos, tendo em vista o deslocamento de um cargo denominado FC3 para a Seção de Magistrados e a retirada do cargo FC4 pela Presidência desta Corte Estadual.
Cumpre destacar que todo o mobiliário e equipamentos instalados na Seção de Recursos estão descritos
no inventário de bens móveis, cadastrado no setor competente.
• Acervo da Seção de Recursos
A 2ª Vice-Presidência, no início da gestão em 22 de fevereiro de 2016, procedeu à contabilização do número de processos que tramitavam na Seção de Recursos, Secretaria Especial de Recursos, Indexação,
Digitalização, excluindo aqueles que foram remetidos eletronicamente às cortes superiores, chegando a
um acervo de 10.780 processos. Destes, 5.783 processos encontravam-se na Seção de Recursos para juízo
de admissibilidade de recurso especial, extraordinário e ordinário.
Uma nova inspeção/correição foi realizada em abril de 2017, na Seção de Recursos e sala 310 N – local onde
se encontra parte do acervo da referida seção – para contagem física dos processos e apuração do quantitativo sob a relatoria da 2ª vice-presidente, momento em que contabilizou um acervo de 8.055 processos.
Ao contabilizar o acervo recebido de terceiro e os processos entrantes no ano de 2016 até outubro de
2017, estabelece-se a tabela a seguir:

Acervo da Seção de Recursos
Entrada (Processos)
Acervo recebido de terceiro1

10.780

Ano 20162

6.2353

Ano 2017

5.965

Total

22.980

_____
1 Acervo apurado na inspeção/correição realizada em 22 de fevereiro de 2016.
2 Quantidade de processos que foram reencaminhados no sistema SAJ – Sistema de Automação da Justiça, ficando, a partir
daquele momento, sob a relatoria da 2ª vice-presidente para juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário ou processamento direto aos Tribunais Superiores, a exemplo do recurso ordinário em mandado de segurança e em habeas corpus.
3 Nos meses de janeiro a dezembro de 2016, entraram 6.740 processos, contudo, utilizaram-se como valor de referência apenas os
meses de fevereiro a dezembro de 2016, com vista a evitar que os valores referentes a janeiro de 2016 fossem contados em duplicidade, já que inseridos no acervo recebidos de terceiro.
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O acervo da 2ª Vice-Presidência também pode ser estimado considerando o número de recursos especiais, extraordinários e ordinários protocolados4, conforme Tabelas abaixo:

Saída (Decisões)
Período: janeiro a dezembro de 2016 e janeiro a outubro de 2017
Tipo de Recursos

Ano
2016

2017

RESP (Recurso Especial)

5.437

5.289

RE (Recurso Extraordinário)

1.402

1.056

RO (Recurso Ordinário)

963

850

Total

7.802

7.195

Total Geral

14.997

Saída (Decisões)5
Período: janeiro a dezembro de 2016 e janeiro a outubro de 2017
Tipo de Recursos

Ano
2016

2017

RESP (Recurso Especial)

3.320

2.259

RE (Recurso Extraordinário)

947

539

RESP /RE (decisões diversas)

398

1.433

Total

4.665

4.231

Total Geral

8.896

Saliente-se que os processos físicos encontram-se localizados na Seção de Recursos na sala 310-S do edifício-sede e na sala SS01 do prédio anexo em prateleiras e armários numerados e separados por matéria
e registrados em planilhas.
• Estatística detalhada – Decisões e Despachos (Biênio 2016/2018)
A estatística processual ora apresentada leva em consideração o número de decisões proferidas no mês
em referência, de acordo com a movimentação constante na Tabela de Movimentação Processual do
Conselho Nacional de Justiça.

_____
4 Os números representam a quantidade de recursos protocolados nas Secretarias das Câmaras, mas não necessariamente remetidos para a relatoria da 2ª Vice-Presidência. Com o novo Código de Processo Civil, os recursos ordinários passaram a ser processados
diretamente pela Secretaria da Seção de Recursos, nos termos do art. 1.028, §3.º do CPC/2015.
5 Em um processo analisado pode haver um ou mais recursos especial e extraordinário.
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Assim, com base nos registros apurados internamente, de forma manual, apresenta-se a tabela:
Quantitativo de Decisões
Período: janeiro a dezembro de 2016 e janeiro a outubro de 2017
Tipo de Recursos

Ano
2016

2017

RESP (Recurso Especial)

3.320

2.259

RE (Recurso Extraordinário)

947

539

RESP/RE (decisões diversas)

398

1.433

Total

4.665

4.231

Total Geral

8.896

Cumpre salientar que a 2ª vice-presidente encaminha mensalmente ao CNJ relatório de produtividade
contendo o quantitativo de decisões cíveis e criminais proferidas no mês de referência.
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Quantitativo de Decisões por natureza
Periodo: fevereiro de 2016 até outubro de 2017
Ano

Natureza da Decisão

20166

2017

Cível

1.987

3.258

Criminal

922

973

Total

2.909

4.231

Total Geral

7.140

Em termos de número de processos, tem-se o panorama a seguir:
Números de processos
Saída (Processos)
Ano 2016

3.1757

Ano 2017

3.6748

Total

6.849

Ao confrontar o acervo total (acervo recebido de terceiro, recebidos no ano 2016 até outubro de 2017)
com o número de processos apreciados pela 2ª vice-presidente, chega-se ao seguinte resultado:
Resumo
Acervo total

22.980

Processos julgados (decisões/acórdãos)

6.849

Processos processados (Recurso Ordinário)

1.813

Acervo remanescente

14.318

Importante consignar que dentre as decisões de natureza diversa se encontram aquelas proferidas com
fundamento no art. 543-B e C do CPC/1973 e art. 1.030, inciso I e III, do CPC/2015, as quais ensejam a
suspensão/sobrestamento dos recursos especiais e extraordinários até o julgamento de mérito do recurso
paradigma. Em novembro de 2017, o acervo de processos sobrestados representam um total de 588 processos, conforme levantamento em planilha manual.
Ao final, há que se destacar que na estatística não é computado o número de despachos de mero expediente proferidos pela 2ª Vice-Presidência, pois os questionamentos constantes no relatório do CNJ atrelam-se apenas à movimentação de decisões.

_____
6 A contabilização das decisões de acordo com a sua natureza começou a ser realizada no mês de fevereiro de 2016, o que enseja
uma diferença quando comparado o quantitativo apresentado na tabela acima com o número de decisões proferidas em recurso
especial e extraordinário durante todo o ano/2016.
7 Valor de referência aos meses de fevereiro a dezembro de 2016.
8 Valor de referência aos meses de janeiro a outubro de 2017.
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• Produtividade (Biênio 2016/2018)
No biênio (2016/2018), priorizou-se o julgamento dos processos cíveis que se encontravam conclusos
desde o ano de 2015, visando a atualizar o acervo para julgamento dentro no ano corrente. Também foram objeto de análise os processos recebidos em 2016/2017, em especial os processos em matéria penal
e os com prioridade legal.
A 2ª vice-presidente, entre fevereiro de 2016 a outubro de 2017, submeteu ao Tribunal Pleno para julgamento 158 processos, estes representados pelos agravos em recurso especial convertidos pelo Superior
Tribunal de Justiça em agravos regimentais e aqueles agravos internos interpostos diretamente pelos
interessados, além de embargos de declaração.
Cumpre ainda informar que foram expedidos 331 ofícios, em 2016 e 215 no período de janeiro a outubro de 2017.
»» Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (Nugep)
De início, cabe pontuar que o Nugep apresentou-se como um dos maiores desafios na gestão da 2ª Vice-Presidência, em decorrência das profundas alterações introduzidas pelo novo Código de Processo Civil,
no que concerne ao microssistema de precedentes e dos procedimentos administrativos estabelecidos
pela Resolução nº 235/2016, do Conselho Nacional de Justiça para gerenciamento de dados da repercussão geral, dos casos repetitivos e dos incidentes de assunção de competência.
Com a nova disciplina no âmbito jurídico e administrativo, em 10 de outubro de 2016, por meio do
Decreto Judiciário nº 929/2016, desta Corte Estadual, houve a substituição do Núcleo de Repercussão e
Recursos Repetitivos (Nurer) pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (Nugep), com o objetivo de
uniformizar procedimentos e promover a gestão dos processos sobrestados decorrentes de julgamentos
de repercussão geral e de casos repetitivos e o acompanhamento dos incidentes de assunção de competência previstos na Lei nº 13.105/2015, bem assim, dos grupos representativos enviados pela Corte Estadual aos Tribunais Superiores.
O Nugep, órgão de natureza permanente, instituído pela Resolução nº 235/2016, de 13 de julho de 2016,
do CNJ, encontra-se sob a responsabilidade da 2ª Vice-Presidência desta Corte Estadual de acordo com
o Decreto Judiciário nº 929, de 10 de outubro de 2016, editado pela Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia e do art. 86 do Regimento Interno respectivo.
Com as atribuições relacionadas e descritas nos artigos 2º da norma estadual e no art. 7º da Resolução
nº 235/2016, do CNJ, importa destacar aquelas constantes nos incisos IV e IX e II e VII de tais dispositivos, respectivamente, consistente na responsabilidade de “uniformizar os procedimentos administrativos decorrentes da aplicação da repercussão geral, de julgamento de casos repetitivos e de incidente de
assunção de competência” e alimentar banco nacional de dados com as informações atualizadas sobre os
processos sobrestados, identificando o acervo a partir do tema de repercussão geral ou de repetitivos, ou
de incidente de resolução de demandas repetitivas e do processo paradigma, de acordo com a classificação realizada pelos Tribunais Superiores e pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
• Organização e funcionamento
O Nugep, em atenção ao art. 6º da Resolução nº 235/2016, do CNJ encontra-se instalado em espaço próprio – sala 310 N do prédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - com uma estrutura de equipamentos e mobiliários que permite o desenvolvimento de suas atividades, essencialmente administrativas,
que se encontram definidas na Resolução em referência e no Decreto Judiciário nº 929/2016.
RELATÓRIO DA GESTÃO

55

---- 2ª VICE-PRESIDÊNCIA ----

Sob o aspecto do quadro pessoal, o art. 3º, do Decreto Judiciário nº 929/2016, prevê que “O Núcleo de
Gerenciamento de Precedentes - Nugep será composto inicialmente por 6 servidores, todos com graduação superior em direito, sendo cinco integrantes, de forma efetiva, do quadro de pessoal deste Tribunal
e um ocupante de cargo em provimento em comissão.”
Atualmente, integra o Nugep a servidora de cargo efetivo, bacharela em direito, Nilvia Ferraz da Rocha
Reis, analista judiciário, e a servidora Líbia Maria Almeida Andrade Figueiredo Lima, assistente técnico-administrativo da 2ª Vice-Presidência (cargo de provimento em comissão), designada para continuar
respondendo pelo referido setor, por meio do Decreto Judiciário, publicado no DJE de 14 de outubro de
2016, sem prejuízo do desempenho de suas regulares atribuições.
Como se pode observar, a estrutura de pessoal não se encontra, ainda, em consonância com o dispositivo
supracitado do Decreto Judiciário nº 929/2016.
Por fim, destaca-se a designação atual de uma estagiária de direito, Malu Nascimento Rocha Ribeiro Soares
que, em 14/11/2017, apresentou-se ao setor, estando atualmente em treinamento.
• Resultados alçancados e ações desenvolvidas
A 2ª Vice-Presidência delineou e implementou inúmeras ações para concretização dos procedimentos
definidos no Código de Processo Civil, no Decreto Judiciário nº 929/2016 e na Resolução nº 235/2016,
do CNJ, quais sejam:
Planejamento Nugep
Planejamento Nugep - Resolução nº 235/2016, do CNJ e Código Processo Civil/2015
Elaborar proposta de implantação do Nugep à Comissão de Reforma,
acompanhada da minuta do Decreto Judiciário respectivo
Elaborar proposta de alteração do regimento interno
no âmbito de competência da 2ª Vice-Presidência;
Elaborar proposta de criação da Comissão Gestora de Precedentes, prevista no art. 4º,
do Decreto Judiciário nº 929, de 10 de outubro de 2017;
Promover a substituição da logomarca Nurer – Nugep, em todos os canais de comunicação;
Solicitar a criação de e-mail institucional com a substituição Nurer – Nugep;
Padronizar a divulgação dos incidentes de resolução de demanda repetitiva, incidentes
de assunção de competência e grupos representativos de controvérsia no Portal do Nugep;
Disponibilizar peças eletrônicas dos incidentes de resolução de demanda
repetitiva e de assunção de competência para consulta pública;
Solicitar criação do Número Único de Tema (NUT) para os incidentes de resolução
de demanda repetitiva e de assunção de competência no Conselho Nacional de Justiça;
Modificar os parâmetros para a extração de relatório de processos sobrestados;
Elaborar, quinzenalmente, relatório de processos suspensos, em todas as instâncias e graus de jurisdição,
em decorrência da admissão de incidentes de resolução de demandas repetitivas ou afetação
de processos ao regime de julgamento dos recursos repetitivos;
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Planejamento Nugep (continuação)
Planejamento Nugep - Resolução nº 235/2016, do CNJ e Código Processo Civil/2015

Situação

Implantar ferramenta tecnológica para integração com a Webservice do CNJ;
Promover a integração do sistema informatizado Nugep com tos
os sistemas judiciais – SAJ 1º e 2º Graus, PJe, Projudi e Saipro;
Cadastrar os códigos de movimentação da Tabela Unificada do CNJ para suspensão pela
sistemática da repercussão geral e demandas repetitivas e admissão de incidentes nos sistemas judiciais;
Criar código de movimentação não-unificado para acompanhamento do incidente de assunção de competência;
Criar código de movimentação não-unificado denominado encerrar sobrestamento – Nugep para preenchimento
da variável – Data de Julgamento (DataJS) prevista no Anexo V, da Resolução nº 235/2016, do CNJ;
Promover alterações no sistema informatizado Nugep para permitir o cadastramento de temas de incidentes de resolução de demandas repetitivas, incidentes de assunção de competência, grupos representativos e Suspensão em
incidente de resolução de demandas repetitivas (SIRDR);
Promover a inserção no sistema Nugep de funcionalidade para permitir o sobrestamento
de processos vinculados aos incidentes de resolução de demandas repetitivas,
incidentes de assunção de competência, grupos representativos e SIRDR;
Reeditar o Guia Rápido Nugep de forma a refletir as alterações
promovidas pela legislação processual civil em vigor;
Reeditar o Guia Informatizado Nugep com as orientações para o cadastramento dos processos sobrestados
pela sistemática da repercussão geral, casos repetitivos e incidentes de demandas repetitivas;
Elaborar proposta de alteração da Resolução nº 25 de 11 de dezembro de 2015;
Disciplinar a criação de acesso para usuários ao sistema informatizado Nugep, via Service Desk;
Solicitar a criação de modelos de instituição no sistema SAJ 1º e 2º Graus
para suspensão de processos por repercussão geral, recursos repetitivos, incidentes
de resolução de demandas repetitivas e incidentes de assunção de competência;
Orientar os magistrados e gabinetes de desembargadores sobre os procedimentos introduzidos
pela Resolução nº 235/2016 e destacar o seu impactos nas atividades administrativa e judicante;
Compartilhar informações com outros Tribunais de interesse do Nugep.

Cumpre destacar que as ações acima indicadas na cor vermelha, em 17 de novembro de 2017, encontravam-se em desenvolvimento ou aguardavam a conclusão de etapa anterior, todavia, espera-se que até o
final da gestão estejam devidamente concluídas.
Além das ações descritas, a 2ª Vice-Presidência solicitou à Coordenação de Sistemas (Cosis) a adoção
de melhorias para o sistema informatizado Nugep visando a uma gestão mais eficaz dos sobrestamentos efetivados pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia e ainda o desenvolvimento de uma ferramenta
denominada gestão de documentos – que está em fase de conclusão - com o objetivo de disseminar o
conteúdo dos ofícios com comunicações de sobrestamento e julgamento de temas e outros documentos
editados pelo Nugep, a exemplo dos guias.
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Outras ações mantidas e aperfeiçoadas pelo Nugep são:
Ações mantidas e aperfeiçoadas pelo Nuegp

Portal Nugep

Aperfeiçoamento do canal de comunicação com a introdução da consulta pública dos incidentes de
resolução de demandas repetitivas, do incidente de assunção de competência e do grupo representativo, além da manutenção da divulgação de notícias acerca da sistemática da Repercussão Geral e
dos Casos Repetitivos disponibilizadas nos sites CNJ, STJ e STF, de links úteis, tabelas de temas do
STF/STJ, legislação e informativos sobre julgamento de recursos paradigmas.

Grupo de e-mails
magistrados e
servidores

Mantidas às divulgações pelo grupo de e-mail dos ofícios e demais informações acerca da sistemática da Repercussão Geral e do Casos Repetitivos, todavia, verificada a ausência de disseminação das
informações pelos destinatários, solicitou-se a criação da ferramenta de gestão de documentos.

Fóruns de discussão
do STJ e do STF

Manutenção do credenciamento nos fóruns de discussão do STJ e do STF que tratam de assuntos relacionados aos recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, como ferramenta de aproximação de interação entre os Tribunais, facilitando a divulgação de informações, a realização de consultas,
pesquisas e debates acerca dos temas e procedimentos vinculados aos referidos institutos.

Guia rápido
Nugep

Mantida a distribuição do guia rápido em nova versão que reflete
as modificações implementadas pela legislação processual civil em vigor.

Etiqueta para
identificação dos
Processos Sobrestados

Mantida a confecção e distribuição de etiquetas adesivas para facilitar a identificação dos processos
sobrestados pelos servidores dos gabinetes dos desembargadores e secretarias de câmara com alteração de conteúdo para abarcar os incidentes e o grupo representativo.

O Nugep, com o objetivo de orientar, uniformizar procedimentos e gerenciar as demais atividades administrativas descritas no Decreto Judiciário nº 929/2016, encaminhou no ano de 2016, 171 expedientes e,
entre janeiro e 17 de novembro de 2017, 218 ofícios.
• Sistema informatizado Nugep
No biênio 2016/2018, o sistema informatizado Nugep sofreu profundas alterações em sua configuração inicial para abarcar os incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência previstos
na legislação processual civil em vigor e os procedimentos previstos na Resolução nº 235/2016, do CNJ, que
inauguraram um cenário em que a gestão dos recursos repetitivos tornou-se ainda mais imprescindível.
Os anexos I a V da Resolução nº 235/2016 do CNJ definiram não só a forma, modo e periodicidade do
envio de informações ao Banco Nacional de Precedentes (BNPR), como também indicaram as variáveis
mínimas obrigatórias para o acompanhamento pelo CNJ dos processos sobrestados pela sistemática da
repercussão geral, casos repetitivos, incidentes de assunção de competência e grupos representativos.
A necessidade de compilação de dados no formato exigido pela Resolução nº 235/2016, do CNJ impactou diretamente no modo como o sistema informatizado Nugep extraia os dados cadastrados da base de
dados dos sistemas judiciais adotados pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia.
Como resultado disso, o Nugep definiu com a Cosis a melhor maneira de extração dos dados dos sistemas judiciais – SAJ 1º e 2º Graus, Projudi, PJe e Saipro e, como consequência, foi reestruturada a tela de
cadastrado do processo sobrestado no sistema informatizado Nugep para registrar a data da distribuição
do processo e data do sobrestamento constante no sistema judicial e redefinido o modo de compilação
dos relatórios quinzenais de processos sobrestados a serem enviados ao Conselho Nacional de Justiça.
Além disso, foram discutidas e elaboradas as telas a serem utilizadas pelo Nugep para cadastro dos temas
relacionados aos incidentes de resolução de demandas repetitivas, incidentes de assunção de competência, grupos representativos e Suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas (SIRDR) e o
mecanismo para a divulgação destes na página eletrônica do Tribunal, conforme exigência prevista no
art. 5º da Resolução nº 235/2016, CNJ.
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Paralelamente, incluíram-se nos sistemas judiciais as movimentações constantes na Tabela Processual Unificada do CNJ previstas para suspensão de processos pelos incidentes acima relacionados, a fim de promover o reconhecimento pelo sistema informatizado Nugep dos sobrestamentos efetivados pelos magistrados.
Noutro ponto, acrescente-se que para a obtenção da variável Data de Julgamento (DataJS) prevista no
Anexo V, da Resolução nº 235/2016, o Nugep solicitou a criação e implantação de movimentação não
unificada denominada encerrado sobrestamento – Nugep nos sistemas judiciais para utilização pelos
gabinetes de desembargadores, secretarias de câmaras e unidades judiciárias.
Com a previsão na Resolução nº 235/2016, do CNJ de implementação de ferramenta tecnológica pelos
Tribunais Estaduais e Regionais Federais para a remessa de relatórios de processos sobrestados, o Nugep
direcionou todos os esforços possíveis para migrar o maior número de dados compilados em planilhas
manuais desde a edição da Resolução nº 160/2012, do CNJ, para a base do sistema informatizado Nugep.
Com certeza, a migração se mostrou um grande desafio, pois, inúmeras situações observadas, a exemplo
de processos suspensos que não se encontravam vinculados ao código de movimentação previsto na Tabela de Movimentação Processual do CNJ dentre outros, demandaram um trabalho de saneamento por
parte do Nugep com a colaboração de gabinetes e unidades judiciárias.
Registre-se que o Nugep, com o auxílio das servidoras e a estagiária lotada no setor, promoveu a inserção de mais de 1.000 processos sobrestados no sistema informatizado em referência e cadastrou - após
pesquisa de cada processo no sistema judicial SAJ 2º Grau - em mais de 300 processos, a variável data
de julgamento, que se encontrava em branco nas planilhas manuais de processos sobrestados, visando a
atender a exigência elencada no Anexo IV, da Resolução nº 235/2016, do CNJ.
Outro ponto detectado pelo Nugep no momento do saneamento dos dados foi a falta de correspondência
entre as classes processuais de processos sobrestados e as registradas na Tabela de Movimentação Processual Unificada do CNJ, ponto este que uma vez corrigido com a colaboração da Diretoria de 1º Grau
(DPG), Coordenação dos Juizados Especiais (Coje) e Cosis, permitiu a inserção dos processos no BNPR.
Sob outro aspecto, destaque-se que a 2ª Vice-Presidência cumpriu rigorosamente o prazo definido no art.
14 da Resolução nº 235/2016, do CNJ para a implantação da Web Service. Desta forma, a partir de 1º de
setembro de 2017, o relatório de processos sobrestados pela sistemática da repercussão geral, recursos
repetitivos e incidentes de resolução de demandas repetitivas constante na base do sistema informatizado
Nugep passou a ser enviado, diariamente, ao BNPR, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno evidenciar que o Conselho Nacional de Justiça no art. 4, inciso XII c/c o art. 5º, X, da Portaria nº
46, de 27 de junho de 2017, instituiu como critério de avaliação para a concessão do Selo Justiça em Números,
além da criação do Nugep e sua estruturação, o envio dos dados previstos no art. 5º e nos Anexos da Resolução
nº 235/2016, do CNJ, dentre os quais cabe ressaltar o Anexo IV relativo ao relatório de processo sobrestado.
Atualmente, cabe registrar que o Nugep, com a Cosis, está finalizando os parâmetros e definindo os filtros
do relatório denominado relatório CNJ no sistema informatizado Nugep, a ser utilizado para fins de estatística para, em sequência, estabelecer os ajustes a serem implementados no relatório de processos sobrestados, de forma a permitir a extração individualizada por unidade judiciária e gabinete de desembargador.
No momento da finalização das intervenções propostas pelo Nugep para o sistema informatizado, far-se-á
necessária a alteração dos termos da Resolução nº 25, 11 de dezembro de 2015, que regulamentou o sistema
informatizado do Nurer.
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Como o sistema informatizado visa a atender as demandas internas e de órgãos externos (STJ/STF/CNJ),
será essencial o contínuo aperfeiçoamento para que, conjuntamente com a contribuição dos usuários internos, seja alcançada a excelência na gestão dos recursos repetitivos e na obtenção de dados que reflitam
o panorama dos processos sobrestados e dos incidentes admitidos no Poder Judiciário do Estado da Bahia.
• Compartilhamento de experiências com outros Tribunais
No biênio 2016/2018, a expertise derivada do acúmulo de conhecimentos adquiridos com a gestão do
Nugep motivou o interesse de outros Tribunais Estaduais e Regionais Federais no compartilhamento das
boas práticas realizadas.
Nesse sentido, o Nugep/BA recebeu a visita do servidor José Pimenta Roberto Ferreti da Costa, integrante da Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e integrou
videoconferência com equipe multidisciplinar do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, na qual se
pode destacar a participação do servidor Erick Andrade, especialista em Planejamento Governamental e
secretário de Comitê de Metas Nacionais do Tribunal de Justiça de Sergipe.
Acresça-se ainda que, em face do reconhecimento do bom trabalho executado pelo Nugep/BA, houve sugestão do Nugep/STJ ao Nugep/MA para a troca de experiências na implementação dos procedimentos
relativos à gestão do referido núcleo. Assim é que, no segundo semestre do corrente ano, foram recepcionados pela 2ª Vice-Presidência e pelo juiz assessor, Renato Ribeiro Marques da Costa, os desembargadores Paulo Sérgio Velten Pereira e José Luiz Oliveira de Almeida, que compõem a Comissão Gestora
de Precedentes do Tribunal de Justiça do Maranhão e a servidora do Nugep/MA, Bianca Baptista Ramos.
Na oportunidade, apresentou-se a estrutura de funcionamento do órgão, bem assim as rotinas e ferramentas utilizadas para a gestão dos precedentes pelo Nugep/BA, especialmente o sistema informatizado desenvolvido pelo Nugep/BA em parceria com a Cosis, sendo requerida a celebração de convênio entre os
Tribunais para a troca de requisitos necessários ao compartilhamento do referido sistema com o Nugep/BA.
Convém destacar que o reconhecimento de outros Tribunais demonstra que os esforços direcionados
pela 2ª Vice-Presidência, à frente da gestão do Nugep, estão em consonância com as melhores práticas
utilizadas pelos Tribunais na gestão de precedentes, não se podendo esquecer da necessidade de continuidade dos trabalhos desenvolvidos, em virtude da dinâmica na disciplina da gestão do sistema de
precedentes pelo Conselho Nacional de Justiça e legislação processual civil em vigor.
•

Reunião com gabinetes e secretarias de câmara e seminário com magistrados e servidores - incentivo à aplicação da resolução nº 235/2016, CNJ e gestão de recursos repetitivos
O Nugep realizou nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2016 reunião com gabinetes e secretarias de câmaras
para apresentar as modificações introduzidas pela Resolução nº 235/2016 nas atividades relacionadas à gestão
de precedentes e, sobremodo, os impactos das alterações na construção dos relatórios de processos sobrestados
pela sistemática da repercussão geral, recursos repetitivos e incidentes de resolução de demandas repetitivas.
Naquele momento, foram apresentados os pontos mais relevantes da Resolução nº 235/2016, do CNJ e
seus reflexos nas atividades dos gabinetes relacionadas à suspensão de processos fundada em precedentes
qualificados, bem assim, alinhados os procedimentos internos para o alcance dos objetivos traçados na
Resolução respectiva e esclarecidas as dúvidas dos participantes sobre a matéria ali discutida.
Ademais, com o escopo de reforçar os procedimentos elencados na Resolução nº 235/2016, do CNJ entre
magistrados e servidores e incentivar a boa gestão dos recursos repetitivos, a Universidade Corporativa
do TJBA (Unicorp), em parceria com o Nugep, no dia 30 de novembro de 2016, promoveu o seminário O
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Impacto da Resolução 235/2016 – CNJ no Gerenciamento de Processos Submetidos à Repercussão Geral
e Casos Repetitivos, com a participação do assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes
(Nugep), no Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Ornellas Marchiori, e de servidora responsável pelo
Nugep/BA, Líbia Maria Almeida de Andrade Figueiredo Lima.9
Marcelo Marchiori expôs sobre Procedimentos Administrativos da Resolução CNJ 235/2016 e o Impacto
na Atividade Jurisdicional – Repercussão Geral, Recursos Repetitivos, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e Incidente de Assunção de Competência. Enquanto que a assessora técnico-administrativo da 2ª Vice-Presidência, Líbia Figueiredo Lima, expôs sobre procedimentos administrativos no
TJBA – processos submetidos à repercussão geral e casos repetitivos.
No seminário foram distribuídas pastas do Nugep contendo cópia da Resolução nº 235/2016, do CNJ,
uma tag (etiqueta) com a indicação dos códigos de sobrestamento e a versão atualizada do Guia Rápido,
de acordo com a legislação processual civil em vigor e a norma do Conselho Nacional de Justiça.
• Portal Nugep - Consulta pública de incidentes e grupos representativos
A 2ª Vice-Presidência, com o propósito de atender aos procedimentos descritos no art. 5º e 8º, da Resolução nº 235/2016, do CNJ c/c o art. 219, §12 e art. 220, §8, do Regimento Interno desta Corte Estadual,
disponibilizou por meio do Portal Nugep a consulta pública dos incidentes admitidos no âmbito da Corte
Estadual e dos grupos representativos enviados para o Superior Tribunal de Justiça, nos moldes definidos
pela norma em vigor, sendo que, quanto à disponibilização de peças eletrônicas demandou à área interna
do Tribunal o desenvolvimento de ferramenta para tal finalidade.
Convém salientar que, enquanto aguarda o desenvolvimento de solução definitiva para a disponibilizar
as peças eletrônicas, a 2ª Vice-Presidência visando a suprir a referida ausência solicitou a inclusão de link
de acesso no Portal Nugep para redirecionamento do usuário ao andamento do processo - Incidentes de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e Incidente de Assunção de Competência (IAC) - disponível
no sistema judicial, local onde poderá ter acesso, pelo menos, as decisões e/ou despachos proferidos.
• Comissão Gestora de Precedentes
O §3º do art. 6º da Resolução nº 235/2016, do CNJ prevê a criação de Comissão Gestora de Precedentes
com a finalidade de supervisionar as atividades realizadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes
e de acordo com o art. 4º do Decreto Judiciário nº 929/2016, será composta por um desembargador das
Seções Cíveis Reunidas, um desembargador da Seção de Direito Público, um desembargador da Seção de
Direito Privado e um desembargador da Seção Criminal.
A 2ª Vice-Presidência, por meio dos expedientes nº 2016/05978 e 2016/07727, encaminhou à Presidência, em 27 de julho de 2016, proposta de minuta de emenda regimental para disciplinar a Comissão Gestora de Precedentes, tendo sido esta enviada, para apreciação pela Comissão de Reforma e aprovada na
sessão do último Tribunal Pleno, em 19 de dezembro de 2017.
Estas são as informações a serem prestadas, ao tempo em que, coloco-me à inteira disposição para novos
esclarecimentos que se façam necessários, renovando, no ensejo, os votos de estima e elevada consideração.
Atenciosamente,
Desembargadora Lícia de Castro L. Carvalho
2ª Vice-Presidente

_____
9 Notícia divulgada no link: (http://www5.tjba.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=96774:regimento-interno-do-tjba-e-referencia-nacional-diz-chefe-do-nucleo-de-de-precedentes-do-stj&catid=55&Itemid=202)
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APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................

C

riada por meio da Resolução nº 7, em 11 de março de 2017, a Diretoria do Primeiro Grau (DPG) apresenta uma estrutura organizacional e administrativa formada por núcleos que possuem atribuições
de Serviço Técnico e Administrativo de Apoio, de Atendimento ao Público e Planejamento e de Normatização. Atua junto aos órgãos do Poder Judiciário Estadual no desenvolvimento e implantação de
projetos, implementação de ações e iniciativas para a melhoria da prestação dos serviços aos jurisdicionados.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ...............................................................................................
»»
»»
»»
»»
»»

Núcleo Cível, Comercial e de Consumo
Núcleo Criminal
Núcleo de Família
Núcleo de Planejamento Estratégico, Normativo e de Sistemas
Núcleo Fazendário e Previdenciário

COMPOSIÇÃO ...........................................................................................................................
Gabinete
Cícero Washington Pereira de Moura – diretor-geral
João Felipe Oliveira de Menezes – assessor chefe
Lígia Pereira Matos – assessora
Núcleo de Planejamento Estratégico, Normativo e de Sistemas
Marcela Nunes Rangel da Silva – assessora
Olga Alves dos Santos – técnico judiciário
Diogo Caliman Ceschim – técnico de nível médio
Victor Hugo Amorim de Sena - colaborador
Núcleo Cível, Comercial e de Consumo
Eritan Souza Costa Júnior – assessor
Núcleo Criminal
Yasmim Nascimento Reis – assessora
Núcleo Fazendário e Previdenciário
Poliana Maria da Ressurreição Barros – assessora
Núcleo de Família
Fernanda Santos Santana Lorenzo Martinez – assessora
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Estagiária de nível superior
Luíza Coelho Miranda Mendes (Curso de Direito)
Estagiários de nível médio
Daniela Cardo Chaves – gabinete DPG/Balcão de Atendimento Legal
Filipe Santos de Jesus – gabinete DPG/Balcão de Atendimento Legal
Vinicius Antônio Barbosa Pacheco – gabinete DPG/Balcão de Atendimento Legal
VIAGENS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL ...................................................................................
Viagens de representação oficial
9/3/2016

Visita Regimental às
Unidades Judiciais

Desembargador Osvaldo
Bomfim e Cícero Moura

São Paulo - SP

16 a 17/6/2016

Visita Regimental ao Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo

Desembargadora
Maria do Socorro Barreto
Santiago e João Felipe
Menezes

Barreiras - BA

13 a 14/4/2016

Visita Regimental às
Unidades Judiciais

Desembargador Osvaldo
Bomfim e Cícero Moura

Feira de Santana - BA

2 a 4/5/2016

Saneamento Varas de
Família, TJBA Virtual

João Felipe Menezes

Brasília - DF

28/4/2016

Reunião do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

João Felipe Menezes

Brasília - DF

3 a 5/5/2016

1ª reunião para o
10º Encontro Nacional
do Poder Judiciário

Cícero Moura

Feira de Santana - BA

10/6/2016

Levantamento do
Mutirão e Práticas
Cartorárias

João Felipe Menezes

Brasília - DF

15 a 16/6/2016

Participação do III Seminário
de Planejamento Estratégico
Sustentável do Poder Judiciário

Cícero Moura

Brasília - DF

21 a 22/6/2016

Reunião CNJ

João Felipe Menezes

13/7/2016

Acompanhamento do final
saneamento promovido pela
Corregedoria das Comarcas do
Interior nas Varas Cível e Criminal

Cícero Moura e
João Felipe Menezes

Feira de Santana - BA

Mata de São João - BA
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Viagens de representação oficial (continuação)
São Paulo - SP

7 e 8/7/2016

Ambientação Cartório do Futuro

João Felipe Menezes, Cícero
Moura e Joana Pinheiro

Belém - PA

12 a 14/9/2016

III Encontro Nacional de Governança
Colaborativa da Justiça Eleitoral

João Felipe Menezes

Porto Seguro - BA

2 a 6/4/2017

Regime especial de Trabalho
na 1ª Vara Criminal

João Felipe Oliveira
de Menezes

Itabuna - BA

31/7 a 2/8/2017

Reunião com os juízes sobre a
implantação do Cartório Integrado

Cícero Moura

Belo Horizonte - MG

2 a 4/7/2017

Participação do 1° Encontro
Nacional do Cira

Cícero Moura e
João Felipe Menezes

Ilhéus/Itabuna - BA

12 a 17/2/2017

Reunião com os juízes sobre a
implantação do Cartório Integrado

Cícero Moura

Juazeiro - BA

2/5/2017

Acompanhamento à
presidente - Programa Pacto pela Vida

João Felipe de Menezes

Juazeiro - BA

7 a 8/6/2017

Regionalização do Programa de
Governança Colaborativa

João Felipe de Menezes

Itabuna - BA

31/7 a 2/8/2017

Apresentação do Projeto Cartório
Integrado das Varas Cíveis de Itabuna
aos Juízes e Servidores

Cícero Moura,
Marielza Brandão (AEP II),
Equipe Sead e Cproj

Itabuna - BA

19 a 20/9/2017

Treinamento Presencial
Cartório Integrado - Itabuna

Cristiane Barreto;
Universidade Corporativa
do TJBA (Unicorp)

Itabuna - BA

3 a 4/10/2017

Inauguração Cartório
Integrado Itabuna

Comissão Oficial
da Presidência

WORKSHOP ...............................................................................................................................
»» Planejamento Estratégico - Indicadores - Assessoria Especial da Presidência II - Institucional (AEP II) | 26/7/2016
»» Palestra Suicídio – Crime ou Castigo? - Assessoria de Assistência à Saúde (AAS) | 14/9/2016
»» Workshop Cartórios Integrados das Varas de Relações de Consumo | 27/10/2017
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ENCONTROS .............................................................................................................................
»» Encontro de Atualização de Fiscais de Contratos Administrativos
Participantes: Marcela Rangel e Olga Alves | Período: 5/7/2016
»» III Encontro Nacional da Rede de Governança Colaborativa da Justiça Federal
Participantes: João Felipe Menezes | Período: 13 a 14/9/2016
CONGRESSO ..............................................................................................................................
»» V Congresso Internacional de Diretor das Famílias e Sucessões do Instituto Brasileiro de Direito de
Família (IBDFAM) e V Congresso Nacional e III Internacional de Alienação Parental da Associação
Brasileira Criança Feliz (ABCF)
Participante: Cícero Moura | Período: 20/9/2016
PROGRAMA DE GESTÃO DIFERENCIADA NAS EXECUÇÕES FISCAIS ........................................
O Programa Governança Colaborativa nas Execuções Fiscais, por meio de projetos integrados, tem como
metas melhorar a eficiência e a qualidade nos trâmites das ações judiciais relacionadas a créditos de natureza
fiscal e fomentar a utilização de meios extrajudiciais, com intuito de reduzir a taxa de congestionamento,
aumentar a arrecadação de tributos e fortalecer as relações e a integração com outros tribunais, poderes e
instituições. Participam do programa: Corregedoria Geral da Justiça, Corregedoria das Comarcas do Interior, Diretoria do Primeiro Grau (DPG), Assessoria Especial da Presidência I – Magistrados, Assessoria Especial da Presidência II – Assuntos Institucionais, Secretaria da Tecnologia da Informação e Modernização
(Setim), magistrados responsáveis pelas varas da Fazenda Pública da Capital, Procuradoria Geral do Estado
(PGE) e Procuradoria Geral do Município (PGM).

SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS .............................................................................
»» Documentos oficiais expedidos
Ofícios: 423
Documentos Eletrônicos - Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga)
Tipo de documento

Recebidos

Transferidos

Criados

Ofício

199

255

93

Comunicação Interna

160

130

55

Genérico

25

149

8

Processo Administrativo

519

362

0

Total

903

896

312
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»» Sistema Sistema de Organização Judiciária (SOJ)
Quantidade aproximada de cadastro e alterações realizados: 700 unidades
»» Portarias publicadas
Ano 2016: 2
Ano 2017: 50
Total: 52
»» Editais publicados
Ano 2016: 4
Ano 2017: 2
Total: 6
»» Solicitações de vinculações nos sistemas judiciais e administrativos do TJBA
Sistema SAJ: 125
Sistema Saipro: 32
Sistema PJe: 7
Total: 164 (Período de fevereiro a 10 de novembro de 2017)

BALCÃO DE ATENDIMENTO LEGAL ..........................................................................................
Estatística do atendimento realizado no Balcão de Atendimento Legal
Serviços realizados

Ano 2016

Ano 2017

Informações de localização de setor

6.212

1.459

Acompanhamento de visitante

106

21

Extrato de processo

71

271

Total de atendimento

6.389

4.239

Período de fevereiro de 2016 a outubro de 2017

MANUAIS E GUIAS ....................................................................................................................
»» Manual de Práticas Cartorárias Judiciais do Primeiro Grau - Novo CPC
Responsável: Núcleo Fazendário – Poliana Barros
»» Guia de Planejamento Estratégico das Varas de Fazenda Pública
Responsável: Núcleo Fazendário – Poliana Barros
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»» Guia de Gestão Cartorária para as Unidades Judiciárias da Fazenda Pública
Responsável: Núcleo Fazendário – Poliana Barros
»» Manual de Práticas e Rotinas Cartórias Criminais, Especializadas e Execução Penal
Responsável: Núcleo Criminal – Lianara Picolotto
»» Manual de Orientação Criminal – Para juízes
Responsável: Núcleo Criminal – Lianara Picolotto
»» Orientações para Saneamento nas Varas Criminais Especializadas
Responsável: Núcleo Criminal – Lianara Picolotto
»» Cartilha Cobrança de Custas Cartorárias Remanescentes
Responsável: Núcleo Cível – Emmanuel Cordeiro e Eritan Júnior

CENTRAL DE CUSTAS ...............................................................................................................
A Central de Custas foi instituída por meio do Ato Conjunto nº 01, de 8 de março de 2016, com o escopo
de realizar o levantamento das custas judiciais remanescentes, em autos findos e com sentença transitada
em julgado, nas unidades judiciárias da Capital e Região Metropolitana, e, consequentemente, incrementar
a arrecadação, baixa processual no Sistema SAJ. Além disso, visa a otimizar e garantir, sobretudo, maior
celeridade e produtividade na prestação jurisdicional, em atendimento às metas de priorização do Primeiro
Grau de Jurisdição determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
»» Total de processos recebidos pela Central de Custas
6.241
»» Valor recuperado no período
R$ 611.242,96
»» Processos para encaminhamento à Sefaz
319
»» Processos já encaminhados para a Sefaz
315 (Faltam 4 processos da 10ª Vara de Relações de Consumo - Salvador)
»» Processos baixados
5.311
»» Outras atividades desenvolvidas pela Central de Custas no período:
Elaboração e apresentação da Cartilha de Cobrança de Custas Cartorárias Remanescentes
Participação na Semana de Conciliação relativa aos cartórios da Fazenda Pública
Treinamento de estagiários cedidos pela Procuradoria Geral do Estado
Treinamento de Servidores de Cartórios Judiciais para cálculo de custas cartorárias
Atendimento das partes interessadas e/ou dos seus patronos
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Números - Central de Custas

70

Vara

Processos
analisados

Valor
recuperado

Sefaz

Valor
encaminhado
Sefaz

Processos
baixados

Fazenda Pública de
Lauro de Freitas

2.428

R$ 81.018,62

51

R$ 33.070,91

2.424

1ª Vara da Fazenda
Pública de Salvador

1.145

R$ 139.547,74

84

R$ 118.776,21

1.137

10ª Vara de Relações
de Consumo de Salvador

130

R$ 9.053,75

4

--

126

2ª Vara da Fazenda
Pública de Salvador

452

R$ 104.319,50

53

R$ 72.474,79

442

19ª Vara de Relações de
Consumo de Salvador

133

R$ 26.441,82

21

R$ 22.675,88

133

9ª Vara de Relações de
Consumo de Salvador

14

--

9

R$ 7.327,59

8

3ª Vara da Fazenda
Publica Salvador

745

R$ 64.938,28

82

R$ 99.698,14

671

6ª Vara de Relações de
Consumo de Salvador

135

R$ 3.476,25

15

R$ 20.950,74

135

18ª Vara de Relações de
Consumo de Salvador

641

R$ 182.447,00

Não fechou

Não fechou

235
(até 14/11/17)

13ª Vara de Relações de
Consumo de Salvador

153

Não fechou

Não fechou

Não fechou

--

5ª Vara Cível de Salvador

100

Não fechou

Não fechou

Não fechou

--

8ª Vara Cível de Salvador

165

Não fechou

Não fechou

Não fechou

--
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CENTRO CULTURAL ..................................................................................................................
O Centro Cultural do Tribunal de Justiça foi inaugurado em 4 de abril de 2003 e tem o propósito de promover a integração dos servidores do Poder Judiciário com a comunidade baiana. O espaço foi regulamentado
em 2007, por meio do Decreto Judiciário nº 023/2007, publicado no Diário do Poder Judiciário de 25 de
julho de 2007.
»» Contratos de doações elaborados
Contratos: 45
»» Eventos realizados pelo Centro Cultural - 2017
Eventos realizados pelo Centro Cultural - 2017
Período

Evento

Áreas envolvidas

Local

13 a 14/3/2017

TJBA Convida: Grandes Artistas Plásticos
Baianos (Bel Borba, Leonel Mattos, Márcio
Lima e Sérgio Amorim)

Centro Cultural, AAS e DPG

Sede do TJBA

8 a 12/5/2017

Exposição Fotográfica Abraço à Microcefalia

Centro Cultural, AAS e DPG

Sede do TJBA

21 a 25/8/2017

8ª Semana Nacional da
Justiça pela Paz em Casa

Centro Cultural, DPG e Coordenadoria da Mulher

Sede do TJBA

28/9 a 11/10/2017

4ª Concurso de Redação do TJBA

Centro Cultural, AEP II, DPG,
AAS, NDI e SEJUD

Sede do TJBA
-Premiação-

16 a 20/10/2017

4ª Semana Literária do TJBA

Centro Cultural, AAS e DPG

Fórum Regional
do Imbuí

31/10/2017

Comemoração do Mês do Servidor –
Apresentação do Poeta Jessier Quirino

Centro Cultural, AAS e DPG

Sede do TJBA

21 a 24/11/2017

9ª Feira Nacional da Justiça pela Paz em Casa

Centro Cultural, DPG e Coordenadoria da Mulher

Sede do TJBA

22/11 a 1/12/2017

Exposição de Inauguração da
Nova Praça de Serviços do TJBA

Centro Cultural, AAS e DPG

Sede do TJBA

11 a 15/12/2017

Centro Cultural convida:
Mônica Sangalo

Centro Cultural e AAS

Sede do TJBA

»» Feiras realizadas
Feira da Saúde - 20 a 24/3/2017 - Praça de Serviços do TJBA
Feira da Páscoa - 3 a 7/4/2017 - Praça de Serviços do TJBA e Fórum Regional do Imbuí
Feira das Mães - 8 a 12/5/2017 - Praça de Serviços do TJBA
Feira da Sustentabilidade - 12 a 22/6/2017 - Praça de Serviços do TJBA
Feira Junina - 12 a 22/6/2017 - Praça de Serviços do TJBA
Feira da Primavera - 18 a 22/9/2017 - Praça de Serviços do TJBA
Feira do Servidor - 23/10 a 1/11/2017 - Átrio do Fórum Regional do Imbuí
Feira de Natal - 11 a 15/12/2017 - Praça de Serviços do TJBA
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»» Exposições de obras de arte (Átrio do edifício sede do TJBA)
Exposições de obras de arte (Átrio do edifício sede do TJBA)

2017

2016

72

2 a 6/5/2016

Maria Tereza

2 a 5/5/2017

Maria Thereza

9 a 25/5/2016

Kenio Silva

15 a 19/5/2017

Joselita Borges

30/5 a 3/6/2016

Bruno Neves

22 a 26/5/2017

Jocélia Costa

6 a 22/6/2016

Carmen Peixinho

29/5 a 2/6/2017

Dauri Diogo

27/6 a 1/7/2016

Fernando Alves

5 a 14/6/2017

Rita Gomes

4 a 8/7/2016

Anna Fadul

3 a 7/7/2017

Rafaela Anjos

11 a 15/7/2016

Paulo Cesar Machado

10 a 14/7/2017

Ana Fadul

18 a 22/7/2016

Clarissa Mustafá

17 a 21/7/2017

José Fernando

25 a 29/7/2016

Marco Barata

31/7 a 4/8/2017

Sérgio Amorim

1 a 5/8/2016

Antônio Marcos

14 a 18/8/2017

Joselice Bispo

8 a 19/8/2016

Sérgio Amorim

21 a 25/8/2017

Carminha Guimarães

22/8 a 2/9/2016

Márcio Lima

4 a 15/9/2017

Hospital Sarah
(Rosa Simone)

5 a 16/9/2016

Flávio Ribeiro

19 a 23/9/2016

Anubis Cedraz

26 a 30/9/2016

Cris Melo

3 a 7/10/2016

Marise Fernandes

10 a 21/10/2016

Mirta Rodriguez

24/10 a 4/11/2016

Cibele e Leo

7 a 18/11/2016

Evoá Gonçalves

21 a 25/11/2016

Mauritano Junior

28/11 a 7/12/2016

Rosa Rocha/Osmar Barreto e Aderbal Nunes

12 a 21/12/2016

José Fernando
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»» Exposições de obras de arte (Fórum Regional do Imbuí)
Exposições de obras de arte (Fórum Regional do Imbuí)

2016

2017

2 a 6/5/2016

Evoá Gonçalves

2 a 12/5/2017

Isa Oliveira

9 a 25/5/2016

Artur Rego

15 a 19/5/2017

Cris Melo

30/5 a 3/6/2016

Kenio Silva

22 a 26/5/2017

Dauri Diogo

6 a 22/6/2016

Bruno Neves

29/5 a 2/6/2017

Rafaela Anjos

27/6 a 8/7/2016

Kell Konduru

5 a 14/6/2017

Jocélia Costa

11 a 15/7/2016

Cris Melo

17 a 21/7/2017

Anna Fadul

18 a 22/7/2016

Paulo Cesar Machado

24 a 28/7/2017

Hospital Sarah

1 a 10/8/2016

Marco Barata

31/7 a 10/8/2017

José Fernando

15 a 19/8/2016

Márcio Lima

28/8 a 1/9/2017

Joselice Bispo

22 a 26/8/2016

Sérgio Amorim

6 a 10/11/2017

Mirtha Rodriguez

29/8 a 9/9/2016

Antônio Marcos

13 a 24/11/2017

Anubis Cedraz

19 a 23/9/2016

Flávio Ribeiro

27/11 a 7/12/2017

Zel Torres

26/9 a 7/10/2016

Anubis Cedraz

11 a 15/12/2017

Flávio Ribeiro

10 a 21/10/2016

Marise Fernandes

24/10 a 4/11/2016

Mirta Rodriguez

21 a 25/11/2016

Rosa Rocha/Osmar Barreto e Aderbal Nunes

5 a 16/2/2016

Clarissa Mustafá
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»» Exposições de obras de arte (Fórum Ruy Barbosa)
Exposições de obras de arte (Fórum Ruy Barbosa)

2017

2016
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2 a 6/5/2016

José Fernando

24 a 28/4/2017

Rafaela Anjos

9 a 20/5/2016

Maria Tereza

15 a 19/5/2017

Maria Thereza

30/5 a 10/6/2016

Evoá Gonçalves

19 a 30/6/2017

Jocélia Costa

4 a 8/7/2016

Fernando Alves

3 a 7/7/2017

Dauri Diogo

25/7 a 5/8/2016

Anna Fadul

10 a 14/7/2017

José Fernando

15 a 26/8/2016

Antônio Marcos

24 a 28/7/2017

Anna Fadul

29/8 a 9/9/2016

Najla Sampaio

14 a 18/8/2017

Carminha Guimarães

12/9 a 23/9/2016

Sérgio Amorim

21 a 25/8/2017

Cris Melo

26 a 30/9/2016

Suzana Castro

18 a 29/9/2017

Suzana Castro

3 a 14/10/2016

Flávio Ribeiro

16 a 20/10/2017

Anubis Cedraz

7 a 18/11/2016

Anubis Cedraz

23/10 a 1/11/2017

Flávio Ribeiro

6 a 17/11/2017

Zel Torres

13 a 17/11/2017

Fernando Alves

20 a 24/11/2017

Kenio Silva

RELATÓRIO DA GESTÃO

---- DIRETORIA DE PRIMEIRO GRAU ----

»» Artes Criadas
Marcas

Selos

Assinatura de e-mail

Certificados

Campanha – Núcleo Socioambiental do TJBA
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Contratos elaborados pelo Centro Cultural do TJBA

76

Nª Contrato

Origem

Nome

001/2017

3ª Semana Literária

Antônio Breno (Editora Saraiva)

002/2017

3ª Semana Literária

Marcelo Albert de Souza

003/2017

3ª Semana Literária

Ari Donato

004/2017

3ª Semana Literária

Kátia Maria Franco

005/2017

3ª Semana Literária

Maria Terezinha

006/2017

3ª Semana Literária

Matheus Paleteiro

007/2017

3ª Semana Literária

Roberto Luiz

008/2017

3ª Semana Literária

Thiago Pereira

009/2017

3ª Semana Literária

Aline Cerqueira

010/2017

3ª Semana Literária

Livraria Bahia Jurídica

011/2017

3ª Semana Literária

Editora Leal

012/2017

3ª Semana Literária

Emanuela Carvalho

013/2017

3ª Semana Literária

Aloildo Pires

014/2017

3ª Semana Literária

Livraria Saraiva

015/2017

3ª Semana Literária

EPP Publicações

016/2017

3ª Semana Literária

Livraria Paulinas

017/2017

3ª Semana Literária

Paulo Norberto

018/2017

3ª Semana Literária

Marcos Martins

019/2017

3ª Semana Literária

Cleo Nascimento

020/2017

3ª Semana Literária

EDUFBA

021/2017

Exposição Obras de Arte

Evoá Gonçalves Ferreira dos Reis

022/2017

Exposição Obras de Arte

Maria Fernandes Gonsalves

023/2017

Exposição Obras de Arte

Rosalina Santos Rocha

024/2017

Exposição Obras de Arte

José Fernando

025/2017

3ª Semana Literária

Milton Silva de Vasconcellos

026/2017

Exposição Obras de Arte

Marlene Sanches de Aragão

027/2017

Exposição Obras de Arte

Anubis Cedraz Carneiro

028/2017

3ª Semana Literária

Paulo Roberto Leandro

029/2017

Exposição Obras de Arte

Joselita Borges

030/2017

Exposição Obras de Arte

Rita Gomes

031/2017

Exposição Obras de Arte

Maria Tereza de Jesus Neta

032/2017

Exposição Obras de Arte

Rafaela dos Anjos

033/2017

Exposição Obras de Arte

José Fernando

034/2017

Exposição Obras de Arte

Jocélia Costa

035/2017

Exposição Obras de Arte

Anna Fadul

036/2017

Exposição Obras de Arte

Carminha Guimarães

037/2017

Exposição Obras de Arte

Sérgio Amorim

038/2017

Exposição Obras de Arte

Dauri Diogo

039/2017

Exposição Obras de Arte

Hospital Sarah (Rosa Simone)

040/2017

Exposição Obras de Arte

Suzana Costa

041/2017

4ª Semana Literária

Editora Leal
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Contratos elaborados pelo Centro Cultural do TJBA
Nª Contrato

Origem

Nome

042/2017

4ª Semana Literária

Palmira Heine

043/2017

4ª Semana Literária

Marion Terra

044/2017

4ª Semana Literária

Luiz Barretto

045/2017

4ª Semana Literária

Distribuidora de Livros da Bahia

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS NÚCLEOS – DPG ....................................................................
Núcleo de Planejamento Estratégico, Normativo e Sistema
Nome do projeto

Início da execução

Término previsto

Status

1º Cartório Integrado, 2ª, 5ª, 10ª e
11ª Varas de Relações de Consumo

Abril/2016

19/8/2016

Entregue no prazo

2º Cartório Integrado, 8ª, 9ª, 15ª e
19ª Varas de Relações de Consumo

Dezembro/2016

13/2/2017

Entregue no prazo

3º Cartório Integrado, 3ª, 6ª, 14ª e
16ª Varas de Relações de Consumo

Fevereiro/2017

25/4/2017

Entregue no prazo

4º Cartório Integrado, 1ª, 7ª, 12ª e
13ª Varas de Relações de Consumo

Maio/2017

13/6/2017

Entregue no prazo

5º Cartório Integrado, 4ª, 17ª, 18ª e
20ª Varas de Relações de Consumo

Junho/2017

22/8/2017

Entregue no prazo

1º Cartório Integrado
1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Cíveis de Itabuna

Julho/2017

4/10/2017

Entregue no prazo

1º Cartório Integrado
3ª, 4ª, 5ª, 9ª e 10ª Varas de Família

Agosto/2017

30/10/2017

Entregue no prazo

1º Cartório Integrado
1ª, 3ª, 5ª, 8ª e 10ª Varas Cíveis e Comerciais

Setembro/2017

16/11/2017

Entregue no prazo

Cadastrar Melhor

Abril/2017

22/12/2017

Entregue 13/11/2017

Gestão de Processos da Área Fim
(Certificação ISO 9001: Cartórios Integrados)

Junho/2017

6/11/2017

Entregue 6/11/2017

Varas Especializadas da
Fazenda Pública

Setembro/2016

Janeiro/2018

Em Execução

Digitalização da Fazenda
Pública Administrativa

Novembro/2017

A definir

Iniciação
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»» Saneamento das comarcas desativadas
Remessa de processos - Até 24/11/2017, foram realizados 41 deslocamentos às Comarcas Desativadas/
Agrupadoras para recolhimento e entrega de processos físicos.
»» Saneamento das comarca agrupadoras
A DPG está responsável pela gestão e realização do saneamento em 16 Comarcas Agrupadas: Esplanada, Ubatã, Oliveira dos Brejinhos, Capela do Alto Alegre, Itacaré, Ubaíra, São Gonçalo dos Campos,
Iraquara, Chorrochó, Poções, Coaraci, Iguaí, Andaraí, Prado, Ubaitaba e Bom Jesus da Lapa.
»» Unidade Gestora DPG - 0300
A DPG realiza a gestão de dois contratos de prestação de serviço, ambos celebrados no ano de 2017.
1- Forte Capacitação Treinamentos e Serviços de Documentação EIRELI – EPP
Objeto: Estruturação e Implantação do Sistema de Gestão de Qualidade nos Cartórios Integrados e no Secomge.
Valor: R$ 202.392,00
2 – Conceitos Serviços de Certificação EIRELI – EPP
Objeto: Contratação de organismo de certificação, para certificação dos Cartórios Integrados e do Secomge.
Valor: R$ 28.579,98

NÚCLEO CRIMINAL ...................................................................................................................
»» Unidades visitadas
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª a 15ª Vara Criminal
1ª, 2ª e 3ª Vara de Tóxico
1ª Vara de Execuções Penais
1º e 2º Juízo da 1ª Vara do Júri
17ª Vara Criminal
Vara dos Feitos Relativos aos Delitos Praticados por Organização Criminosa
»» Saneamentos
Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Conde, no período de 7 de junho a 31 de julho de 2017;
Varas Criminais das Comarcas de Senhor do Bonfim, Alagoinhas, Jequié, Camaçari, Juazeiro e Barreiras,
no período de 7 de junho a 31 de agosto de 2017;
Mutirão Carcerário no Estado da Bahia, envolvendo 211 magistrados e, aproximadamente, 13 mil presos;
Mutirão do Júri, que visa ao julgamento de todos os feitos ativos submetidos ao rito do Júri.
Alagoinhas - 2.369 processos baixados
Barreiras - 113 processos baixados
Camaçari - 1.387 processos baixados
Juazeiro - 2.118 processos baixados
Jequié - 1.574 processos baixados
São Francisco do Conde - 457 processos baixados
Senhor do Bonfim - 1.008 processos baixados
Total: 9.026
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»» Mutirão Carcerário
Objetivo: Reexaminar todos os inquéritos, processos de presos provisórios e execuções penais.
Mutirão Carcerário
Decisões

Quantidade de atos praticados

Revogação de prisão

1.385

Com medidas cautelares

657

Sem medidas cautelares

220

Relaxamento de prisão

508

Sentenças

517

Condenações

317

Absolvições

47

Extinção de punibilidade

57

Processos encaminhados ao Tribunal do Júri

35

Impronúncia

7

Concessão de livramento condicional

70

Progressão para regime aberto

358

NÚCLEO FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO ..............................................................................
»» Quantidade de baixas
1ª Vara da Fazenda Pública - Salvador - 22.933
2ª Vara da Fazenda Pública - Salvador - 13.913
3ª Vara da Fazenda Pública - Salvador - 7.333
4ª Vara da Fazenda Pública - Salvador - 6.042
5ª Vara da Fazenda Pública - Salvador - 3.326
6ª Vara da Fazenda Pública - Salvador - 2.909
7ª Vara da Fazenda Pública - Salvador - 2.670
8ª Vara da Fazenda Pública - Salvador - 4.246
9ª Vara da Fazenda Pública - Salvador - 18.989
10ª Vara da Fazenda Pública - Salvador - 21.929
11ª Vara da Fazenda Pública - Salvador - 7.092
13ª Vara da Fazenda Pública - Salvador - 13.591
1ª Vara da Fazenda Pública - Camaçari - 35.543
1ª e 2ª Vara da Fazenda Pública – Feira de Santana - 2.329
1ª Vara da Fazenda Pública – Lauro de Freitas - 23.179
1ª Vara da Fazenda Pública – Porto Seguro - 2.401
1ª Vara da Fazenda Pública – Simões Filho - 1.653
Total: 190.078
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NÚCLEO CÍVEL, COMERCIAL E DE CONSUMO ..........................................................................
»» Cartórios Saneados: 12 cartórios
1ª Fazenda Pública de Lauro de Freitas – 2.428 processos
1ª Fazenda Pública de Salvador – 1.145 processos
2ª Fazenda Pública de Salvador - 452 processos
10ª Vara de Relações de Consumo Salvador - 130 processos
9ª Vara de Relações de Consumo Salvador - 14 processos
19ª Vara de Relações de Consumo Salvador - 133 processos
3ª Fazenda Pública de Salvador - 745 processos
6ª Vara de Relações de Consumo Salvador - 135 processos
18ª Vara de Relações de Consumo Salvador - 641 processos
13ª Vara de Relações de Consumo Salvador - 153 processos
5ª Vara Cível de Salvador - 100 processos
8ª Vara Cível de Salvador - 165 processos
»» Cartórios com saneamento em andamento: 3
13ª Vara de Relações de Consumo Salvador
5ª Vara Cível de Salvador
8ª Vara Cível de Salvador
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Inauguração da 1ª unidade do Cartório Integrado

Inauguração do Cartório Integrado de Família

2ª Cartório Integrado

5º Cartório Integrado de Relações de Consumo
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INTRODUÇÃO ............................................................................................................................

O

presente relatório visa a apresentar as ações desenvolvidas pela Chefia de Gabinete da Presidência no exercício do biênio 2016/2018.

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 funcionar nos procedimentos que tenham por objeto os interesses dos servidores do Poder Judiciário, com fundamento no Estatuto
dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, ressalvada a competência das Corregedorias e da Coordenação dos Juizados Especiais (Coje). Os pleitos, como nomeações, averbações, licenças, férias, substituições, lotações, designações, aposentadorias, disposições, exonerações, progressão funcional, horas extras,
estabilidade econômica, gratificações e adicionais diversos, após examinados, são submetidos à Presidência
do Tribunal para deliberação.
Cabe, ainda, a esta Chefia, responder, com as informações prestadas pela Controladoria do Judiciário, as 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 2016/2018, desenvolveu as
atividades a seguir elencadas, em síntese:
• Tramitação de processos administrativos, do antigo sistema Pront-Web e do Sistema Siga, conforme
tabela a seguir, das mais diversas matérias, com seus respectivos encaminhamentos aos órgãos competentes para deliberação:
Tramitação de processos
2016

2017

Total

Recebidos

16.051

17.165

33.216

Expedidos

17.489

17.236

34.725

- 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;
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• 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 a disponibilização de
2.247 Decretos Judiciários Numerados e 177 Portarias no sítio do TJBA, viabilizando a consulta pública;
• Elaboração de decretos judiciários individuais de nomeações e exonerações em cargos comissionados,
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 Tribunal,
na forma do Decreto Judiciário nº 118/2016, 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, do
Ministério Público e da Defensoria Pública;
• Análise e encaminhamento de expedientes com reivindicações estruturais das unidades judiciárias;
• Cumprimento de decisões proferidas em ações judiciais propostas por servidores e magistrados;
• Fornecimento de subsídios para resposta aos expedientes oriundos do Conselho Nacional de Justiça,
em matéria de sua competência;
• Expedição de 1.096 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;
• Nomeação e convocação dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 01/2014.
CONCLUSÃO .............................................................................................................................
Estas são, em síntese, as principais atividades desenvolvidas pela Chefia de Gabinete da Presidência, cujos
trabalhos demandaram estudos técnicos para o equacionamento de soluções perante os diversos órgãos
deste Tribunal, visando ao melhor atendimento dos pleitos apresentados, bem assim a busca de ferramentas
para colaborar com a realização do projeto de gestão da Presidência desta Casa.
Salvador, 29 de novembro de 2017.
Salvador Neuraci Santos
Chefe de Gabinete da Presidência
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................................................

N

o biênio 2016/2018, correspondente à gestão da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, como presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, foi convocada para
assumir como juíza assessora especial da Presidência I, a magistrada Rosana Cristina Souza Passos Fragoso Modesto Chaves, consoante Decreto Judiciário nº 81, de 2 de fevereiro de 2016, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 3 de fevereiro de 2016.
A Assessoria Especial da Presidência I – Magistrados (AEP I) presta assessoramento à Presidência do Tribunal de Justiça nas matérias administrativas referentes aos magistrados de 1º e 2º Graus de jurisdição, consoante dispõe o Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça (Resolução nº
5, de 27 de março de 2013, disponibilizada no DJE de 16/04/2013). Possui a responsabilidade de recepcionar
as comunicações de posse e assunção, processar as habilitações de acesso, promoção, remoção, permuta e
vagas oriundas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), bem como os processos de aposentadorias, averbações
de tempo de serviço, isenções previdenciárias e revisões de proventos. Além disso, elabora e publica a lista
anual de antiguidade.
Dentre as atividades desenvolvidas pela AEP I, são processados e julgados os seguintes requerimentos:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Férias, licenças e afastamentos em geral de desembargadores;
Convocação de desembargador para composição de quórum;
Convocação de juiz substituto de 2º Grau para substituir desembargador;
Designação dos juízes titulares das varas de substituição e juízes substitutos de 2º Grau;
Afastamento de magistrados para cursos, seminários e palestras;
Reembolso de combustível;
Diárias;
Diferença de entrância;
Reembolso de mudança;
Ajuda de custo para moradia;
Abono pecuniário;
Pagamento de substituição;
Suspensão de expediente forense e prazos processuais;
Instalação, reclassificação, desativação e agregação de vara ou comarca.

DESEMBARGADORES ................................................................................................................
No biênio 2016/2018, foram apreciados 495 pedidos de afastamentos de desembargadores (férias, licenças diversas, ausências por interesse particular e folgas compensatórias decorrente do Plantão Judiciário
de 2º Grau), além de apreciação dos pedidos de convocação para compor quórum.
Em razão dos afastamentos dos desembargadores, foram convocados - ou tiveram prorrogada sua convocação - 29 juízes substitutos de 2º Grau, sendo 17 da área cível e 12 da área criminal, conforme preceitua o
artigo 39, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
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MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA ...............................................................................................
A AEP I foi responsável pelo acompanhamento de 257 editais relativos à movimentação da carreira de
magistrado. Destes, 108 foram referentes à promoção de juízes de direito: 41 para entrância final e 67 para
entrância intermediária. 149 tratavam-se da remoção dos magistrados, sendo dez na entrância final, 32 na
entrância intermediária e 107 na entrância inicial. Tramitaram 17 editais para preenchimento de vagas da
Turma Recursal, três editais de acesso ao cargo de desembargador, bem como 12 editais para o provimento
das vagas oriundas do TRE.
Ascenderam ao cargo dois novos desembargadores. Além disso, o Edital nº 208/2017 encontra-se em andamento para preenchimento da vaga nº 60 da desembargadoria, pelo critério de merecimento, para a 4ª
Câmara Cível, referente ao Decreto Judiciário nº 873, de 26 de setembro de 2017, ou a que vagar decorrente
da transferência de desembargador, conforme Edital nº 207/2017.
Quanto aos editais para o provimento dos cargos oriundos do TRE, foram preenchidas: duas vagas de juiz
efetivo - classe desembargador; duas de juiz substituto - classe desembargador; duas de juiz efetivo - classe
juiz de direito; duas de juiz substituto - classe juiz de direito; duas vagas juiz efetivo - classe advogado; duas
vagas de juiz substituto - classe advogado.
Importante ressaltar que se encontra em andamento o Edital nº 215/2017 referente ao preenchimento do
cargo de juiz efetivo do TRE, pertencente à classe de juiz de direito.
Ademais, ressalte-se que foram preenchidas 17 vagas na Turma Recursal e foram apreciados 14 requerimentos
de permutas.
Os editais oportunizaram a movimentação na carreira de desembargadores e juízes de direito das entrâncias
final, intermediária e inicial.
»» Magistrados do Estado da Bahia
Desembargadores - 59
Juízes na entrância final - 374
Juízes na entrância intermediária - 128
Juízes entrância Inicial - 41
Juízes substitutos - 0
Total - 602
SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA DE MAGISTRADOS ............................................
A AEP I desenvolveu os estudos para o implemento do Sistema de Movimentação na Carreira de Magistrados. Este sistema visa a atender a ordem de alternância no oferecimento das unidades judiciárias vagas, para
o provimento por meio de remoção ou promoção, pelos critérios de antiguidade ou merecimento.
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SISTEMA DE HABILITAÇÃO DE MAGISTRADOS ........................................................................
O Sistema de Habilitação de Magistrados foi instituído na presente gestão, com o auxílio desta Assessoria,
para fins de Habilitação Digital de Acesso, Promoção e Remoção, observando o disposto nos artigos 93,
incisos II, alíneas a, b, c, e, e VII, da Constituição Federal, c/c 185 e 191 da Lei nº 10.845/2007 – Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (LOJ), e Resolução nº 106/2010, do CNJ.
O referido sistema permite a inscrição aos editais disponíveis, o envio dos documentos comprobatórios, a
cópia dos documentos entre editais, o preenchimento da guia de avaliação conforme os artigos da Resolução nº 106/2010, do CNJ (necessária para uma avaliação mais rápida, íntegra e precisa do candidato) e as
avaliações das Corregedorias, Conselho de Magistratura e desembargadores.
INTEGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FUNCIONAIS DE MAGISTRADOS CONSTANTES NA
ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA I E NA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS (DRH)
A Assessoria Especial da Presidência I - Magistrados envidou esforços para integração das informações
relativas a magistrados de 1º e 2º Graus ao Sistema de Recursos Humanos (SRH), com vistas a qualificar as informações funcionais dos magistrados, para dar celeridade ao atendimento das demandas
administrativas e judiciais.

RESOLUÇÕES E PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA .....................................................
A AEP I colabora com a instrução dos processos de propostas de resoluções e projetos para alteração legislativa de iniciativa da Presidência deste egrégio Tribunal, com a realização de estudos técnicos, cujas matérias
são concernentes a sua atividade, das quais se destacam:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Proposta de Resolução Desativação da Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano;
Proposta de Resolução Desativação de Comarcas de Entrância Inicial;
Proposta de Resolução Pagamento de Substituição;
Proposta de Resolução sobre a competência dos Juízes Substitutos de 2º Grau;
Proposta de Resolução e Emenda Regimental sobre a Implantação do Sistema da Linha Sucessória (SLS);
Proposta de Resolução Alteração da Competência das Varas da Fazenda Pública de matéria fiscal da
Comarca de Salvador;
»» Proposta de Resolução para Redistribuição dos Feitos das Varas da Fazenda Pública de matéria fiscal da
Comarca de Salvador;
»» Proposta de Resolução acerca do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima
ou Testemunha de Violência;
»» Propostas de Resoluções para Instalação de Varas, quais sejam: 3ª Vara da Justiça pela Paz em Casa da
Comarca de Salvador; Vara do Júri e Execução Penal da Comarca de Camaçari; Vara da Fazenda Pública
e 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas; 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro.
Além das propostas de resoluções descritas, foram apresentados os projetos de alteração legislativa:
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»» Proposta de Alteração Legislativa para Especialização da 1ª e 2ª Varas Criminais da Comarca de Salvador;
»» Proposta de Alteração Legislativa Referente ao Funcionamento e competência da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa;
»» Projeto de Alteração Legislativa para extinção e transformação dos cargos de Juiz Substituto de 2º Grau e
de Juiz de Direito das Varas de Substituição e criação de cargos de desembargador;
»» Proposta de Alteração Legislativa para Reclassificação da Comarca de Brumado de entrância intermediária para entrância final, bem como das Comarcas de Paramirim, São Gonçalo dos Campos e Capim
Grosso de entrância inicial para entrância intermediária.

RECLASSIFICAÇÃO DE COMARCAS ..........................................................................................
Na atual gestão, foram aprovadas a reclassificação das comarcas abaixo relacionadas:
»» Da entrância intermediária para final:
Guanambi e Jacobina (Lei nº 13.570/2016)
Eunápolis, Irecê, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Valença (Lei nº 13.808/2017)
Bom Jesus da Lapa (Lei nº 13.807/2017)
»» Da entrância inicial para intermediária:
Catu (Lei nº 13.724/2017)
Cachoeira (Lei nº 13.736/2017)
Poções (Lei nº 13.737/2017)
Araci e Jaguaquara (Lei nº 13.808/2017)
Caculé (Lei nº 13.807/2017)

INSTALAÇÃO DE VARA .............................................................................................................
Em 2017, foram instaladas as unidades judiciárias abaixo descritas:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador;
Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Ipiaú;
Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Brumado;
Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Bom Jesus da Lapa;
Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Santa Maria da Vitória;
Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Cícero Dantas;
Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Riachão Do Jacuípe;
Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Ipirá;
3ª Vara da Justiça pela Paz em Casa da Comarca de Salvador;
Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras;
2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas;
Vara da Fazenda Pública de Teixeira de Freitas;
2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro.
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA .........................................................................................
Foram recebidos e respondidos 47 expedientes, oriundos do CNJ, em que foram prestadas informações solicitadas acerca de Procedimentos de Controle Administrativos, Pedidos de Providências, Acompanhamento
de Cumprimento de Decisão, Sindicância, Inspeção, Reclamação Disciplinar, Recomendação, Consulta, Ato
Normativo e Ofício Circular.

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS ....................................................................
No presente biênio, até 24/11/2017, tramitaram nesta Assessoria Especial da Presidência – I 26.605 procedimentos administrativos. Dentre eles, se destacam:
»» Afastamentos para curso
Foram processados 517 pedidos de afastamento 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 – Lei Orgânica da
Magistratura Nacional (Loman).
»» Afastamentos do País
Em 2017, foram encaminhadas ao egrégio Tribunal Pleno uma média de 200 comunicações de
afastamentos do País.
»» Suspensão de expediente
Foram apreciados, aproximadamente, 700 pedidos de suspensão do expediente e prazos processuais, na
forma do que dispõe a Lei Federal nº 9.093/95 e os artigos 290 e 291 do Lei nº 10.845/2007 (LOJ).
»» Auxílio moradia
Nos termos da Resolução nº 199, de 7 de outubro de 2014 do colendo CNJ, foram apreciados e autorizados requerimentos para a inclusão do pagamento do auxílio-moradia.
»» Abono pecuniário
Com base na Lei nº 13.562, de 1º de junho de 2016, que dispõe sobre a simetria dos direitos e vantagens
entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público, a presidente deste Egrégio Tribunal autorizou o pagamento do abono pecuniário aos magistrados, mediante requerimento apresentado na AEP I,
referente ao 1º e 2º períodos de 2016, 2017 e 2018, que foram apreciados e encaminhados à DRH para
inserção do mencionado pagamento.
»» Reembolso de combustível
Foram processados, aproximadamente, 1.400 pedidos de ressarcimento de despesa com deslocamento,
consoante dispõe o Decreto Judiciário nº 531, de 18 de maio de 2012.
»» Diárias
Na AEP I tramitaram 335 processos relativos à solicitação de diárias, regulamentados pelo Decreto Judiciário nº 136/2013, observadas as alterações trazidas pelo Decreto Judiciário nº 430/2017.
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»» Diferença de entrância
Foram deferidos, em média, 200 pedidos de diferença de entrância, nos termos do artigo 124 da Lei
Complementar nº 35/1979 (Loman).
»» Ajuda de custo para mudança
Foram apreciados, aproximadamente, 100 processos de reembolso de despesas com mudança, em razão
de remoção ou promoção, nos moldes do Decreto Judiciário nº 419/2013.
»» Pagamento de substituição
Durante o período em referência foram apreciados, em média, 1.800 pedidos para pagamento de substituição, em razão do acúmulo de serviço, nos termos das Resoluções nos 20/2016 e 03 e 08/2017.
»» Designação de juízes
Foram feitas, aproximadamente, 2.200 designações dos juízes de direito da capital e interior do
Estado da Bahia.

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e a presidente do TJBA,
desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, descerram a placa de inauguração da 3ª Vara da Justiça pela Paz em Casa,
assistidas pela 1ª vice-presidente, Maria da Purificação da Silva e a juíza Marta Moreira Santana
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ASSESSORAMENTO DIRETO À PRESIDÊNCIA ............................................................................
Agenda da juíza Marielza Brandão Franco
Participação em programa de cooperação de segurança pública existente entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Agenda Institucional
51 compromissos oficiais, sendo 14 fora do Estado, acompanhando a presidente do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia (TJBA).
»» Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga)
No biênio 2016/2018, foram criados 4.973 processos administrativo-expedientes no Siga. Além disso,
12.976 documentos foram recebidos e 177 desarquivados. O quantitativo de processos transferidos chegou ao montante de 15.173 processos e outros 2.268 foram arquivados.
»» Pacto Pela Vida
Trata-se de Programa do Executivo Estadual, com a participação do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, além de diversas instituições, que visa a discutir medidas para redução dos índices de violência,
com ênfase na diminuição dos Crimes Violentos Letais Intencionais e dos Crimes Violentos contra o
Patrimônio. No ano de 2016, ocorreram várias reuniões na capital do Estado. Já em 2017, o foco foi a
interiorização das reuniões, que foram realizadas nas Comarcas de Feira de Santana (fevereiro de 2017),
Vitória da Conquista (março de 2017), Eunápolis (março de 2017), Juazeiro (maio de 2017), Lauro de
Freitas (junho de 2017) e em Irecê (contemplando toda a regional da Chapada, em setembro de 2017).
»» Reuniões dos presidentes no Supremo Tribunal Federal
A ministra Carmen Lúcia promoveu diversas reuniões com os presidentes dos Tribunais de Justiça, tendo
como objetivo principal fomentar discussões acerca dos problemas enfrentados pelos Estados. Dentre os
temas tratados, deu-se especial enfoque aos tópicos de justiça criminal, a exemplo do sistema carcerário
e a justiça restaurativa.
»» Sistemas de Suporte à Atividade Judicante (Sisajud)
Criação de nomenclatura própria para concentrar os sistemas de suporte à atividade judicante, atualmente, são oito, sendo cinco de gerência interna, dois de gerência externa (cadastramento em outra instituição) e um em fase de implantação. Foi disponibilizada página no Portal do TJBA para concentrar todos
os sistemas de modo a facilitar o acesso e conhecimento.
»» Sistema 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.
Desde 17 de novembro de 2014, o acesso ao sistema é realizado por meio de certificado digital, não sendo
mais necessária a redefinição de senhas, o atendimento realizado na AEP II cinge-se na retirada de dúvidas acerca da acesso e utilização do sistema, designações e ferramentas.
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Na gestão foram realizadas 73 solicitações de análise de cadastro ou reativação e promovido o cadastramento de 51 servidores indicados por magistrados, assim distribuídos:
Sistema Renajud - análise de cadastro/reativação
2016

2017

Gestão

Diversas

68

26

94

Cadastro de servidor

77

64

141

Total

145

90

235

»» Sistema Bacenjud
O Bacenjud é o sistema eletrônico de comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, por intermédio do Banco Central, possibilitando à autoridade judiciária encaminhar requisições de
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.
Em 31 de março de 2016, o sistema foi atualizado pela Central, e todos os magistrados cientificados do
novo progresso no Sistema Bacenjud, consistente na possibilidade de delegação a servidor da funcionalidade de protocolar ordens de bloqueio, transferência e desbloqueio de valores, ocasião na qual foi
relembrada a necessidade de troca das senhas no prazo de 90 dias.
Total de solicitações para desbloqueio de senha, cadastramentos e atendimentos operacionais diversos
2016

2017

Gestão

Desbloqueio

734

644

1.378

Cadastramentos

107

51

158

Diversos

0

11

11

Total

841

706

1.547

Quantidade de registros efetivados no Bacenjud - 2016/2017
Bloqueios

Desbloqueios

Transferência

Quantidade de bloqueios
pendentes de providência
acumulada até o mês/ano

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Janeiro

119.335

118.276

55.476

54.225

43.847

42.088

1.535.890

1.714.136

Fevereiro

168.936

189.015

84.823

98.732

69.237

71.515

1.551.999

1.734.245

Março

207.322

242.011

106.886

126.434

85.939

92.579

1.567.530

1.759.416

Abril

189.994

193.143

99.848

105.300

74.285

73.142

1.584.233

1.775.270

Maio

186.991

228.508

98.699

128.481

71.285

91.995

1.602.250

1.813.109

Junho

213.250

211.138

111.917

116.745

80.018

83.688

1.624.952

1.825.110

Julho

198.693

267.959

109.540

141.153

73.821

100.696

1.641.569

1.852.687

Agosto

219.205

218.191

117.352

120.837

81.822

84.641

1.663.109

1.866.748

Setembro

215.736

231.957

118.786

126.757

81.277

93.017

1.679.985

1.880.358

Outubro

194.783

118.276

105.209

54.225

76.343

42.088

1.694.375

1.714.136

Novembro

198.580

-

105.584

-

77.840

-

1.710.770

-

Dezembro

112.350

-

75.217

-

57.286

-

1.691.516

-

Total

4.125.373

2.208.001

1.606.361

35.769.257
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Ranking das unidades que mais utilizaram o Bacenjud
Quantidade de registros efetivados no Bacenjud no período de 2016 até outubro de 2017
Unidade

Bloqueios

Desbloqueios Transferência

Total

1º

4ª Vara do Sistema dos Juizados
Especiais do Consumidor

7.949

5.899

1.917

15.765

2º

Vara Crime / Fazenda Pública e Juizado
do Consumidor de Lauro de Freitas

4.875

3.559

1.256

9.690

3º

7ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
do Consumidor

3.971

3.072

946

7.989

4º

Juizado Especial Civel de Causas Comuns e Defesa
do Consumidor de Vit.da Conquista

3.957

2.368

1.434

7.759

5º

2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
do Consumidor

3.778

2.236

1.518

7.532

6º

2ª Vara Civel de Camaçari/Juizados Civeis
e Consumidor

3.532

1.801

1.210

6.543

7º

Juizado Especial Cível da Comarca de Juazeiro

2.655

1.627

912

5.194

8º

1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
do Consumidor

2.515

1.522

936

4.973

9º

8ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
de Causas Comuns

2.660

1.240

1.038

4.938

10º

17ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
do Consumidor

2.502

1.579

812

4.893

»» 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.
O Decreto Judiciário nº 199, de 20 de março de 2013, instituiu, no âmbito do Estado da Bahia, a obrigatoriedade de utilização do Sistema Infojud pelos magistrados de 1º e 2º Graus quando necessário à
prestação da atividade Jurisdicional. Todos os magistrados são cadastrados e o atendimento a dúvidas e
esclarecimentos é realizado pela AEP II, por telefone e e-mail.
Quantidade de declarações solicitadas
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Descrição

2016

2017 (até 30/11)

Gestão

CPMF

1

11

12

DIPJPJSIMPL

1.733

1.795

3.528

DIRPF

4.326

4.382

8.708

DITR

113

80

193

DOI

52

72

124

InfoCadastrais

4.160

3.698

7.858

Total

10.385

10.038

20.423
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»» Sistema Infoseg
O Sinesp Infoseg é um sistema que integra as diversas bases de dados das secretarias de segurança pública. Disponibiliza uma plataforma onde é possível acessar informações diversas sobre indivíduos, veículos
e armas. Será amplamente utilizado por agentes de segurança pública como policiais civis, militares, federais, guardas municipais e membros de organismos de inteligência.
•

A partir de março de 2017, foi disponibilizada nova plataforma do Infoseg, mais atualizada. Para
tanto, foi promovida a atualização da página do Infoseg no Portal do Tribunal e iniciada a etapa de
recadastramento dos magistrados.

•

Em maio de 2017, uma mensagem eletrônica foi encaminhada aos magistrados cientificando-os do
recadastramento.

Na gestão atual, após a implantação da nova plataforma e divulgações cabíveis, 88 magistrados estão devidamente cadastrados e validados em sistema.
Reinicialização e cadastramento no Sistema Infoseg
2016

2017

Gestão

Reinicialização

44

13

57

Cadastramento

27

88

115

Total

71

101

172

»» Serasajud
A aplicação Serasajud foi desenvolvida para agilizar a tramitação dos ofícios entre os Tribunais e Serasa
Experian, mediante a transmissão eletrônica de dados via internet, utilizando a segurança conferida pelos certificados digitais.
A aplicação através de um sistema de perfis permite a configuração de hierarquia para Unidades/Varas,
ela prevê a criação de usuários dentro de três grupos (dirigente da unidade, magistrado e servidor designado), podendo segmentar esses usuários por unidade/vara, assegurando que o usuário tenha acesso
apenas as informações da unidade onde está cadastrado.
Os atendimentos são realizados pela AEP II que intermedia o envio de solicitações de atualização de
e-mail, troca de servidor dirigente e cadastramento de novas unidades.

Quantidade de atendimentos - Serasajud
Atendimentos

2016

2017

Gestão

6

54

60

De acordo com as informações do relatório extraído do Serasajud, das 629 unidades já cadastradas, apenas 40 unidades possuem plena utilização do sistema.
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Ranking - 10 comarcas
Comarca

Quantidade de ofícios
cadastrados (novembro 2017)

1 Vara do Sistema dos Juizados - Eunápolis

83

14ª Vsje do Consumidor (Vespertino)

64

18ª Vsje do Consumidor (Vespertino)

58

1 Vara do Sistema dos Juizados - Porto Seguro

36

2 Vara de Familia Suces. Órfãos Interd. e Ausentes

24

7 Vsje de Causas Comuns (Matutino)

24

3 Vara do Sistema dos Juizados - Vitória da Conquista

17

1 Vara do Sistema dos Juizados - Barreiras

14

1 Vara do Sistema dos Juizados - Paulo Afonso

9

1 Vara de Feitos de Rel de Cons. Civel e Comerciais

6

»» Ações divulgação
• Em 7 de dezembro de 2016 foi divulgada a disponibilização do sistema Serasajud para todos os magistrados do Poder Judiciário. Uma página no Portal do TJBA concentra as principais informações
para o acesso inicial e o manual do usuário.
•

Em 19 de setembro de 2017, iniciativa de regularizar o acesso aos cinco cartórios integrados das
Varas de Relação de Consumo, por meio de mensagem eletrônica para atualização das informações
da Unidade.

•

Elaboração e publicação do Decreto Judiciário nº 978, de 27 de outubro de 2017, que dispôs sobre a
obrigatoriedade do uso do sistema Serasajud no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

»» Sistema da Juceb
O TJBA firmou convênio com a Junta Comercial do Estado para ter acesso on-line à base de dados do
Cadastro Estadual de Empresas Mercantis. Esse cadastro é mantido pela Juceb, nos termos da Lei Federal
nº 8.934/94, e pelo Decreto Regulamentar 1.800/1996, que dispõem sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, cujas informações são essenciais à atividade judicante, em especial na
análise de pedidos de assistência judiciária gratuita e para aplicação do instituto da Desconsideração da
Personalidade Jurídica, contribuindo para agilizar a tramitação dos processos judiciais e aprimorar a
qualidade da prestação jurisdicional.
O Termo foi assinado em 22 de novembro de 2017 e está em fase de implementação. Será inicialmente
fornecido aos magistrados que tenham competência em Direito do Consumidor.
»» 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 cumprimento 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.
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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 Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
As demandas podem ser encaminhadas por e-mail, ofício, telefone ou qualquer outro meio de comunicação válido e endereçado ao juiz de cooperação, pelo endereço eletrônico juizdecooperacao@tjba.jus.br.
Demandas recebidas pela Coopej
2013-2015

2016

2017

Total

Solicitações recebidas

161

46

36

243

Atendidas

160

31

44

217

Solicitações pendentes

1

10

10

24

»» Projeto Pai Presente
O Projeto Pai Presente foi criado através do Provimento nº 12, de 6 de agosto de 2010, em virtude de um
levantamento realizado pelo CNJ com alunos de escolas públicas e particulares em todo o país, tendo
sido demonstrado alto número de crianças sem o reconhecimento da paternidade.
Impulsionado, inicialmente, pela Corregedoria de Justiça em 2010, foi implementado pela Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia por meio de Resolução nº 8, de 17 de abril de 2013, para continuar
promovendo na sociedade o acesso à investigação de paternidade e reconhecimento espontâneo.
O projeto auxilia famílias carentes no processo de descoberta da paternidade, destina-se, portanto, aos
pais que desejem realizar o reconhecimento espontâneo tardio da paternidade, vale dizer, após o registro
da criança apenas pela genitora, ou àqueles pais que apresentem dúvida quanto à paternidade e desejem
realizar exame de DNA.
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Convênio de Cooperação Técnica com o Centro de Diagnóstico do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), formalizado sob o nº 110/2016, e vigente
em face do Aditamento nº 66/2015-AC, permite a realização de exames de DNA em Processos Judiciais
e solicitações relativas ao Projeto Pai Presente ou oriundas das Varas de Família.
O projeto é dividido em duas vertentes, a extrajudicial, para a qual não é necessária a existência de processo judicial, apenas uma solicitação é preenchida para realização do reconhecimento espontâneo de
paternidade ou exame de DNA, e a vertente judicial, em que processos do acervo das Varas de Família da
Capital e Interior, beneficiados pela assistência judiciária gratuita, podem ser incluídos no projeto para
realização de exame de DNA.
Projeto Pai Presente
Pai Presente Extrajudicial

2016

2017

Gestão

Mutirões exame de DNA

9

11

20

Mutirões - Abertura exame de DNA

9

9

18

Solicitações agendadas

425

428

853

Exames de DNA realizados

284

235

519

DNA positivo com reconhecimento

138

110

248

Reconhecimento espontâneo

13

4

17
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O convênio com o GACC contempla exames de DNA realizados nos Processos Judiciais de Investigação
de Paternidade amparados pela assistência judiciária gratuita de todo o Estado da Bahia.
Os dados obtidos por meio do controle do GACC de exames de DNA realizados pelo convênio foram
assim distribuídos:
Dados sobre exames de DNA pelo convênio
Exames de DNA

2016

2017

Gestão

Trio

945

1.000

1.945

Duo

154

162

316

Pai falecido

233

253

486

Total

1.332

1.415

2.747

Do quantitativo total, extraindo-se capital e interior:
Dados sobre exames de DNA pelo convênio (capital/interior)
Exames

2016

2017

Capital

369

291

Interior

941

1.039

Ranking de exames de DNA realizados - 10 melhores números/comarcas
Nº

Comarcas

2017

Comarcas

2016

1º

Salvador

291

Salvador

305

2º

Carinhanha

116

Feira de Santana

77

3º

Feira de Santana

112

Teixeira de Freitas

45

4º

Valença

62

Macaúbas

35

5º

Camaçari

35

Itamaraju

28

6º

Jequié

26

Vitória da Conquista,
Poções e Uauá

25

7º

Remanso

23

Catu

23

8º

Ilhéus, Ipirá, Itamaraju, Poções
e Senhor do Bonfim

21

Nova Viçosa e Barra

22

9º

Euclides da Cunha
Ibirapitanga

19

Senhor do Bonfim,
Itabuna e Irará

20

10º

Barra da Estiva

18

Ubaíra

19
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A partir de agosto de 2016, foi implantada equipe do Serviço de Apoio e Orientação Familiar (Saof) para
participar dos mutirões de abertura de exame de DNA e designar profissionais, em esquema de rodízio,
para comparecer ao Núcleo de Conciliação situado no Fórum das Famílias, em Nazaré, nas datas predestinadas a realização dos aludidos mutirões: 19/8, 3/10, 21/11 e 14/12/16 e, para o exercício de 2017,
28/3, 19/4, 28/6, 25/9, 18/10 e 4/12. A iniciativa visou à conscientização das famílias contempladas pelo
projeto, com vistas à conciliação e promoção de maior receptividade à recente paternidade instituída,
notadamente resguardando-se os direitos da criança e do adolescente.
»» Mutirão Projeto Pai Presente Judicial – Fórum das Famílias – Salvador
• Reunião de mobilização em 28/3/2017
•

Expedição de Ofício Circular nº 04/2017 informativo do período de triagem (19 a 28 de abril de
2017) e a data do mutirão 29 a 7 de junho de 2017.

•

Realização da triagem no período aludido, nas 14 Varas de Família, do acervo total de 639 processos
indicados em sistema, 258 foram triados como passíveis de realização de exame de DNA.

•

Dos processos que foram remetidos pelas Varas de Família ao Centro Judiciário de Solução Consensual
de Conflitos (Cejusc), houve o agendamento de 167 audiências para realização do exame de DNA, no
período compreendido de 29 a 7 de junho, tendo sido realizados 24 exames de DNA, considerando que
cerca de 50% das intimações foram não proveitosas. Matérias relacionadas no Portal TJBA:

•

Foram remarcados 90 processos, pautados para os dias 9, 30 e 31 de agosto, logrando êxito em 15
processos que realizaram o aludido exame de DNA.

•

A ação perfez um total de 39 exames de DNA.

Divulgação e Ampliação - 2016
• Entrevista sobre o projeto, com a juíza Marielza Brandão, à TV Aratu e Rádio Metrópole.
•

11ª edição do podcast do TJBA de 26 de agosto, lançado em junho do referido ano, em arquivos de
áudio, este mecanismo serve para veicular notícias do TJBA.

•

Matéria na Revista TJBA em Ação, em sua terceira e quinta edições, de julho e setembro de 2016.

•

Entrevista televisiva, em 27/7/2016, da juíza Rosa Ferreira Castro à Rede Record (Bahia no AR), TV Bahia
(Jornal da Manhã e Bahia Meio Dia) e, ainda, à Assessoria de Comunicação Social (Ascom) do TJBA.

•

Site do projeto no qual constam todas as informações sobre o projeto e que possibilitam preenchimento de formulários pela internet, sem a necessidade de deslocamento da parte.

•

Participação, em 22 de outubro de 2016, da 1ª edição da Ação do Centro Universitário Jorge Amado
(Unijorge) em parceria com o Cejusc, na Escola Municipal João Fernandes da Cunha, situada no
Parque São Cristóvão.

•

Matéria da Rede Record sobre o mutirão do 1º Projeto Pai Presente em Camaçari, em 14 de
outubro de 2016.
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Entrevista com a juíza Rosa Ferreira Castro

Matéria da Rede Record sobre mutirão de paternidade

Divulgação e Ampliação - 2017
• Tratativas de renovação do convênio com o GACC, por intermédio da Diretoria de Assistência à Saúde (DAS), e informação aos magistrados e servidores acerca da continuidade do serviço.
•

Banner informativo sobre a renovação do convênio enviado dia 10/3/2017 para todos os magistrados
e servidores.

•

Divulgação Record Mutirão Salvador, 7 de março de 2017.

•

Em 2 de junho de 2017, envio de Ofício Circular nº 17/2017, da lavra da Exma. Sra. presidente, acompanhado do passo a passo de funcionamento e implantação do Projeto Pai Presente, bem como toda a
legislação aplicável, aos magistrados da capital e interior.

•

Circular nº 55/2017 enviada aos magistrados com as notificações recepcionadas pelo Projeto Pai Presente acerca das crianças registradas sem indicação do suposto pai.

•

Participação, em 20 de maio de 2017, da 2ª edição da Ação da Unijorge em parceria com o Cejusc, na
Escola Municipal João Fernandes da Cunha, situada no Parque São Cristóvão.

•

Solicitação de 500 camisas do Projeto Pai Presente para concessão aos mutirões do projeto.

•

Realização de dois mutirões de exame de DNA em Camaçari, em 24 de maio e 22 de setembro de
2017. Entrevista da juíza Marielza para a TV Camara, na oportunidade, acerca dos benefícios do
projeto para a sociedade.

•

Realização de mutirão em Lauro de Freitas, em 18 de setembro de 2017, e previsão de realização de
mutirão de abertura dos exames realizados.

•

Ação na Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), em 9 de maio de 2017, em que 40 atendimentos foram
realizados, captando-se 20 cadastros para realização do teste de paternidade e, posteriormente,
incluídos no mutirão de 12 de junho de 2016, na 47ª edição do projeto. Divulgação na mídia televisiva, por meio de matéria na TV Bahia pela coordenadora da Osid, Andrea Lima, no mesmo dia.

»» Serviço de Apoio e Orientação Familiar (Saof)
Criado no ano de 1999 por meio do Decreto Judiciário nº 30/99 com o nome de Projeto Família, e reestruturado pelo Decreto nº 551/2010 que o vinculou, à época, à Diretoria de Assistência à Saúde do Tribu104 RELATÓRIO DA GESTÃO

---- ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA II - INSTITUCIONAL ----

nal de Justiça do Estado 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
Adolescente 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 II – Assuntos Institucionais.
O intuito da vinculação foi o de 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.

Estatística anual Saof
Descrição

2016

2017

Total

Estudos solicitados em 2016

256

331

587

Entrevistas realizadas

1.265

1.652

2.917

Visitas domiciliares

229

158

387

Convites expedidos

464

510

974

Ofícios expedidos

109

151

260

Processos em andamento

55

50

105

*Processos devolvidos (até 31/10 do ano em curso)

214

293

507

Processos de 2015 distribuídos em 2016

85

108

193

Estudos Psicológicos

120

146

266

Estudos Sociais

99

147

256

»» Programa de apoio aos órgãos 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.
Ligado diretamente à Presidência, é coordenado pela AEP II, que, por isso, está autorizada a promover os
meios, visando à implantação, manutenção e execução dos serviços necessários ao seu funcionamento.
Diante disso, a AEP II realizou, na gestão 2016/2018 a seguinte distribuição dos dados:
Peritos cadastrados
Não Gratuitos: 155 | Gratuitos: 2 | Ambos: 1.206 | Total: 1.363
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Quantidade de pagamentos de perícias em processos judiciais por ano
Procedimento físico

Procedimento sistema on-line

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

114

1.290

1.498

720

853

1.524

2.146

8.145

»» Adequação programa de perícias ao novo CPC
• 29/6/2017 – Enviado e-mail aos 936 peritos cadastrados, extraídos mediante relatório da Coordenação de Sistemas (Cosis) e constante no banco de dados em 29/6/2017, para checar o interesse em
permanecer no programa e informando da atualização do cadastro.
•

Requerimento de modificação do sistema para contemplar a ferramenta de elaboração de minutas
de solicitação de pagamento por um servidor indicado pelo magistrado, através de ofício. Sugestão
e homologação das alterações no sistema. Divulgação da nova ferramenta via Portal TJBA e e-mail.

•

Solicitação à Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim) de modificações, no
Sistema de Perícias On-line, para adequar o cadastramento de peritos a serem nomeados nos processos sem gratuidade.

•

5/7/2017 a 7/7/2017 - Consulta Direta - Expedição de Ofício Circular nº 07/2017 endereçado aos
conselhos de classe, OAB, Ministério Público e universidades para consulta dos profissionais indicados à compor o Cadastro de Peritos e divulgação.

•

6/7/2017 - Consulta Pública – Divulgação no Portal do TJBA acerca da possibilidade de cadastramento on-line dos peritos, bem como retirada de dúvida via endereço eletrônico.

•

Elaboração de Edital de Credenciamento nº 001/2017, publicado em 9 de outubro de 2017, para compor o Cadastro de Peritos e Órgãos Técnicos.

•

Decreto Judiciário nº 1.005, publicado em 9 de outubro de 2017, dispondo sobre a obrigatoriedade
de nomeação de perito judicial devidamente inscrito no Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos
Técnicos ou Científicos do Tribunal de Justiça (CPTEC).

•

Envio de Oficio Circular nº 43/2017, em 9 de outubro, aos magistrados divulgando o Edital de
Credenciamento.

•

Envio de e-mail aos magistrados, em 17 de novembro, cientificando sobre o Decreto de Obrigatoriedade de uso do CPTEC.

•

Inclusão de nova aba de consulta no Sistema de Perícias para disponibilizar, de forma prática, aos
magistrados a relação de leiloeiros cadastrados na Juceb.

»» Processo Judicial Eletrônico (PJe)
Regulamentação: Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional e Justiça.
Objetivo: A Resolução nº 185 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta e estabelece o cronograma de adesão dos tribunais brasileiros ao Processo Judicial Eletrônico (PJe), publicada na edição de
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20/12/2013 do Diário da Justiça Eletrônico Federal, prevê que os tribunais implantem o PJe em, ao menos, 10% de suas varas e câmaras julgadoras, somando primeira e segunda instância, até o final de 2014.
O prazo para a conclusão de implantação do sistema é 2018.
Nova constituição do Comitê Gestor do PJe: No âmbito do Poder Judiciário baiano, o PJe é capitaneado
por meio de Comitê Gestor, previsto no Decreto Judiciário nº 149/2016, de 29 de fevereiro de 2016, com
a seguinte composição: Marielza Brandão Franco, juíza assessora, na qualidade de presidente do Comitê
Gestor; Thais Fonseca Felippi Pimentel, servidora; João Paulo Amorim de Oliveira, servidor; Juliana
Moura Souza, servidora; Maria Cristina de Carvalho Cunha, secretária da Setim; Marcelo José Monteiro
Moreno, diretor de informática; Paula Andrea Mendonça, coordenadora de sistemas; Diego Figueiredo
Motta, servidor; Lúcio Ribeiro Gomes, servidor; Afrânio Pedreira de Oliveira Junior, representante da
Comissão de Informática; Fabricio Rabelo Patury, representante do Ministério Público da Bahia; Pedro Paulo Casali Bahia, representante da Defensoria Pública; Tamiride Monteiro Leite, representante da
Ordem de Advogados do Brasil, Seção Bahia; David Bittencourt Ludivice Neto, representante da Procuradoria da Fazenda Pública Municipal; Fernando José Silva Telles, representante da Procuradoria da
Fazenda Pública Estadual.
Comarcas Implantadas: Para o fiel cumprimento da determinação acima contida, o Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia implantou o PJe em 223 unidades judiciárias.
Alcance das implantações: O PJe está sendo utilizado em todas as comarcas que trabalhavam exclusivamente em processos físicos do Estado da Bahia, isto equivale a 100% de alcance das implantações.
Infraestrutura Tecnológica: Ao assumir o biênio 2016/2018, a Presidência do TJBA recebeu em estoque
de almoxarifado escasso número de equipamentos de informática necessários para implantação do Sistema PJe. A exemplo, cita-se a existência de apenas 15 scanners em estoque, cenário que impacta de forma
direta nas próximas implantações.
A Setim, dentro do plano de aquisições, providenciou a regularização do estoque e viabilização de
implantação e manutenção do PJe. Desse modo, após a regularização, o TJBA envidou esforços para
implantação do Sistema PJe em todas as comarcas do Estado que tramitava apenas de forma física.
»» 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. Isto significa avanços expressivos no cumprimento de
sua missão institucional e contribui, sobremaneira, para o seu desenvolvimento sustentável e progressivo
ao longo dos próximos anos e, assim, impacta 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 turnover (rotatividade de pessoal), 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.
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Alinhamento com Projeto TJBA Virtual: Com o intuito de realizar a digitalização de todo acervo físico
do Estado da Bahia, o Projeto TJBA Virtual colabora coma a efetividade da implantação do PJe. A partir
dessa iniciativa, as comarcas que adotam o sistema PJe terão os processos físicos digitalizados e incluídos
no ambiente virtual.
Na atual gestão, o projeto conta com a colaboração da Corregedoria Geral de Justiça e da Corregedoria
das Comarcas do Interior, responsáveis pelo saneamento prévio de todas as unidades antes de sua digitalização, o que viabilizará a organização cartorária antes de seu ingresso no mundo virtual e redução de
feitos a serem digitalizados com a baixa processual.
No que concerne ao PJe, foi criado o módulo de migração que permite a conservação de dados inerentes
aos processos, a exemplo do seu número originário, data de entrada, etc.
Maratona PJe: O PJe Aviso foi selecionado para as finais da Maratona PJe e encontra-se em desenvolvimento pela equipe de TI do TJBA, para ser apresentado nos dias 28 e 29/3 em Brasília. O projeto tem o
objetivo de, através de uma solução mobile e desktop, realizar notificações automáticas aos serventuários
e magistrados, de acordo com um filtro previamente cadastrado na aplicação de processos distribuídos,
inclusão de documentos e ou tarefas específicas.
A notificação automática rompe a barreira de obrigar o servidor e magistrado a estarem na frente do
computador atualizando manualmente o sistema em busca de entrada de novos processos ou possíveis
inclusões de documentos, movimentação entre tarefas, entre outras situações.
Esta solução beneficiará a população em geral, visto que os servidores poderão atuar de forma mais
célere na atividade do processo, possibilitando tomar medidas emergenciais até mesmo fora de seu
ambiente de trabalho.
Pode-se tomar como exemplo um juiz de plantão aguardando determinado processo em caráter de urgência entrar em sua caixa de atividades. Com a solução do PJe Aviso, ele poderá ser avisado instantaneamente por um alarme acionado do sistema de notificação.
Avanços tecnológicos: Sempre em busca do aprimoramento do sistema, foram realizadas as seguintes melhorias:
•

Implantação do Escritório Digital - Plataforma que integra os Sistemas dos Tribunais

O Escritório Digital já está disponível para uso dos advogados e órgãos de representação da Bahia.
O sistema foi desenvolvido pelo CNJ em parceria com a OAB visando integrar todos os sistemas judiciais
do Brasil em uma única plataforma. Para o TJBA, a ferramenta por enquanto permite o peticionamento
e acompanhamento dos processos apenas do PJe.
•

Avanço das versões, mediante implantação da versão 1.7.2.7; Implantação da versão 1.7.2.15 e hoje
atuando com a versão 2.0. Foi implantada no dia 2/10/2017 a versão 2.0 nas Turmas Recursais dos
Juizados Especiais, como piloto para implantação nas demais unidades Judiciárias. A Implantação do
PJe 2.0 no 1º Grau de Jurisdição ocorre em 22/1/18.

•

Implantação do novo painel de produtividade; o novo painel de produtividade foi otimizada com acréscimo de informações das unidades judiciárias, facilitando a gestão cartorária e a análise da produção.
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•

Implantação do Aplicativo migrador do Saipro para o PJe; um dos pontos verificados na assunção
gestão foi a realização de digitalização com posterior migração gerando novo número no sistema PJe
e com nova data de ingresso no sistema, fator que influência na análise de produtividade do cartório,
bem como nas metas do Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, foi desenvolvido o migrador,
capaz de manter a mesma numeração e mesmos dados estatísticos do processo, permitindo que os
processos físicos sejam digitalizados e inseridos no PJe sem qualquer prejuízo.

•

Implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), com vistas a sistematizar e organizar dados sobre a situação judicial de pessoas encarceradas em todo o país.

•

Desenvolvimento de ferramenta para publicação automatizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE)
(Decreto Judiciário nº 880, de 28/9/2016), em fiel cumprimento ao quanto determinado pelo Novo
Código de Processo Civil, bem como, em atendimento às demandas apresentadas em reuniões do
Comitê Gestor do PJe.

•

Publicação, no diário oficial das pautas de sessão de julgamento. Facilidade na rotina e o fluxo de
trabalho para o 2º Grau.

•

Cadastramento de estrangeiro no sistema PJe. Correção para não colocar brasileiro como estrangeiro
no sistema, sendo obrigatória a indicação dos documentos solicitados pelo PJe.

•

Integração com o sistema de indenização de transportes. Para bem atender à Resolução nº 18 do
TJBA, a qual versa sobre o pagamento de indenização e transporte aos oficiais de justiça no cumprimento de diligências, para que a coleta das informações seja automatizada, evitando erro no cálculo.

•

Integração com sistema de juiz leigo e conciliador. Também está sendo desenvolvido módulo específico
para atender ao cálculo do valor devido ao juiz leigo e conciliador, no desenvolvimento de suas atividades.

•

Implantação do módulo de migração SAJ para PJe. O módulo de migração do sistema SAJ para o PJe
foi desenvolvida no intuito de viabilizar a utilização de sistema judicial único no Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia.

•

Desenvolvimento de módulo específico para Cejusc. As demandas encaminhadas ao Cejusc deixaram de tramitar fisicamente e passaram a ter um tratamento digital no Sistema PJe, melhorando a
rotina de trabalho e facilitando o fluxo, inclusive na fase pré-processual.
Avanços logísticos:
- Realização de Workshop com os magistrados que utilizam a ferramenta PJe.
- Criação de Grupo de Trabalho formado por 3 Juízes, eleitos no workshop, com a equipe técnica de
TI (Decreto Judiciário nº 306, de 2/5/2016);
- Atendimento via aplicativo Whatsapp / Telegram;
- Melhoria do treinamento ao usuário inicial e reciclagem de conhecimento para todos os servidores
usuários das unidades implantadas na gestão anterior.
Reuniões do Comitê Gestor:
Ano de 2016: 5/4, 3/5, 7/6, 5/7, 9/8, 13/9, 11/10, 8/11 e 12/12.
Ano de 2017: 1/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6, 4/7e 1/8.
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»» PJe no 2º Grau
O TJBA está trabalhando para viabilizar a implantação do sistema PJe no 2º Grau de Jurisdição. Para tanto,
criou grupo de trabalho específico, por meio do Decreto Judiciário nº 320, de 24/4/2017, que possui a seguinte composição:
I - Desembargador José Olegário Monção Caldas;
II - Juíza de direito Marielza Brandão Franco, assessora da Presidência;
III - Juiz de direito Raimundo Nonato Borges Braga, da 1ª Vice-Presidência;
IV – Servidora Gabriela Ribeiro de Souza Figueira, da 2ª Vice- Presidência;
V - Servidor Rafael Carneiro de Araújo, da Secretaria Judiciária (Sejud);
VI - Servidor José Carlos Cohim Gomes, da Sejud;
VII - Servidora Jeferson Neves dos Anjos, da Sejud;
VIII - Servidora Thiana Cabral de Santana, de gabinete;
IX - Servidora Karine Conceição Cunha, de gabinete;
X - Servidor Osvaldo Cardoso de Araújo Junior, da Setim; e
XI - Servidor Lúcio Ribeiro Gomes, da Setim.
Os trabalhos estão avançados no que refere a fluxos de trabalho e adequação do sistema à realidade do TJBA.
Para implantação do sistema no 2º Grau de Jurisdição, foi publicada a Resolução nº 04 de 14 de junho de 2017.
No período de outubro a dezembro desse ano, foram abertas classes processuais originárias do 2º Grau,
para peticionamento exclusivo do PJe, assim relacionadas:
Classes processuais do 2º Grau
Decreto

Classes

Decreto Judiciário nº 902,
de 2 de outubro de 2017

Suspensão de liminar ou antecipação de tutela; Suspensão de execução de sentença
Mandado de segurança coletivo; Mandado de segurança cível; Habeas Data; Mandado de
Injunção; Conflito de competência entre seções, câmaras, turmas ou desembargadores decorrente de processo em tramitação no PJe 2º Grau

Decreto Judiciário nº 1.020,
de 10 de novembro de 2017

Mandado de Segurança Criminal; Procedimento comum; Tutela Provisória; Tutela antecipada
antecedente; Tutela cautelar antecedente; Habeas Corpus Cível ; Embargos à execução; Incidente de Suspeição; Incidente de Impedimento; Reclamação; Petição

Decreto Judiciário nº 1.116,
de 4 de dezembro de 2017

Agravo de Instrumento

»» Projeto 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 possuam
sistema processual eletrônico, até 31/12/2015.
Diretrizes biênio 2016/2018: Após assumir a Presidência para o biênio 2016/2018, foi realizada releitura
do projeto com o fito de diagnosticar os principais fatores de risco que impactam no bom desenvolvimento dos trabalhos.
O primeiro ponto reside na necessidade de realização de saneamento nas unidades judiciárias que receberão os trabalhos de digitalização de seu acervo.
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Objetivou-se a redução dos feitos a serem digitalizados, otimizando os trabalhos dos digitalizadores, bem
como, diminuindo a produção de lixo eletrônico que sobrecarregaria o sistema eletrônico.
Desse modo, foi firmada parceria com a Corregedoria Geral de Justiça e Corregedoria das Comarcas do
Interior, para realização dos trabalhos de saneamento prévio nas unidades antes de sua digitalização.
A digitalização dos processos permanece com as diretrizes inicialmente estabelecidas.
Após digitalizados, existe a necessidade de recategorização das peças produzidas, viabilizando a facilidade do manuseio dos autos após inseridos no ambiente virtual. Tal atividade será desenvolvida por
equipe especializada.
Parte final do trabalho de digitalização consiste na liberação nos autos físicos (validação). Somente pode
ser desenvolvida por servidor que dispõe de token (certificação digital).
Em Salvador, após identificada grande dificuldade na validação dos processos pelos funcionários dos
cartórios, foi constituída pela atual administração equipe com 52 (cinquenta e dois) estagiários de direito para colaborarem com a indexação, validação e transformação dos processos em Digitais, saneando
grande gargalo que havia na virtualização dos processos.
Cumpridas as etapas - saneamento, digitalização, indexação e validação - o cartório será considerado
100% digital.
Com o objetivo de reconhecer os trabalhos desenvolvidos pelas unidades judiciárias que conseguirem
concluir a digitalização dos processos físicos e a inserção desse acervo no sistema processual eletrônico
adotado, será criado o Selo Virtual, a ser concedido pela Presidência do TJBA.
A outorga do selo ficará condicionada à comunicação formal, à Comissão do TJBA Virtual, da conclusão
da digitalização do acervo de processos físicos e consequente inserção no sistema processual eletrônico,
atestadas pelo Nuredi respectivo.
Receberão menção honrosa, que será anotada no respectivo registro funcional, os magistrados e servidores que direta ou indiretamente envidaram esforços para a conquista do Selo Unidade Virtual pelas
respectivas unidades judiciárias.
Infraestutura e equipe: Computadores, scanners de grande porte, mobiliário adequado para manuseio
dos processos e materiais de expediente.
Os grupos que compõem o Nuredi são formados por nove funcionários terceirizados, sendo três digitalizadores e seis preparadores, e um coordenador, cuja função é desenvolvida por um magistrado e na
capital por servidores do quadro do TJBA com expertise na área.
A equipe de saneamento é constituída pelas Corregedorias, de acordo com as necessidades das
unidades judiciárias.
Para indexação foi criado grupo em Salvador, com 30 funcionários terceirizados, que asseguram a recategorização das peças antes dos processos retornarem aos cartórios.

RELATÓRIO DA GESTÃO 111

---- ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA II - INSTITUCIONAL ----

Também foi constituído grupo de validação, cujo foco é liberar nos autos digitais as peças produzidas
pelo Nuredi. O grupo é constituído por 52 estagiários de nível superior em direito.
A Presidência contou, também, com o auxílio de servidores cedidos de gabinetes de desembargadores,
para otimizar os serviços de validação, e a adesão dos seguintes gabinetes:
Adesão ao Nuredi
Gabiente

Funcionário

Cadastro

Desembargadora Ivone Bessa Ramos

Alda Celeste Silva Ledo Correa (acorrea@tjba.jus,.br)

807394-5

Desembargador Osvaldo Almeida Bomfim

Simone Ribeiro da Silva Ferreira (srferreira@tjba.jus.br)

804646-8

Desembargador Augusto de Lima Bispo

José Orlando Andrade Bitencourt (jbitencoutrt@tjba.jus.br)

808152-2

Desembargadora Silvia Carneiro Santos Zarif

Suzana Brandão Almeida Anunciação
(sanunciação@tjba.jus.br)

800412-9

Desembargadora Carmen Lúcia Santos Pinheiro

Ivã Augusto Leão de Oliveira Fedulo (ifedulo@tjba.jus.br)

904298-9

Desembargador Moacyr Montenegro Souto

Jianinni de Assis Pereira Costa Gomes
(jacgomes@tjba.jus.br)

968005-5

Desembargador José Edivaldo
Rocha Rotondando

André Luis Pinto Sestelo (asestelo@tjba.jus.br)

807405-4

Desembargadora Heloisa Pinto
de Freitas Vieira Grarddi

Silvana Silva Rodrigues (sisrodrigues@tjba.jus.br)

904.066-8

Desembargadora Nagila Maria Sales Brito

Guido Encarnação Rocha (grocha@tjba.jus.br)

Convênios: Para melhorar o desempenho da digitalização, foram realizados convênios com prefeituras
no interior do Estado para cessão de mão de obra.
Em Salvador foi firmado convênio com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que digitalizou todo acervo
de execuções fiscais em que configura o Estado da Bahia em um dos pólos. Tal convênio está sendo ampliado para englobar as ações existentes nas Varas da Fazenda Pública de competência Administrativa.
Também foi firmado convênio com a Prefeitura de Salvador para saneamento e digitalização.
»» 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.
ESTATÍSTICAS ............................................................................................................................
»» Salvador
Em Salvador, houve a digitalização de todo o acervo das varas de Família, Cível, Relações de Consumo
e Criminais restando, apenas, as Varas de Fazenda Pública para finalizar a virtualização de todo acervo,
que serão digitalizadas por meio dos convênios celebrados e descritos.
»» Interior - Digitalizadas
No interior, 152 comarcas estão trabalhando na digitalização dos processos físicos, seja com Nuredi,
auxílio da Prefeitura ou pelo empenho dos próprios servidores das comarcas, o que representa o quantitativo de mais de 500 mil processos digitalizados.
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»» Programa SER (Promoção do Saber, Bem-Estar e Reconhecimento do Servidor)
O Programa SER tem como propósito instituir no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia um olhar diferenciado sobre seus colaboradores criando, por meio da efetivação de suas ações, elementos favoráveis
a uma cultura organizacional que evidencia a presença de valores essencialmente humanos no processo
da evolução profissional.
O objetivo é disponibilizar ao servidor iniciativas de desenvolvimento que se traduzam em oportunidades de crescimento pessoal e profissional.
Ações realizadas:
• 216 contratos de novos parceiros;
• 40 renovações de contratos de parcerias;
• 8 chats institucionais sobre temas diversos ligados à temática do bem-estar;
• 3 Promoções interativas com os servidores;
• 1ª Feira do Programa SER – de 28/11/2016 a 02/12/2016 – 25 Parceiros;
• Participação e realização de três feiras;
• Participação no Projeto Não se Esqueça de Mim/TJBA-Kids;
• Participação do Projeto 4ª Semana literária / Mês do Servidor; e
• Em comparação com gestão anterior a quantidade de novas parcerias estabelecidas na atual gestão
teve um crescimento de 32,4%.
A partir do dia 20/11/17, o programa passou a ser da responsabilidade da Coordenação de Ação Social.
»» Projeto Conhecendo o Judiciário
O Projeto Conhecendo o Judiciário tem como finalidade aproximar estudantes de direito ao âmbito jurídico, através de visitas técnicas ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e ao Fórum Ruy Barbosa e com
palestras de magistrados e servidores. Os estudantes têm a oportunidade de visitar setores primordiais
para os órgãos e saber como funciona o setor e suas mecânicas de processo. Ao final de toda visita o estudante participante recebe um certificado de três horas de participação do evento.
O Projeto Conhecendo o Judiciário recebeu 75 faculdades de direito, sendo 31 no ano de 2016 e 44 no
ano de 2017. Observa-se que em comparação com o último ano da gestão anterior o número de faculdades recebidas em 2017 teve um crescimento de 30% graças ao trabalho de divulgação nas faculdades e a
repercussão positiva do projeto no meio acadêmico.
Foram recebidos, na atual gestão, 1.835 estudantes de direito, sendo que destes 751 foram no ano de 2016
e 1.084 no ano de 2017. Em comparação ao último ano da gestão anterior, a quantidade de estudantes
recebidos em 2017 teve um crescimento de 34%. Vale salientar que, os números referentes aos eventos
ocorridos nos dias 5, 7, 12 e 14 de dezembro de 2017 não foram computados neste relatório.
»» Malote digital
Malote digital
Assunto

Quantidade

Ofícios encaminhados

80

Ofícios recebidos
Período: de 1/2/2016 a 30/11/2017

217
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»» Representação processual do TJBA perante o CNJ
Correspondências oficiais encaminhadas eletronicamente ao CNJ por classe
Periodo: 1/2/2016 até 1/2/2018
Classe Processual

Quantidade

Procedimento de controle administrativo

91

Pedido de providências

143

Representação por excesso de prazo

39

Acompanhamento do cumprimento de decisão

33

Reclamação disciplinar

29

Procedimento de competência de comissão

16

Processo administrativo disciplinar contra magistrado

18

Consulta

4

Reclamação para garantia das decisões

3

Revisão disciplinar

4

Total

380

»» Plantão Médico - Núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário – NAT-Jus
Composição do Plantão Médico: O corpo técnico do Plantão Médico do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia é composto por quatro médicas: Ana Virgínia Cavalcante, Carla Rossana Sartori, Jamile Paulino Souza Ferraz e Kezia Anselmo Freitas de Brito. Todas possuem experiência profissional e formação
comprovada (15 anos de atuação) em auditoria médica dos setores público e privado, saúde pública e
perícia médica, também fizeram parte da fundação da Câmara Técnica de Auditoria Médica do Conselho
Regional de Medicina (Cremeb).
Forma de Acesso
Os magistrados do Estado da Bahia podem entrar em contato com o NAT-JUS de três formas:
1) Atendimento direto via telefone nos números: (71) 3372-5026 (71) 98225-0095 / (71) 98224-0403 /
(71) 98175-6165;
2) Via e-mail: plantaomedico@tjba.jus.br;
3) Sistema NAT-JUS através do site: https://www.tjba.jus.br/natjus/.
As repostas são retornadas de 48 a 72 horas, a depender da complexidade da pesquisa e da urgência da tutela.
Perfil Técnico da Demanda do Plantão Médico: O presente documento apresenta uma análise descritiva sobre as demandas em que o Plantão Médico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia se manifestou
tecnicamente de janeiro a 27 de novembro do ano de 2017.
Até 2017, foram atendidas 5.458 solicitações de esclarecimentos técnicos, através de e-mail, consultas
telefônicas, análise de processos físicos e perícias presenciais em hospitais e no próprio TJBA. No ano de
2013, o Plantão Médico recebeu um total de 1.458 encaminhamentos. Em 2014, observa-se que houve
um leve decréscimo para um total de 1.290, que ascendeu novamente no ano de 2015 para 1.442. Os
últimos anos apresentaram uma expansão no número de solicitações dessas demandas, que aumentou
exponencialmente no ano de 2017, totalizando 5.458 requerimentos.
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Número de atendimentos:
2016: 4.170 | 2017: 5.458
O aumento do quantitativo de demandas encaminhadas ao Plantão Médico pode estar relacionado ao
trabalho realizado pelas integrantes junto aos operadores do direito envolvidos. Ao tomar conhecimento
do programa, os juízes vêm se tornando usuários habituais do NAT e vêm demostrando satisfação com a
qualidade técnica do serviço oferecido.
Quanto à natureza das demandas judiciais atendidas, foram pleiteados majoritariamente: Procedimentos
e Internações (18,5%), Medicamentos (18%), Honorários Médicos (17,5%), Regulação e Transferências
(15%), OPME (órteses, próteses, materiais especiais - 12%), Home-Care e Gerenciamento de Fisioterapia Domiciliar (3%), Clínicas SPAs de emagrecimento (3%), Bariátrica e Plástica Pós-Bariátrica (3%),
Cobranças de Códigos de Procedimentos ou SADT em Duplicidade (3%), Fertilização Artificial (1,7%),
Oxigenoterapia Hiperbárica (1%), Internação por dependência química em clínicas particulares (1%),
Unidade de Terapia Intensiva Aérea (0,3%) e outros. Dentre os processos recebidos para a realização do
parecer, apenas 1% destes retornaram para que o juiz reencaminhasse ao advogado do caso, a fim de que
fossem complementados os dados ou preenchidos relatórios juntamente com o médico prescritor.
As demandas de procedimentos e internamentos foram devidos principalmente à: colonoscopia, duplex
scan, EDA em criança, cirurgias cardíacas, Cate, RNM, tomografias computadorizadas, angiorressonância, cirurgias neurológicas, cirurgias ortopédicas, cirurgias de urgência, internações de urgência, cirurgia
robótica, dentre outros. Notoriamente, os procedimentos diagnósticos destacaram-se frente aos demais
solicitados no ano de 2017, é importante salientar que a ecoendoscopia, a ressonância magnética, a angioressonância, as tomografias, os dopplers e os cateterismos vem sofrendo um relevante aumento de pedidos.
Comparando os pedidos de OPME do ano de 2017 com o ano de 2013, houve um aumento significativo
das demandas de 5% para 12%. Observa-se o litígio essencialmente por: próteses diversas, placas, parafusos, pinos, sling, enxerto ósseo, telas, balão gástrico, lâminas, dentre outros.
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No período de janeiro a novembro de 2017, a judicialização dos honorários médicos vem se tornando
uma demanda proeminente, estes consistem na retribuição devida ao médico pelos serviços profissionais
contratados por pessoas físicas ou jurídicas e por elas ressarcidos. É possível evidenciar o surgimento
cada vez mais crescente do requerimento, por via judicial, referente à cobrança desses honorários através
de cooperativas médicas, para além dos valores padronizados pela Saúde Suplementar.
Um grupo epidemiológico vem tomando um significativo espaço dentro do cenário de litígios mais frequentemente encontrados pelo NAT-JUS do TJBA, as necessidades da população obesa vêm se tornando
salientes no que se refere à elaboração de pareceres pelo Plantão Médico. A solicitação de internamento
em clínicas SPAs de emagrecimento compõe 3%, que somando aos 3% das demandas de cirurgia bariátrica e plástica pós-bariátrica, já compõe 6% do total das reivindicações defrontadas neste documento.
A procura por medicamentos através da judicialização requer um olhar atencioso, uma vez que estes
insumos representam um componente com grande variedade de classes e ativos. Das solicitações recebidas pelo NAT no ano de 2017, as demandas pleiteando medicações totalizavam 18% do montante total,
principalmente pela necessidade de componentes das classes dos antiangiogênicos, oncológicos, antidiabéticos e para tratamento da hepatite B e C. Ainda pode-se inferir que, nem todos os medicamentos
requeridos eram solicitados para as patologias indicadas na bula, ou seja, o acometimento do autor não
correspondia ao CID 100 (Classificação Internacional de Doenças) prescrito pelo médico, ou era caracterizada a utilização off label ou não licenciada.

Dentre as demandas de medicamentos, é comum a presença de requisições solicitando o esclarecimento
de dados quanto ao registro destes na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), uma vez que é
observada a prescrição recorrente de tratamentos ainda em estudos experimentais (Fase II ou III), não
possuindo eficácia totalmente validada e segurança já pré-estabelecida. Quanto as classes medicamentosas mais frequentemente pleiteadas mencionadas acima, do total quantificado, apenas 45% possuíam
indicação para a patologia requerida no processo, 40% era caracterizado por medicamentos sem registro
na Anvisa e 15% representava uso off label.
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Insulinas Análogas, Neulasta, Pulmozyme, Condroitina, Xarelto, Thyrogen, Myozyme. (Lucentis), Telaprevir-2, Revlimid, Rinotecan, Xeloda, Cetuximabe , Bifosfonato, Novorapid, Zelborafe, Adalimumabe, Avastin, Palivizumabe, Revlimid, Prebictal, Trastuzumzbe, Brentuximab, Herceptin, Boceprevir e
Enoxiparina foram os medicamentos mais frequentemente solicitados para a realização da nota técnica.
No período de janeiro a novembro de 2017, pode-se notar que as demandas pleiteando insumos e procedimentos aumentaram significativamente ao se comparar com os anos anteriores. As solicitações dos
pareceres perpassaram por diversas especialidades médicas, necessitando de um corpo técnico experiente para que fossem atendidas as expectativas. A solicitação de fornecimento dos recursos de saúde se dá
tanto pelo Sistema Público de Saúde quanto pela Saúde Suplementar.
Pode-se observar que além dos insumos com registro na Anvisa, seguros e eficazes, são demandados
também medicamentos e materiais em fase experimental ou sem regulamentação pelo país. Procedimentos e tecnologias experimentais ou recém-lançadas também vêm sendo requeridas para perícia técnica.
A cobertura de demandas em saúde por meio de seguros e planos privados estão sempre presentes na
garantia do direito do consumidor.
»» Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos
Entre as suas principais atribuições, cabe ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos (Nupemec) planejar e coordenar as unidades de mediação e conciliação do Poder Judiciário
e pelo desenvolvimento dos programas destinados à capacitação e estímulo à autocomposição, como a
Semana Nacional de Conciliação e a oferta de Curso de Mediação Judicial, além do apoio à Justiça Restaurativa e da participação em ações de cidadania.
As ações empreendidas a partir do mês de fevereiro de 2016 proporcionaram os resultados a seguir:
Novos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc)
Foram instalados 14 novos centros judiciários, três com atuação exclusiva em mediação processual, cinco
com atuação pré-processual e seis com atuação em ambas modalidades de autocomposição.
Instalação das unidades do Cejusc
Unidade

Atividade

Instalação

Delta Redutor

Salvador - Retiro (Prefeitura de Bairro)

pré-processual

29/4/2016

R$ 60.000.00

Salvador - Valéria (Prefeitura de Bairro)

pré-processual

29/6/2016

R$ 60.000.00

Salvador - Rio Vermelho (Prefeitura de Bairro)

pré-processual

30/5/2016

R$ 60.000.00

Salvador – Faculdade D. Pedro II

pré-processual

26/5/2017

R$ 60.000.00

Paramirim

pré-processual

18/11/2016

R$ 60.000.00

Salvador - Mediação de Família (Fórum das Famílias)

processual

30/1/2017

0%

Barreiras

processual

20/7/2017

R$ 82.425,00

Salvador - Fazendário (Fórum Ruy Barbosa)

ambas

21/7/2017

0%

Olindina

ambas

24/8/2017

0%

Paripiranga (novas instalações)

processual

25/8/2017

R$ 59.406,00

Ribeira do Pombal (novas instalações)

ambas

25/8/2017

R$ 71.582,66

Euclides da Cunha

ambas

26/8/2017

R$ 134.790,00

Teixeira de Freitas (Fecomércio)

ambas

31/8/2017

R$ 76.813,00
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Instalação das unidades do Cejusc
Unidade

Atividade

Instalação

Delta Redutor

Coaraci (novas instalações)

ambas

6/9/2017

R$ 89.020,00

Lauro de Freitas – Faculdade Unime

pré-processual

21/9/2017

R$ 149.877,00

Vitória da Conquista

ambas

16/10/2017

R$ 58.479,00

Vitória da Conquista – Cejusc Fazendário

processual

16/10/2017

Poções

processual

16/10/2017

Itambé

ambas

17/10/2017

Itapetinga

ambas

17/10/2017

Buritirama

pré-processual

18/10/2017

Cachoeira

ambas

19/10/2017

Brumado

ambas

7/11/2017

Livramento de Nossa Senhora

ambas

8/11/2017

Simões Filho

processual

28/11/2017

São Francisco do Conde

processual

30/11/2017

Mata de São João

ambas

30/11/2017

R$ 102.000,00

Com as novas unidades, a cidade de Salvador passou a contar com um conjunto formado por 40 centros
judiciários, 36 deles destinados à autocomposição pré-processual, instalados nas seguintes localidades:
Novas unidades do Cejusc em Salvador
Localidade

Localidade

Bairro da Paz

Itapuã

2 unidades

Pernambués

Boca do Rio

Liberdade

2 unidades

Piatã

Bonfim

Lobato

Plataforma

Brotas

Luís Anselmo

Ribeira

Cabula

Mussurunga

Rio Vermelho

Narandiba

São Caetano

Calçada

Nordeste de Amaralina

São Cristóvão

Comércio

Ondina

Sussuarana

Costa Azul

Paripe

Tancredo Neves

Garibaldi

Pau da Lima

Imbui

Periperi

Cajazeiras

2 unidades

Localidade

2 unidades

Uruguai
Valéria

Os demais estão centralizados nas instalações dos Fóruns Ruy Barbosa e das Famílias, com atuação preponderante na mediação e conciliação processuais:
Unidades do Cejusc dos Fóruns Ruy Barbosa e das Famílias
Unidade

Local

Cejusc Conciliação de Família

Fórum das Famílias

Cejusc Mediação de Família

Fórum das Famílias

Cejusc Cível e de Relações de Consumo

Anexo ao Fórum Ruy Barbosa

Cejusc Fazendário

Fórum Ruy Barbosa
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O trabalho realizado fez com que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia se posicionasse entre os
três tribunais estaduais com maior quantidade de Centros Judiciários instalados, segundo periódico
Justiça em Números, edição de 2017.
Resultados da atividade pré-processual na cidade de Salvador
• Termos de acordos cadastrados: Segundo o SAJ, a atividade pré-processual das unidades do Cejusc
de família instalados na cidade de Salvador resultou no cadastramento de novos 13.241 acordos. Esse
conjunto de centros é composto pelos antigos Balcões de Justiça e Cidadania e pela Casa de Justiça
e Cidadania em funcionamento no NAJ. Os números a seguir correspondem a acordos de família:
Já na área de atuação do Cejusc Cível e de Relações de Consumo, em que a maioria dos novos processos corresponde a reclamações pré-processuais, verificou-se o seguinte resultado:
Processos cadastrados
Reclamações pré-processuais

1.114

Transação extrajudicial

258

Soma

1.372

Em 2017 entrou em atividade o Cejusc Fazendário, ano em que já contabilizou 451 reclamações
pré-processuais cadastradas, por meio das quais as fazendas Públicas Estadual e Municipal passaram a efetuar cobrança de créditos tributários ainda não ajuizados.
A atividade pré-processual, por resultar da aplicação de métodos consensuais, proporciona a integração do Poder Judiciário na solução de controvérsias. Nas diversas comarcas do Estado, a quase
totalidade das unidades em atividade resulta de parcerias com órgãos públicos e entidades de ensino.
Em Salvador predomina uma variedade maior de entidades consorciadas com o TJBA, como ilustra
o gráfico a seguir:
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•

Sentenças Homologatórias proferidas
No mesmo período, o conjunto de unidades proporcionou o oferecimento de 12.162 sentenças homologatórias, distribuídas entre os seguintes grupos de centros judiciários com atuação pré-processual:
Cejusc Pré-processual - Sentenças Homologatórias
Família

11.949

Cível e Relações de Consumo

2.712

Fazendário

30

Soma

14.691

Esse número representa 40% do total das movimentações sentenças homologatórias proferidas na
Comarca de Salvador pelos demais órgãos (movimentação 466).
Na área de Família, 52,7% das decisões homologatórias referem-se a acordos pré-processuais.
Sentenças Homologatórias - Salvador
Varas de Família: 10.720
Pré-processual - Família: 11.949
•

Acordos de família celebrados, por classe/assunto
Segundo o SAJ, entre 1/1/2016 e 30/11/2017, foram cadastrados 12.900 termos de acordos de família,
distribuídos entre as classes mencionadas no gráfico a seguir:

•

Participação do Ministério Público
A participação do Ministério Público nas unidades de mediação pré-processual de família da capital
consistiu no oferecimento de 10.094 pareceres.
Pareceres do Ministério Público
Ano 2016: 5.037
Ano 2017: 5.057
Fonte: SAJ
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Números informados pelas unidades da capital e do interior do Estado
Além dos números obtidos no sistema processual, as unidades fornecem informações sobre a quantidade
de acordos cíveis celebrados, de orientação jurídica prestada, de audiências realizadas, entre outras. As tabelas gerais, com o resultado de cada unidade, constam do final deste relatório, das quais foram extraídos o
seguinte resumo:
Resumo dos resultados
Capital

Interior

Soma

Casos recebidos para mediação

24.290

27.758

54.065

Orientação jurídica

48.715

43.891

94.623

Acordos cíveis celebrados

870

1.313

2.183

Acordos de família

9.896

10.987

20.883

Total de acordos

10.766

12.300

23.066

15.425

17.668

33.093

Audiências realizadas
Fonte: Relatórios recebidos das unidades

Números de unidades do Cejusc de família
• Cejusc de Mediação de Família
A atividade autocompositva do Cejusc de Mediação de Família passou a ocorrer a partir do mês de
março de 2017, cujos resultados, até o mês de agosto, são os da tabela a seguir:
Audiências do Cejusc de Mediação de Família
Audiências

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Soma

Designadas

0

0

34

76

84

73

80

81

87

100

615

Realizadas

0

0

23

46

62

48

53

40

48

56

376

Não realizadas

0

0

11

30

21

25

27

41

29

44

228

Em prosseguimento

0

0

7

24

27

27

22

16

20

27

170

Sem acordo

0

0

6

16

18

7

12

12

7

17

95

Com Acordo

1

0

10

6

18

14

19

12

14

12

106

•

Cejusc de Conciliação de Família
Sentenças homologatórias: 1.364
Sentenças extintivas (com anuência): 185
Sentenças extintivas (sem anuência): 30
Audiência sem acordo (réu citado): 786
Remarcações: 3.069
Audiências não realizadas: 1.479
Audiências designadas: 6.888
Audiências realizadas: 5.222

Participação no Projeto Pai Presente
Foram cadastrados 201 casos de reconhecimento de paternidade no sistema processual. A quase totalidade desses casos resultou de encaminhamento de cadastros do Projeto Pai Presente entregues nas unidades pré-processuais de bairro. A partir de 2017, casos solucionados no âmbito do Projeto Nupar, do
Ministério Público, também foram cadastrados no mesmo sistema. Foram abertos na Secretaria Jurídica
69 laudos de exame de código genético em averiguações de paternidade post mortem, com a consequente
assinatura do termo de reconhecimento, quando confirmada a relação de parentesco.
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Cadastro nacional de conciliadores e mediadores judiciais
O trabalho realizado pelo Nupemec nos últimos anos que, a partir do ano de 2016, passou a contar com
a participação da Universidade Corporativa do TJBA, resultou na formação de mediadores judiciais e
proporcionou a inscrição de 151 mediadores no Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores, do Conselho Nacional de Justiça, posicionando Salvador como a segunda capital em quantidade
de mediadores judiciais cadastrados.

Pesquisa de Opinião
• Resultados em 2016 – Pré-processual de família
Nas unidades pré-processuais, o questionário adotado reúne oito questões. Em relação a cinco delas,
os conceitos que podem ser atribuídos pelo jurisdicionado são ruim, regular, bom e ótimo.
O gráfico e o quadro a seguir reúnem a opinião de 1.582 pessoas. Foram somados os conceitos ÓTIMO e BOM e obtido o percentual dessa soma em relação ao total de questionários preenchidos. No
gráfico, também é indicado o percentual verificado no ano anterior.
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Considerado o resultado da pesquisa por unidade, verifica-se que a localizada no bairro de Mussurunga foi a que mais contribuiu em termos de quantidade de opinantes:
Participação dos bairros na Pesquisa de Opinião
Unidade

Atendimento

Rapidez

Solução roblema

Mediador

Instalações

Localização

Opinaram

Mussurunga

97%

93%

90%

94%

87%

95%

182

Tancredo Neves

97%

94%

90%

93%

82%

91%

175

Paripe

90%

91%

78%

84%

83%

81%

156

Ribeira

95%

97%

96%

97%

93%

95%

147

Cajazeiras-SAC

94%

96%

85%

91%

89%

89%

141

Itapuã

96%

95%

84%

90%

93%

97%

135

Famec

95%

93%

86%

99%

80%

92%

122

Pernambués

99%

96%

86%

77%

75%

91%

112

São Caetano

93%

92%

86%

92%

82%

79%

87

Candeias

88%

86%

79%

88%

82%

88%

78

Costa Azul

100%

100%

100%

100%

100%

95%

71

Abaeté

100%

100%

92%

72%

92%

84%

50

Uruguai

100%

100%

100%

100%

97%

97%

34

Bonfim

89%

85%

85%

78%

89%

96%

27

Piatã

96%

96%

não opinaram

91%

96%

87%

23

Cajazeiras-PMS

91%

91%

59%

68%

86%

82%

22

Pau da Lima

100%

90%

95%

95%

90%

95%

20

89,31%

88,34%

77,32%

84,18%

82,44%

84,81%

1.582

•

Resultados em 2017 (1º semestre)
795 pessoas participaram da pesquisa no primeiro semestre de 2017. As respostam demonstram o
alcance de um dos principais objetivos da mediação: a satisfação do jurisdicionado em relação ao
método e em relação ao resultado alcançado.
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A tabela a seguir contém os números de cada unidade. Os números inseridos no primeiro retângulo
da tabela a seguir correspondem ao somatório dos conceitos ÓTIMO e BOM do questionário.
Pesquisa de Opinião das unidades
Unidade

Atendimento Rapidez Mediador Instalações Localização Opinaram Explicou

Sem
Acordo

Validou

Ribeira

129

120

118

114

113

131

130

6

2

Valéria

126

112

111

112

111

139

118

7

4

Periperi

99

96

101

92

98

108

107

9

4

Piatã

66

65

57

60

51

72

60

7

2

Mansão
Caminho

56

53

49

48

55

65

57

3

1

Itapuã-PMS

53

51

51

43

49

57

45

6

5

Paripe

53

52

53

50

49

59

58

3

0

Narandiba

52

47

50

43

46

54

53

3

1

Pau da Lima

48

48

48

47

44

49

48

6

0

Gravatá

48

48

46

41

42

50

49

3

3

Mussurunga

32

32

34

35

35

35

29

2

2

Liberdade

22

21

21

16

20

22

18

0

0

Lobato

22

22

16

19

21

22

15

0

0

Uruguai

20

20

18

20

20

21

20

4

0

Brotas

19

19

18

19

18

21

0

2

2

Calçada

7

6

7

7

7

7

7

0

0

Abaeté

5

5

4

5

5

5

0

0

0

Nordeste
Amaralina

5

5

4

5

5

5

48

1

0

Costa Azul

4

4

1

4

4

4

4

0

0

737

706

689

666

680

795

736

56

24

93%

89%

87%

84%

86%

93%

43%

No segundo retângulo da tabela, vê-se que em quase 100% dos casos, os mediandos afirmam que o
mediador explicou as regras do procedimento. No mesmo retângulo, verifica-se ainda que, das 56
pessoas que não conseguiram concluir um acordo, 24 delas 43% consideraram o procedimento válido.
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O gráfico a seguir ilustra o mesmo resultado da tabela, por unidade.
Pesquisa de opinião 1º semestre - por unidade
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•

Pesquisa de Opinião no Cejusc de Mediação - Família
Desde o início das atividades do Cejusc de Mediação de Família, em março de 2017, foi proporcionada às partes e advogados a oportunidade de se manifestarem sobre os vários aspectos constantes do
questionário da pesquisa, a saber:
Qualidade do atendimento e do atendimento
Foram recolhidas respostas em 229 formulários preenchidos por advogados, requerente e requerido,
dos quais a soma da avaliação dos conceitos ótimo e bom alcançou a opinião de 225 pessoas, o que
corresponde ao índice de 98% de aprovação.
Sobre a atuação do mediador, foram formuladas quatro questões respondidas pelas partes e advogados em 229 questionários, cujo resultado consta do gráfico a seguir:

A visão das partes
82% das pessoas que responderam a pesquisa declararam não se sentir pressionadas ao acordo e 90%
delas consideraram justo o resultado da mediação.
80% das pessoas que não conseguiram estabelecer um acordo se declararam satisfeitas com a experiência.
A visão dos advogados
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Semanas de Conciliação
• Resultados de 2016 – Estado
Designadas: 30.395
Realizadas: 17.190
Acordos: 6.749
Valor: 92.428.746
Fonte: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/03/9158ea11d6ff8ffba1d1fd4c80572fbb.pdf

•

Resultados de 2017 – Estado
Designadas: 45.222
Realizadas: 36.179
Acordos: 9.450
Valor: 28.997.977

•

Resultado das unidades de mediação pré-processual
Em 2016, 47 unidades participaram das Semanas de Conciliação. Em 2017 essa participação envolveu 55 unidades, com os seguintes resultados:
Resultado das unidades de mediação pré-processual
Semanas de Conciliação

2016

2017

Acordos informados – Salvador

418

526

Sentenças – Salvador

320

458

Total Salvador

738

984

Total das demais cidades

400

469

Soma

1.138

1.453

Mutirão Fazendário Feira de Santana

1.120

Total de 2017

2.573

Valor dos acordos – R$
Fonte: Relatórios recebidos das unidades

•

2.102.227

3.293.124

Planejamento para 2017 – Etapas realizadas até o mês de novembro
12 de junho de 2017 – Reunião preliminar acerca da Semana Nacional de Conciliação 2017, realizada no auditório do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, contando com a participação da juíza assessora da presidência, Marielza Brandão Franco; o coordenador dos Juizados Especiais, o juiz Paulo
Alberto Nunes Chenaud; a coordenadora do Nupemec, Gabrielle Garcia; e os servidores Robson dos
Santos Braga e Jorge Trindade. A reunião contou, ainda, com a presença de mais de 40 representantes
de empresas que mais demandam ações judiciais. Na ocasião, as empresas foram orientadas sobre a
utilização do sistema do Nupemec, que permite o cadastro dos processos em lote, que após o cadastro, terão seus processos encaminhados para o sistema de gerenciamento do TJBA.
17 de julho de 2017 – Reunião com integrantes de outras instâncias jurídicas com o intuito de ajustar
os detalhes da edição deste ano da Semana Nacional de Conciliação. Durante o encontro, representantes do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE) e Procuradoria-Geral do Estado da Bahia (PGE) apresentaram suas principais demandas e sugestões para que o
evento seja aperfeiçoado. Esse foi o primeiro de uma série de encontros que acontecerão até a realização
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da Semana Nacional de Conciliação (SNC). Dentre os assuntos discutidos, foi levantada a adoção de
estratégias que tornem a intimação das partes envolvidas nos acordos mais eficientes, a implantação de
um alinhamento conjunto entre juízes no intuito de evitar que as pautas de instrução coexistam com as
de conciliação durante o período, além de alternativas cabíveis para levar a estrutura de conciliação até
o interior do Estado.
24 de julho de 2017 – Reunião com os representantes das universidades/faculdades, parceiros da (SNC),
a fim de alinhar as demandas da SNC, objetivando reforçar o convite para a participação de alunos e professores na Semana Nacional de Conciliação. A reunião contou com a presença da juíza assessora especial
da presidência, juíza Marielza Brandão, além dos servidores Gabrielle Santana Garcia e Jorge Trindade.
31 de agosto de 2017 – Reunião com os diretores de secretaria das Varas Cíveis, de Família, Fazenda
Pública e do Consumidor de Salvador. A reunião contou com a presença da juíza coordenadora do
Centro Judiciário de Solução de Conflitos das Varas de Relação de Consumo, Rita Ramos, e do juiz
coordenador do Cejusc Fazendário, Eduardo Carvalho. Além da presença da coordenadora do Nupemec, Gabrielle Santana Garcia, e do servidor Jorge Trindade.
4 e 5 de setembro de 2017 – A equipe do Nupemec (Gabrielle Santana Garcia e Isabela Bulos) realizou visita ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), sendo recebidas pela diretora de
planejamento da Secretaria de Gestão Estratégica (SGE), pela juíza Doraci Lamar, coordenadora
dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), e a secretária do Nupemec do
TJGO, Marielza Nobre Caetano da Costa, visando à troca de experiências. Na oportunidade, a equipe
do Nupemec do TJBA conheceram as instalações do Nupemec do TJGO.
5 de setembro de 2017 – Trabalho de integração e mobilização na Comarca de Vitória da Conquista.
Reunião com a Fainor, professora Ricelle. Reunião com o juiz de direito Cláudio Daltro e equipe de
trabalho. Representou o Nupemec o servidor Jorge Trindade.
6 de setembro de 2017 - Trabalho de integração e mobilização na Comarca de Vitória da Vitória Reunião com os magistrados das varas cíveis de alunos da Faculdade Santo Agostinho. Representou
o Nupemec o servidor Jorge Trindade.
12 de setembro de 2017 - Trabalho de integração e mobilização na Comarca de Itabuna. Reunião
com juízes e conciliadores dos Juizados Especiais e Centro Judiciário. Representou o Nupemec o
servidor Jorge Trindade.
13 de setembro de 2017 - Trabalho de integração e mobilização na Comarca de Ilhéus. Reunião com
juízes da comarca. Representou o Nupemec o servidor Jorge Trindade.
19 de setembro de 2017 - Lançamento da Campanha #OxeConcilie!, que trabalha com a regionalização da informação, com cores e imagens simples. Busca por meio de perguntas e respostas informar e esclarecer sobre a importância de conciliar e como participar da ação no estado da Bahia. A
campanha foi lançada junto com a divulgação do Decreto Judiciário nº 837, publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do dia 15/9, com a determinação das ações e dos prazos.
24 e 25 de outubro de 2017 – A Universidade Corporativa (Unicorp) e o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) realizaram duas ações de capacitação para os
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voluntários da Semana Nacional de Conciliação do ano de 2017. No primeiro dia do curso, foi realizado
treinamento sobre o procedimento de Secretaria de Varas para Voluntários, e no segundo dia o treinamento foi sobre os procedimentos de Secretaria de Juizados, Técnicas de Conciliação para Voluntários.
7 de novembro de 2017 - A gestora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos (Nupemec), Gabrielle Garcia, e o servidor do Nupemec, Jorge Trindade – responsáveis pelas Semanas de Conciliação, esclarecem, em uma entrevista para a Rádio WEB TJBA os preparativos
e a organização do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para as Semanas de Conciliação 2017.
Na entrevista para a rádio, os servidores falam sobre as estratégias adotadas pelo Tribunal da Bahia;
as matérias processuais e pré-processuais possíveis de conciliar; as tratativas para inserir processos
fazendários nas Semanas de Conciliações; a inscrição e seleção de processos; a participação de voluntários; e de todo o apoio dos magistrados para a realização da ação.
9 de novembro de 2017 – Lançamento do jingle promocional das ações das Semanas de Conciliação
2017, veiculado até 1º de dezembro de 2017 deste ano e mobilizam todas as comarcas do Estado em
torno do seu principal objetivo: a solução de conflitos de forma consensual, dando maior celeridade
ao Poder Judiciário. Com a ideia de criar uma identidade local, aproximando os cidadãos baianos da
Justiça, o jingle é mais uma estratégia de promoção da Campanha #OxeConcilie!.
28 de novembro de 2017 – A campanha #OxeConcilie das Semanas de Conciliação do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia foi selecionada para integrar a I Vitrine da Conciliação nas Redes do Judiciário. A iniciativa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem o objetivo de valorizar
os conteúdos produzidos pelos tribunais brasileiros e promover o tema da conciliação durante a XII
Semana Nacional da Conciliação.
Sistema PJe nos Centros Judiciários
As equipes do Nupemec e da Cosis efetuaram trabalho para adaptação do sistema processual PJe aos trabalhos realizados nos Centros Judiciários. O sistema passou a ser utilizado pela unidade de São Francisco
do Conde, devendo ser disponibilizado nas demais comarcas. A utilização do sistema proporcionará a
melhor qualidade do trabalho e maior celeridade, além de proporcionar o fácil acesso aos resultados, por
meio do Painel de Estatística do PJe, no link http://PJe.tjba.jus.br/painelPJe/login/.

Painel de estatística do PJe
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Complementa o trabalho, a elaboração de guia informativo, disponível no link https://drive.google.com/
file/d/0BwzvRIco75LcRFRnRnV4alRoWVE/view. As demais informações sobre utilização do sistema
constam da página do PJe na internet, no link reservado aos manuais (http://www5.tjba.jus.br/PJeinformacoes/index.php/suporte/manuais).

Guia Cejusc e Manual do PJe

Capacitação
• Cursos sobre técnicas de mediação e procedimentos para estudantes e novos supervisores de unidades.
21 e 22 de março de 2017 - Capacitação oferecida para as unidades pré-processuais da Capital.
Atuaram como instrutores Luiz Fernando Pinto do Nascimento, Karolinne de Oliveira Gomes Santana e Juliana Guanaes.
30 e 31 de março de 2017 - Capacitação oferecida para as unidades pré-processuais do interior do Estado. Atuaram como instrutoras Karolinne de Oliveira Gomes Santana e Juliana Guanaes.
•

Curso de Mediação Judicial
Foram oferecidas 25 turmas durante o período, cada uma com 24 alunos, em média, o que permitiu
a conclusão da fase teórica com duração de 40 horas por 600 novos alunos.
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Curso de Mediação Judicial
Data

Ano

Nº

Instrutores

Local

29 de fevereiro a 4 de março

2016

4

30

Graciele Leal, Cristina Tosta e Fabíola

FTC

29 de fevereiro a 4 de março

2016

5

31

Elaine, Jeferson e Suzana

IFBA,
Simões Filho

7 a 18 de março

2016

6

32

Dalva Luz, Fábio, Laércio e Rejane

Fac Pedro II

28 de março a 1º de abril

2016

7

33

Graciele Leali e Cristina Tosta

FTC

4 a 8 de abril

2016

8

34

Thiago, Rosanna, Isabela Bulos e Victória

TJBA

25 a 29 de abril

2016

9

35

Karolinne, Victória, Thiago, Elaine

TJBA

25 a 29 de abril

2016

10

36

Dalva Luz, Ana Paula, Graziela e Rejane

UFBA

28/29 de abril e 12/14 de maio

2016

11

37

Elsa, Rosanna, Rosanne e Maria Paula

OAB – ESA

6 a 10 de junho

2016

12

38

Luiz, Cristina Tosta e Claudicéia

Teixeira de Freitas

4 a 8 de julho

2016

13

39

Thiago e Marília

Vitória da
Conquista

22 a 26 agosto

2016

14

40

Rosanna, Magna e Yanna

Unicorp

12 a 16 de setembro

2016

15

41

Yanna, Fabíola, Rosanna e Larissa

Unicorp

26 a 30 de setembro

2016

16

42

Karolinne, Elaine e Isabela

Unicorp

3 a 7 de outubro

2016

17

43

Yanna, Marília e Rejane

Unicorp

12 a 16 de outubro

2016

18

44

Claudicéia, Cristina Tosta Rosana Barreto

Teixeira de Freitas

28 de novembro
a 2 de dezembro

2016

20

45

Yanna e Marília

Vitória da
Conquista

5, 6, 7, 12 e 13 de dezembro

2016

20

46

Fábio, Elizabeth, Magna e Isabela

Unicorp

23 a 27 de janeiro

2017

1

47

Marília, Elizabeth, Elaine

Inicorp

27 a 31 de março

2017

2

48

Elizabeth, Fernanda e Juniana

Unicorp

23 a 27 de janeiro

2017

3

49

Rosanna, Fabíola e Magna

Irecê

13 a 17 de março

2017

4

50

Rosanna, Fabíola e Magna

Irecê

15 a 19 de maio

2017

5

51

Fábio, Elizabeth, Rejane e Fernanda Duarte

Unicorp

10 a 14 de julho

2017

6

52

Luiz, Claudicéia e Graciele

Unicorp

25, 26, 27, 28 e a 31 de julho

2017

7

53

Elaine, Elizabeth e Fábio

Lauro de Freitas

24 a 28 de julho

2017

8

54

Victória e Ana Paula

Barreiras – UFBA

6 a 10 de novembro

2017

9

55

Fábio, Elizabeth, Elaine e Suzana

Simões Filho
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•

Curso de Mediação Judicial para Magistrados
Turma 02 - No período do dia 22 a 25 de março de 2017, aconteceu a segunda turma exclusiva para
magistrados, do Curso de Mediação Judicial, com formato especial para atender as necessidades
deste público. O curso foi oferecido pela Universidade Corporativa do TJBA (Unicorp), com a autorização da Presidência do Tribunal de Justiça, supervisão e orientação do Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec). A ação de capacitação abordou o tema
de forma prática e dialogada, seguindo os norteamentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
trazendo o enfoque para a ótica magistral, possibilitando ao magistrado uma melhor compreensão
acerca do processo de mediação judicial no cenário baiano.
Turma 03 - No período de 24 a 28 de abril de 2017, aconteceu o curso de Mediação Judicial para
magistrados, turma três, mais uma turma exclusiva para magistrados, na sede da Unicorp. A ação
de capacitação tem um formato especial para o público, abordando o tema de forma dialogada e
prática, seguindo os norteamentos do CNJ, trazendo o enfoque para a ótica magistral.

•

Capacitação de Facilitadores para Justiça Restaurativa
16ª Turma - A ação de capacitação ocorreu no período de 27 a 31 de março de 2017, com alteração
para 10, 11, 12, 17 e 18 de abril de 2017, no Centro de Capacitação de Facilitadores para Justiça Restaurativa, situado na sede da Unicorp. O referido curso tem como objetivo capacitar os participantes
para atuarem como facilitadores, mediadores, conselheiros pessoais, além de prepará-los para coordenação de encontros restaurativos e aplicação das práticas restaurativas na composição de conflitos
no âmbito judicial e extrajudicial. A ação contou com a presença dos expositores: desembargadora
Joanice Maria Guimarães de Jesus, Lucas Carapiá, Rosanete Moraes de Souza Fernandes, Andréa
Tourinho, Selma Santana, Maria Cristina Viana Goulart, Artur Fernando Guimarães de Jesus Costa e
Luiz Gustavo Vilas Boas. Ao todo, foram 30 matriculados, entre eles servidores, entre eles um juiz, e
profissionais relacionados à matéria. Ao término do período do curso foram realizadas pesquisas de
opiniões acerca do mesmo, tendo a participação de somente uma parte dos inscritos, dos quais 90%
dos participantes atribuíram conceito ÓTIMO e/ou BOM a quase todos os itens avaliados.
17ª Turma - Nos dias 22, 23, 24, 29 e 30 de maio de 2017, ocorreu, na sede da Unicorp, a 17ª Turma
de capacitação de facilitadores para Justiça Restaurativa. A ação de capacitação se deu com a parceria
da Unicorp em conjunto com o Nupemec, por meio do Centro de Capacitação de Facilitadores para
Justiça Restaurativa. A ação contou com a presença dos expositores: desembargadora Joanice Maria
Guimarães de Jesus, Lucas Carapiá, Maria Fausta Carahyba, Rosanete Moraes de Souza Fernandes,
Maria Cristina Viana Goulart, Artur Fernando Guimarães de Jesus Costa, Teresa Cristina de Oliveira
e Luiz Gustavo Vilas Boas. As aulas práticas foram ministradas por: Lúcia Maria Oliveira Rocha, Gilnair dos Santos, Isabel Cristina Santana da Silva, Maria Cristina Viana Goulart, Miriam de Almeida
Santana e equipe do Núcleo de Justiça Restaurativa. Ao todo foram 38 discentes matriculados, dentre
eles servidores e profissionais relacionados à matéria. Ao término da ação, foram realizadas pesquisas
de opiniões, contando com a participação de 100% dos discentes, dos quais 95% atribuíram conceito
ÓTIMO a quase todos os itens avaliados.
18ª Turma - Aconteceu nos dias 17, 18, 24, 25 e 26 de julho de 2017, no Centro de Capacitação de
Facilitadores para Justiça Restaurativa, a 18ª Turma do Curso de Capacitação de Facilitadores para
Justiça Restaurativa, na sede da Unicorp.
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19ª Turma – Aconteceu nos dias 18, 19, 20, 25 e 26 de setembro de 2017, na sede da Unicorp, a 19ª
Turma do Curso de Capacitação de Facilitadores para Justiça Restaurativa.
•

Curso de Planejamento e Gestão de Justiça Restaurativa
25 a 29 de setembro de 2017 – Realizado na sede da Unicorp, o curso teve como objetivo disseminar
informações teóricas gerais sobre a Justiça Restaurativa, que visa a pacificação social, um dos objetivos
fundamentais do Ordenamento Jurídico brasileiro. Foram convocados 35 magistrados, conforme Decreto Judiciário n° 587, 11 promotores, 1 defensor público e 3 delegados convidados pelos Núcleo de
Justiça Restaurativa do 2º Grau. O curso foi desenvolvido visando atender as necessidades específicas
dos juízes das Varas Criminais, Vara da Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, Varas da
Infância e Juventude, Varas de Execuções Penais e Juizados Especiais Criminais da Capital.

•

Curso de Formação Teórico e Prático no Modo Vivencial em Peacemaking Circles (Círculos de
Construção de Paz – CCP)
25 a 29 de setembro de 2017 – Teve como escopo a apresentação teórica da Justiça Restaurativa,
capacitação de facilitadores de Círculos de Construção de Paz e de Círculos Restaurativos, os quais
poderão ser utilizados no âmbito judicial, em escolas, universidades, presídios, serviços da rede
socioassistencial e de saúde, em empresas privadas e nos mais variados trabalhos com indivíduos,
famílias e comunidades.
2 e 3 de outubro de 2017 – O evento tem como principal aspecto, apresentar uma nova modalidade
de prática restaurativa, mais especificamente, os Peacemaking Circles – na prática, ou Círculos de
Construção de Paz, que são extremamente eficientes e efetivos, quando utilizados no intuito de produzir senso de comunidade, criação/restabelecimento de vínculos familiares e/ou comunitários.

•

Curso de Negócio Jurídico Processual
23 de agosto de 2017 – Realizado na sede da Unicorp e ministrado pelo juiz André Gomma, teve
como público-alvo os juízes das Varas Cíveis da Comarca de Salvador.

•

Curso de Formação de Expositores de Oficina de Parentalidade e Divórcio
16 e 17 de outubro de 2017 – O referido curso tem como intuito capacitar os expositores da Oficina de
Parentalidade e Divórcio, desenvolvida pelo CNJ como Política pública de prevenção e resolução dos
conflitos familiares, sensibilizando os envolvidos para a adequação da utilização de técnica autocompositiva e consensual de prevenção e resolução de conflitos familiares, notadamente através da educação
parental e filial. O público alvo do curso foram magistrados e servidores do TJBA e de outros poderes,
bem como profissionais ligados à matéria: Assistentes Sociais, Psicólogos e Mediadores Judiciais.

•

Curso: Justiça Restaurativa, Novos Rumos para a Justiça Criminal
9 a 11 de outubro de 2017 – A ação de capacitação tem como objetivo preparar os participantes para
que sejam capazes de estruturar, implantar, gerir e desenvolver um Programa de Justiça Restaurativa
no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aplicando de forma crítica os princípios próprios da Justiça Restaurativa e os ditames estabelecidos pela Resolução 225 do CNJ.
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Reuniões e encontros
•

Reunião com as unidades da capital e do interior.
16 de junho de 2016 - Realizada reunião com os representantes de unidades de todo o estado, ocasião
em que foi efetuada a entrega de material, apresentada a atual equipe do Nupemec e discutidas as novas
diretrizes. Na segunda parte dessa reunião, foi realizada capacitação sobre procedimentos e disponibilizadas as apostilas que orientam o trabalho das unidades.

•

Encontro no encerramento do exercício de 2016
No dia 15 de dezembro foi realizado novo encontro, no qual foram premiados os supervisores de unidades que se destacaram durante o ano, como o mais proativo, o mais qualificado, o mais produtivo e o
que mais incentiva as pesquisas de opinião, além da Faculdade Dom Pedro II e Faculdade Independente
do Nordeste (Fainor), entidades de ensino com maior quantidade de unidades em funcionamento.

•

Reunião com os mediadores cadastrados no CNJ
5 de junho de 2017 – Reunião realizada no Salão de Casamento do Fórum de Família, contou com a
presença de 115 mediadores cadastrados no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como da juíza assessora da presidência, Marielza Brandão Franco, da coordenadora do Cejusc Família, a juíza titular da
3ª Vara de Família e Sucessões de Salvador, Newcy Mary da Paixão Cunha, e integrantes do Nupemec.
Na ocasião, que marcou o primeiro encontro do grupo, os mediadores formados, através dos cursos
fornecidos pelo Nupemec em parceria com a Unicorp, foram apresentados ao modo de operação do
Núcleo, bem como ao balanço geral das atividades realizadas relativas a mediação em Salvador, discutindo-se, ainda, a importância de regularizar o cadastro estadual de mediadores.

•

Reunião com instrutores em mediação judicial
20 de junho de 2017 – A reunião se deu entre os instrutores, os representantes do Nupemec, Gabrielle Garcia, Isabela Bulos e Sílvio Maia, e a assessora especial da presidência, a juíza Marielza Brandão,
tratou de abordar as opiniões dos instrutores acerca dos pontos que julgam necessários e relevantes
em relação à instrutoria, ouvindo-os de forma individual.

•

Reunião com a Comissão de Mediadores
27 de junho de 2017 – Realizada para discutir temas relacionados à Mediação Judicial no Estado da
Bahia. Contou com a presença do juiz André Gomma e da Assessoria Especial da Presidência II. Foi
entregue à coordenadora do Nupemec e ao juiz, um documento com as sugestões formais para os
parâmetros da Mediação Judicial no Estado da Bahia.

•

Reunião com a Comissão da OAB
28 de junho de 2017 – Realizada com o objetivo de discutir a política publica de mediação. Na ocasião os representantes da OAB efetuaram a entrega de ofício com sugestões, inclusive sobre critério
de remuneração dos mediadores.
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•

Reunião com o Observatório da Pacificação Social da UFBA
28 de junho de 2017 – A reunião contou com a presença de membros do Observatório, a coordenadora do Nupemec, Gabrielle Garcia, e a assessora especial da Presidência, a juíza Marielza Brandão,
na Assessoria Especial da Presidência II.

•

Mesa redonda com o Observatório da OAB
21 de agosto de 2017 – O evento, realizado na sede da Universidade Corporativa, contou com a presença
do juiz André Gomma e as instrutoras que integram o Observatório, Ana Paula Bonfim e Rosane Fagundes.

•

Encontro Mediação: Roda de Conversa e Troca de Experiências
21 de agosto de 2017 - O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por meio do Núcleo Permanente
de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e da sua Universidade Corporativa
(Unicorp), proporcionou o encontro, sendo mais uma iniciativa do Tribunal sobre a Mediação Judicial, que tem como objetivo aprimorar as competências do mediador, e sensibilizar os participantes
quando ao tema: Aplicação de Ferramentas na Mediação. Pretende-se que, ao final do encontro, os
mediadores estejam aptos a identificar um rol mínimo de ferramentas utilizadas no processo de mediação. O Encontro adota a exposição dialogada, de forma a permitir uma maior interação entre os
mediadores expositores e participantes, possibilitando a disseminação e troca de experiências sobre a
referida prática autocompositiva.
25 de setembro de 2017 - O Encontro adotou a exposição dialogada como metodologia de desenvolvimento da temática, e oficinas, de forma a permitir maior desenvolvimento de competências com
aplicação prática, permitindo demonstrar a possibilidade de alcançar habilidade nas etapas do procedimento da mediação, aprimorando as competências do mediador.

•

Encontro Regional do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação (Fonamec)
5 e 6 de outubro de 2017 – O evento, voltado para profissionais da área de direito, teve como objetivo
informar a respeito do exercício da Justiça Restaurativa, através de fundamentação teórica adequada.

Participação em eventos de cidadania
As equipes do Projeto participaram eventos de cidadania em diversos locais da cidade de Salvador, durante os quais foi prestada orientação jurídica à população, bem como efetuada a distribuição de material
informativo, como Cartilha da Família.
27 de agosto de 2016 – Feira de Saúde, realizada na Baixa Fria – Via Regional – São Marcos, para atendimento da comunidade, das 8 às 12 horas. Foram realizadas 85 orientações, entrega de cartilhas e prospectos de divulgação do Cejusc.
03 de setembro de 2016 – Ação Social o Caminho. O TJBA disponibilizou cartilhas e prospectos e prestou auxilio jurídico através do BJC Pau da Lima (Prefeitura).
10 de setembro de 2016 – Feira de Saúde no Bairro de Jardim Cajazeiras. Foram realizadas 15 orientações, entrega de cartilhas, prospectos e materiais de divulgação do Cejusc.
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18 de setembro de 2016 – Ação social em Lobato (Cristina Tosta).
19 a 23 de setembro de 2016 – V Congresso Internacional de Direito das Famílias e das Sucessões do IBDFAM e V Congresso Nacional e III Internacional de Alienação Parental da ABCF – Houve divulgação
do trabalho do Cejusc, distribuição de 3000 mil cartilhas de Não Alienação Parental e disponibilização
de estagiários do Nupemec e da AEP II.
22 e 23 de setembro de 2016 – Mutirão do Itaú no Cejusc Consumidor/Cível – No dia 22/9/2016 ocorreram 43 audiências, dentre essas, 38 foram finalizadas sem acordo e cinco foram finalizadas com acordo,
gerando quatro obrigações de pagar, um total de R$: 27.200 e uma obrigação de fazer.
22 de agosto a 3 de setembro de 2016 – Ação Energia com Cidadania em Pau da Lima. No local aconteceram orientações e encaminhamentos para o Cejusc mais próximo bem como distribuição de cartilhas,
prospectos e materiais de divulgação.
5 a 17 de setembro de 2016 – Ação Energia com Cidadania em São Gonçalo. No local aconteceram
orientações e encaminhamentos para o Cejusc mais próximo bem como distribuição de cartilhas, prospectos e materiais de divulgação.
19 de setembro a 1º de outubro de 2016 – Ação Energia com Cidadania em Águas Claras. No local,
aconteceram orientações e encaminhamentos para o Cejusc mais próximo bem como distribuição de
cartilhas, prospectos e materiais de divulgação.
26 a 30 de setembro de 2016 – Curso de mediação judicial em parceria entre o Nupemec e a Unicorp
para 25 alunos, Turma de Isabela Bulos e Karolinne Santana.
3 de outubro de 2016 – Após reunião com a Secretaria de Justiça, foi estabelecido à mudança do Cejusc –
Tancredo Neves para o Cejusc – Narandiba, por esse motivo, foi solicitado ao setor competente do TJBA
um novo layout para viabilizar um melhor atendimento ao público.
3 a 15 de outubro de 2016 – Ação Energia com Cidadania em Uruguai. No local, aconteceram orientações e encaminhamentos para o Cejusc mais próximo bem como distribuição de cartilhas, prospectos e
materiais de divulgação.
22 de outubro de 2016 – Reinauguração do Cejusc – Ondina, em parceria com a Faculdade Social.
22 de outubro de 2016 – Dia da Responsabilidade Social, em parceria com a Unijorge, na Escola Municipal João Fernandes Cunha, no Bairro de Mussurunga.
17 a 29 de outubro de 2016 – Ação Energia com Cidadania em Cajazeiras. No local, aconteceram orientações e encaminhamentos para o Cejusc mais próximo, bem como distribuição de cartilhas, prospectos
e materiais de divulgação.
31 de outubro de 2016 – Inauguração do Cejusc da Cidade de Paramirim (pré-processual, processual
cidadania).
7 de novembro de 2016 – Mutirão da 2° Vara de Relações de Consumo de Salvador no Cejusc
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31 de outubro a 12 de novembro de 2016 – Ação Energia com Cidadania em Pirajá. No local, aconteceram orientações e encaminhamentos para o Cejusc mais próximo bem como distribuição de cartilhas,
prospectos e materiais de divulgação.
16 a 26 de novembro de 2016 – Ação Energia com Cidadania em CAJI/Lauro de Freitas. No local, aconteceram orientações e encaminhamentos para o Cejusc mais próximo bem como distribuição de cartilhas, prospectos e materiais de divulgação.
21 a 23 de novembro de 2016 – Mutirão da educação no Cejusc.
23 de novembro de 2016 – Ação de mobilização no Cejusc – Comércio.
24 e 25 de novembro de 2016 – A Construtora MRV Engenharia, diante da grande contingente de
processos em que figura como parte processual, manifestou interesse de realizar mutirão envolvendo
processos que tramitam perante as Varas Cíveis e Consumo de Salvador, com o objetivo de, atendidos os
princípios da celeridade e economia processual, propor a resolução consensual das demandas.
29 de novembro de 2016 – Mutirão da 7° Vara de Relações de Consumo de Salvador no Cejusc
1º de dezembro de 2016 – Mutirão da 2° Vara de Relações de Consumo de Salvador no Cejusc
6 de dezembro de 2016 – Mutirão da 2° Vara de Relações de Consumo de Salvador no Cejusc
15 de dezembro de 2016 – Evento de premiação das melhores unidades do Cejusc da capital e do interior
do ano de 2016, na Unicorp.
27 de março a 1º de abril de 2017 – Ação Energia com Cidadania/Alto de Ondina, em parceria com a Coelba.
3 a 8 de abril de 2017 – Ação Energia com Cidadania/Canabrava, em parceria com a Coelba.
10 a 22 de abril de 2017 – Ação Energia com Cidadania/São Marcos, em parceria com a Coelba.
9 de maio de 2017 - Mutirão realizado em parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e com o
apoio do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), por meio do projeto Pai Presente, onde foram
oferecidos serviços de exame de investigação de paternidade e emissão de certidão de nascimento.
10 de maio de 2017 – Ação Energia com Cidadania/Lobato. Na ação em parceria com a Coelba, o Tribunal de Justiça se fez presente por meio do Balcão de Justiça, oferecendo atendimento à população sobre
divórcio, reconhecimento e dissolução da união estável, reconhecimento espontâneo de paternidade e
solução de conflitos de pequenas complexidades. Na ação, foram realizados oito atendimentos e cinco
encaminhamentos, sendo estes direcionados à Delegacia, Defensoria Pública, unidades do Cejusc e Cartório. Os atendimentos versaram sobre estelionato, pensão alimentícia, união estável e bens.
11 de maio de 2017 – I Encontro de Pais e Amigos, solidariedade e gratidão, ocorrida na Associação
Dom Bosco, localizada na Primeira Travessa Santo Agostinho, Parque São Cristovão, que contou com
o apoio da Unirb – Faculdade Regional da Bahia, onde teve como homenageada a assessora especial da
presidência do TJBA, juíza Marielza Brandão Franco, e a representação de Alberto Abbehusen.
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17, 22, 24 e 29 de maio de 2017 – Ação Energia com Cidadania/Castelo Branco. Na ação em parceria
com a Coelba, o TJBA se fez presente por meio do Balcão de Justiça, oferecendo atendimento à população sobre divórcio, reconhecimento e dissolução da união estável, reconhecimento espontâneo de
paternidade e solução de conflitos de pequenas complexidades. Na ação foram realizados, no total, sete
atendimentos e cinco encaminhamentos, sendo direcionados à Defensoria Pública e unidades do Cejusc.
Os atendimentos versaram sobre pensão alimentícia, INSS, inventário, união estável, posse e divórcio.
20 de maio de 2017 – Parceria com o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) no Dia de Prática
Jurídica e Responsabilidade Social, realizada na Escola Municipal do Parque São Cristovão. A atividade
consistiu na realização de atendimentos jurídicos gratuitos à comunidade, palestras, além da disponibilização de diversos serviços sociais, em parceria com Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Casa Lar
Harmonia e o Cartório do 1º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Salvador, como: RG, CPF,
CTPS, Antecedentes Criminais, cadastro de Bolsa Família, cadastro para exame de DNA (Projeto Pai
Presente), Certidão de Nascimento.
27 de maio de 2017 – Ação Global (Sesi Retiro). O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com o ônibus
Justiça Itinerante, participou do Programa Social Ação Global, promovido pela Rede Globo e Federação das
Indústrias do Estado da Bahia, ocorrida na Escola Reitor Miguel Calmon, no SESI do Largo do Retiro. As
equipes da Ouvidoria Judicial e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc), instaladas em ônibus
da Justiça Itinerante, atenderam mais de 400 pessoas. O ônibus da Justiça Itinerante prestou informações
sobre andamento de processos, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, guarda de menor, divórcio consensual, dissolução de união estável, mediação e informações sobre Justiça Restaurativa.
7, 12 e 14 de junho de 2017 – Ação Energia com Cidadania/Canabrava. O bairro de Canabrava recebeu
o Energia com Cidadania, projeto da Coelba, que oferece diversos serviços para a população. Em parceria com o Tribunal de Justiça, o projeto disponibiliza atendimentos do Balcão de Justiça, auxiliando em
divórcios, reconhecimento e dissolução da união estável, reconhecimento espontâneo de paternidade
e solução de conflitos de pequenas complexidades. Na ação, houve 18 atendimentos e 17 encaminhamentos. Os atendimentos foram sobre previdência social, pensão alimentícia, divórcio, investigação de
paternidade, trabalhista, consumidor, bens e união estável. Os casos tiveram encaminhamento para as
unidades do Cejusc, Defensoria Pública, Juizado Especial Cível e Justiça do Trabalho.
28 de junho de 2017 – Ação Energia com Cidadania/Colina Azul. A Coelba, em parceria com instituições públicas, incluindo o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, oferece diversos serviços à população
por meio do Projeto Energia com Cidadania. O TJBA atua no projeto por meio do Balcão de Justiça,
oferecendo atendimentos sobre divórcio, reconhecimento e dissolução da união estável, reconhecimento
espontâneo de paternidade e solução de conflitos de pequena complexidade. Os atendimentos realizados
foram encaminhados às unidades do Cejusc, Juizado Especial Cível e Defensoria Pública.
5, 12 e 19 de julho de 2017 – Ação Energia com Cidadania/Mussurunga. A ação, realizada em parceria
com a Coelba, realizou 16 atendimentos.
21 de julho de 2017 – Ação Pacto pela Vida, realizada no Município de São Sebastião do Passé, onde
foram realizados 19 atendimentos.
26 de julho, 1º e 8 de agosto de 2017 – Ação Energia com Cidadania/Águas Claras. A ação, em parceria
com a Coelba, teve como resultado uma demanda de 19 atendimentos.
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16 a 19 de agosto de 2017 – Ação Cívico Social, realizada em Passé, no Distrito de Candeias. A ação foi
em parceria com a Marinha do Brasil.
24 de agosto de 2017 – Ação Energia com Cidadania/Uruguai em parceria com a Coelba.
25 de agosto de 2017 – Ação pelo Dia do Feirante organizada pelo SESC.
26 de agosto de 2017 – Projeto Varela nos bairros, em parceria com a Record TV Itapoan, realizado no
bairro de São Tomé de Paripe, na Praça Moema Medrado.
30 de agosto e 6 de setembro de 2017 – Ação Energia com Cidadania/Arenoso em parceria com a Coelba.
13 e 22 de setembro de 2017 – Ação Energia com Cidadania/Fazenda Grande do Retiro em parceria
com a Coelba.
16 de setembro de 2017 – Projeto Varela nos bairros, em parceria com a Record TV Itapoan, realizado
no bairro da Boca do Rio, na antiga sede do Bahia.
16 de setembro de 2017 – Projeto A Igreja em ação realizada pela Igreja Assembleia de Deus seguir Paz
e Vida, em Ilha Amarela.
27 de setembro de 2017 – Ação Energia com Cidadania/Cajazeiras em parceria com a Coelba.
5 e 11 de outubro de 2017 - Ação Energia com Cidadania/Liberdade em parceria com a Coelba.
19 de outubro de 2017 – Ação Energia com Cidadania/Cajazeiras em parceria com a Coelba.
11 de novembro de 2017 - Mutirão realizado em parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e com
o apoio do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge). A ação ocorreu na unidade do Cejusc/Bonfim.
Números informados pelas unidades do interior – 2016
Atendimentos

Conciliados

Não Conciliados

Audiências

Unidades

Reclam.

Orient.

Soma

Família

Cíveis

Soma

Família

Cíveis

Soma

Prosseg. Realiz.

Desig.

Alagoinhas

566

182

748

499

0

499

37

0

2.282

112

648

760

Barreiras
(Fasb)

182

47

229

111

0

111

26

0

588

47

184

231

Camaçari
(Famec)

204

665

869

85

1

86

21

0

1.148

56

163

219

Camaçari
(Uneb)

740

676

1.416

345

91

436

74

3

2.801

174

687

861

Candeias

816

1.284

2.100

202

26

228

77

36

2.897

59

400

459

Cícero
Dantas

144

281

425

72

19

91

16

2

716

3

112

115

Conceição
de Feira

177

135

312

74

8

82

38

14

610

104

238

342

Conceição
do Coité

1.195

744

1.939

86

14

100

42

16

2.297

64

222

286
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Números informados pelas unidades do interior – 2016 (continuação)
Atendimentos

Conciliados

Não Conciliados

Audiências

Unidades

Reclam.

Orient.

Soma

Família

Cíveis

Soma

Família

Cíveis

Soma

Prosseg. Realiz.

Desig.

Conceição
do Jacuípe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Correntina

148

23

171

153

148

301

68

1

1143

5

375

380

Cruz das
Almas

59

104

163

15

6

21

3

2

231

1

27

28

Eunápolis

307

1.384

1.691

192

0

192

34

0

2.301

68

294

362

Fátima

95

262

357

41

15

56

16

5

546

2

79

81

Feira de
Santana
(FAT)

1.417

162

1.579

575

0

575

51

0

3.355

111

737

848

Feira de
Santana
(F. Nobre)

484

246

730

190

0

190

43

0

1.343

47

280

327

Guanambi

0

26

26

84

2

86

9

0

293

7

102

109

Heliópolis

66

228

294

19

16

35

10

4

413

2

51

53

Ibipitanga

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ilhéus
(Uesc)

54

94

148

29

0

29

7

2

244

0

38

38

Ilhéus
(FMT)

461

2.465

2.926

107

0

107

8

0

3.255

21

136

157

Irecê

250

258

508

142

0

142

25

0

959

16

183

199

Itabuna
(Unime)

26

38

64

38

6

44

1

0

197

4

49

53

Itabuna
FTC

245

121

366

73

0

73

13

0

598

4

90

94

Itamaraju

3

8

11

0

0

0

3

0

14

6

9

15

Itambé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Itaparica

32

41

73

11

2

13

6

1

119

0

20

20

Itapetinga

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jaguaquara

1.206

651

1.857

454

276

730

50

58

4.155

216

1.054

1.270

Juazeiro

386

99

485

224

0

224

38

0

1.195

41

303

344

Lauro de
Freitas
(Maurício)

642

293

935

434

42

476

77

7

2.447

168

728

896

Lauro de
Freitas
(A.Branca)

203

108

311

31

13

44

4

16

463

0

64

64

Lauro de
Freitas
(Itinga)

250

55

305

116

23

139

3

4

729

14

160

174

Luís
Eduardo
(FAAHF)

107

220

327

36

10

46

13

8

486

9

76

85
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Números informados pelas unidades do interior – 2016
Atendimentos

Conciliados

Não Conciliados

Audiências

Unidades

Reclam.

Orient.

Soma

Família

Cíveis

Soma

Família

Cíveis

Soma

Prosseg. Realiz.

Desig.

Luís
Eduardo
(Prefeitura)

333

1.552

1.885

204

7

211

13

1

2.532

96

321

417

Macaúbas

106

111

217

37

2

39

2

2

338

32

75

107

P. Tancredo
Neves

87

259

346

50

2

52

8

0

510

13

73

86

Paripiranga

15

9

24

76

8

84

27

7

310

8

126

134

Paulo
Afonso

66

155

221

40

0

40

8

0

349

16

64

80

Poções

228

147

375

143

1

144

38

4

849

41

227

268

Porto
Seguro

1.134

1.971

3.105

285

20

305

116

10

4.146

252

683

935

Ribeira
do Pombal

260

6.013

6.273

113

18

131

28

12

6.706

53

224

277

São Gonçalo
Campos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Santo
Antônio
de Jesus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Seabra

105

56

161

64

23

87

53

36

511

9

185

194

Serra
Dourada

319

143

462

47

4

51

24

5

644

29

109

138

Teixeira
de Freitas
(FASB)

793

1.155

1.948

326

11

337

25

8

2.992

20

390

410

Teixeira
de Freitas
(Pitágoras)

227

547

774

186

1

187

11

1

1.347

2

201

203

Teixeira
de Freitas
(Prefeitura)

600

512

1.112

316

0

316

101

0

2.161

24

441

465

Valença

88

125

213

41

2

43

18

4

364

9

74

83

Vera Cruz

176

83

259

33

0

33

18

27

403

90

168

258

Vitória da
Conquista
(A.Maron)

652

1.280

1.932

357

1

358

151

1

3.158

0

510

510

Vitória da
Conquista
(Fainor)

720

337

1.057

240

1

241

44

0

1.824

46

331

377

XiqueXique

211

250

461

109

2

111

32

0

826

64

207

271

Total

16.585

25.605

42.190

7.105

821

7.926

1.530

297

67.795

2.165

11.918 14.083

* Não informado | Fonte: Relatórios fornecidos pelas unidades.
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Números infomados pelas unidades do interior – 2017
Atendimentos
Unidades

Reclam. Orient.

Conciliados

Soma

Não Conciliados

Audiências

Família Cíveis Soma Família Cíveis Soma Prosseg. Realiz.

Não
real.

Desig.

Alagoinhas

318

167

485

119

0

119

6

0

6

0

125

43

168

Barreiras
FASB

237

107

344

171

2

173

18

1

19

20

212

117

329

Buritirama

18

3

21

11

0

11

0

0

0

0

11

0

11

Camaçari
Famec

794

545

1.339

52

1

53

19

0

19

45

117

51

168

Conceição
do Coité

3.204

1.304

4.508

367

4

371

140

11

151

122

644

488

1.132

Correntina

77

24

101

83

65

148

0

56

56

4

208

3

211

Feira de
Santana
FAT

264

622

886

60

1

61

21

0

21

57

139

26

165

Ilhéus
SAC

109

1.292

1.401

102

35

137

12

4

16

0

153

47

200

Itabuna
Unime

23

49

72

3

0

3

2

0

2

0

5

3

8

Itabuna
FTC

138

71

209

56

7

63

1

0

1

0

64

0

64

Itamaraju

1

1

2

8

1

9

1

1

2

1

12

2

14

Itambé

0

1.214

1.214

208

1

209

8

0

8

1

218

60

278

Itapetinga

107

50

157

78

1

79

8

1

9

1

89

31

120

Itapuã

994

2.720

3.714

424

0

424

17

0

17

1

442

490

932

Jaguaquara

1.631

666

2.297

444

210

654

36

63

99

101

854

335

1.189

Juazeiro

547

465

1.012

335

0

335

49

0

49

0

384

287

671

Paramirim

308

48

356

115

56

171

10

4

14

1

186

114

300

Poções

18

35

53

14

1

15

5

1

6

8

29

5

34

Porto
Seguro

998

2.078

3.076

285

46

331

157

15

172

8

511

601

1.112

Presidente
Tanc.
Neves

131

403

534

82

10

92

8

7

15

16

123

68

191

Ribeira do
Pombal

334

4.928

5.262

136

14

150

32

17

49

84

283

114

397

Seabra

74

50

124

49

6

55

12

3

15

14

84

42

126

Teixeira
de Freitas
Fasb

190

374

564

114

0

114

38

0

38

2

154

67

221

Teixeira
de Freitas
Prefeitura

0

206

206

147

1

148

53

1

54

2

204

30

234
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Teixeira
de Freitas
Pitágoras

326

714

1.040

296

0

296

7

0

7

0

303

22

325

Vitória da
Conquista
Fainor

287

37

324

100

28

128

11

4

15

16

159

115

274

Valença
Bahia

45

113

158

23

2

25

7

1

8

4

37

13

50

3.882

492

4.374

678

190

868

508

5.750

11.173

18.286 29.459

31.74 8.924

Números informados pelas unidades da capital – 2016
Atendimentos
Unidades

Reclam. Orient.

Conciliados

Soma

Abaeté

131

428

559

Bairro da Paz

499

2.123

Boca do Rio

210

110

Bonfim

90

Brotas

Não Conciliados

Sessões

Família Cíveis Soma Família Cíveis Soma Remarc. Realiz.

Desig.

28

34

62

0

0

0

45

107

142

2.622

59

119

178

27

13

40

314

532

654

320

111

0

111

20

0

20

38

169

275

215

305

166

2

168

36

22

58

0

226

226

48

102

150

32

0

32

0

0

0

0

32

32

Cabula

1.620

484

2.104

157

3

160

30

30

60

0

220

243

Cajazeiras
(Prefeitura)

556

1.501

2.057

219

4

223

10

0

10

52

285

542

Cajazeiras (SAC)

1.034

4.007

5.041

451

6

457

30

3

33

99

589

589

Comércio

18

38

56

12

0

12

0

0

0

0

12

12

Costa Azul

102

182

284

12

1

13

56

34

90

0

103

103

Fazenda Coutos

56

44

100

20

0

20

11

0

11

0

31

41

Garibaldi

341

156

497

121

8

129

40

4

44

61

234

355

Imbuí

31

67

98

21

0

21

0

0

0

0

21

21

Itapuã

1.249

2.901

4.150

510

4

514

51

1

52

152

718

1.249

Liberdade

59

103

162

573

0

573

0

0

0

0

573

573

Lobato

542

199

741

123

52

175

102

52

154

114

443

626

Luis
Anselmo

221

182

403

142

56

198

12

12

24

24

246

271

Mansão do
Caminho

1.133

3.018

4.151

438

9

447

140

20

160

148

755

1.373

Mussurunga

399

259

658

204

0

204

102

1

103

121

428

580

Narandiba

258

326

584

167

82

249

2

9

11

11

271

282

Nordeste de
Amaralina

516

412

928

173

11

184

69

14

83

144

411

688

Ondina (FSBA)

85

182

267

57

0

57

0

0

0

0

57

57

Paripe

129

487

487

47

1

48

7

0

7

28

83

161

Pau da Lima

668

2.278

2.278

225

14

239

56

15

71

53

363

761

Periperi

404

864

864

270

0

270

0

0

0

0

270

270
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Números informados pelas unidades da capital – 2016 (continuação)
Atendimentos
Unidades

Reclam. Orient.

Conciliados

Soma

Não Conciliados

Sessões

Família Cíveis Soma Família Cíveis Soma Remarc. Realiz.

Desig.

Pernambués

455

70

525

133

26

159

3

0

3

0

162

377

Piatã

654

2.247

2.901

209

13

222

93

6

99

46

367

683

Plataforma

446

390

836

181

0

181

87

1

88

165

434

745

Ribeira

359

1.516

1.875

131

6

137

29

5

34

115

286

462

Rio Vermelho

68

275

343

19

2

21

3

0

3

4

28

55

San Martin

125

566

691

47

1

48

17

1

18

22

88

152

São Caetano

443

261

704

173

1

174

55

0

55

73

302

523

São Cristóvão

75

169

244

50

0

50

0

0

0

0

50

50

Sussuarana

636

1.133

1.769

330

172

502

60

17

77

35

614

810

Tancredo Neves

1.171

1.464

2.635

398

30

428

10

2

12

38

478

669

Uruguai

273

164

437

70

5

75

44

1

45

69

189

387

Valéria

99

251

350

39

1

40

7

1

8

27

75

119

6.118

663

6.781

1.209

264

1.473

1.998

15.203

29.174 44.377

10.252 15.158

Números infomados pelas unidades da capital – 2017
Atendimentos
Unidades

Reclam. Orient.

Conciliados

Soma

Não Conciliados

Audiências

Família Cíveis Soma Família Cíveis Soma Prosseg. Realiz.

Não
Desig.
real.

Abaeté

10

28

38

10

0

10

0

0

0

0

10

5

15

Bairro
da Paz

409

2.271

2.680

105

117

222

18

9

27

180

429

41

470

Brotas

184

114

298

87

2

89

1

2

3

26

118

10

128

Cajazeiras
Prefeitura

571

955

1.526

284

0

284

13

1

14

4

302

376

678

Cajazeiras
SAC

680

2.446

3.126

183

1

184

20

1

21

0

205

381

586

Calçada

1

1

2

8

1

9

1

1

2

1

12

2

14

Comércio

109

265

374

59

2

61

19

8

27

42

130

145

275

Costa Azul

1

1

2

8

1

9

1

1

2

1

12

2

14

Garibaldi

199

79

278

59

2

61

37

8

45

68

174

52

226

Itapuã

932

2.516

3.448

393

0

393

17

0

17

1

411

475

886

Liberdade

1.552

989

2.541

505

10

515

37

2

39

2

556

237

793

Mansão do
Caminho

912

2.412

3.324

458

5

463

104

9

113

11

587

568

1.155

Mussurunga

109

255

364

67

1

68

4

0

4

0

72

74

146

Narandiba

762

899

1.661

292

21

313

35

11

46

24

383

582

965
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Números infomados pelas unidades da capital – 2017 (continuação)
Atendimentos
Unidades

Reclam. Orient.

Conciliados

Soma

Não Conciliados

Audiências

Família Cíveis Soma Família Cíveis Soma Prosseg. Realiz.

Não
Desig.
real.

Nordeste de
Amaralina

257

304

561

108

10

118

39

11

50

4

172

176

348

Ondina

53

129

182

35

0

35

13

0

13

83

58

25

166

Piatã

202

2.112

2.314

187

10

197

36

10

46

4

247

236

483

Plataforma

497

684

1.181

275

0

275

66

0

66

2

343

361

704

Ribeira

393

916

1.309

172

5

177

20

3

23

22

222

213

435

Rio
Vermelho

16

113

129

5

0

5

1

0

1

1

7

12

19

San
Martim

18

92

110

9

0

9

2

0

2

0

11

5

16

São
Caetano

354

234

588

92

8

100

37

3

40

42

182

261

443

São
Cristóvão

9

7

16

6

3

9

0

0

0

0

9

0

9

Uruguai

274

312

586

72

3

75

65

6

71

15

161

113

274

Paripe

315

469

784

204

0

204

30

0

30

18

252

32

284

Valéria

268

938

1.206

95

5

100

24

3

27

62

108

171

341

3.778

207

3.985

640

89

729

613

5.173

4.555

9.873

9.087

19.541 28.628

Termos de acordos de família cadastrado no SAJ - Salvador
Unidade

2016

2017

Soma

Abaeté

33

13

46

Bairro da Paz

60

96

156

Boca do Rio-Multishop

101

91

192

Bonfim (atividades suspensas em 2017)

198

41

239

Brotas

32

83

115

Cabula - Prefeitura

109

71

180

Cajazeiras

442

239

681

Cajazeiras - Prefeitura

144

240

384

Calçada

19

27

46

Comércio

12

51

63

Costa Azul (FIB)

8

7

15

Faz. Coutos

35

0

35

Garibaldi

118

70

188

Imbui

21

29

50

Itaigara (atividades suspensas em 2016)

2

0

2
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Termos de acordos de família cadastrado no SAJ - Salvador (continuação)
Unidade

2016

2017

Soma

Itapuã - Prefeitura

443

394

837

Liberdade

574

453

1.027

Lobato

39
62

99

Luís Anselmo

60
63

125

Mansão do Caminho

403

434

837

Mussurunga

142

129

271

Narandiba

80

321

401

Nordeste de Amaralina

168

113

281

Ondina

57

33

90

Paripe - Prefeitura

142

204

346

Pau da Lima I - Prefeitura

217

169

386

Periperi

270

118

388

Pernambués

137

87

224

Piatã

179

130

309

Plataforma

183

236

419

Ribeira - Prefeitura

73

172

245

Rio Vermelho - Prefeitura

28

81

109

San Martin - Prefeitura

31

98

129

São Caetano

125

99

224

São Cristóvão

50

19

69

Sussuarana

161

138

299

Tancredo Neves (atividades suspensas em 2016)

386

0

386

Uruguai

95

59

154

Valéria - Prefeitura

33

95

128

NAJ (Casa de Cidadania)

1.034

2.026

3.060

Soma

8.484

8.784

13.235

»» Grupo de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e FIscalização do Sistema Carcerário (GMF)
•

Iniciativa para a Bahia sediar o 2º Fórum Nacional de Alternativas Penais (Fonape), projeto do
Conselho Nacional de Justiça realizado em Salvador, no período de 24 a 27 de fevereiro de 2016,
no Hotel DeVille Prime, com o Tema Audiências de Custódia e a Desconstrução da Cultura do
Encarceramento em Massa.

•

Workshop Audiência de Custódia em 19/04/2016: cerca de 200 juízes de todo o Estado participaram,
presencialmente, da capacitação promovida pela Universidade Corporativa do TJBA (Unicorp), em
parceria conjunta com a Corregedoria Geral da Justiça e a Corregedoria das Comarcas do Interior,
em uma iniciativa que atende a determinação do Conselho Nacional de Justiça. O workshop também
foi transmitido pelo canal do YouTube do TJBA, com mais de 600 acessos. O objetivo do evento foi
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apresentar, de forma contextualizada, conceitos básicos e discutir os procedimentos normativos das audiências, que foram realizadas pela primeira vez na Bahia, em setembro de 2013, antes de mesmo da sua
difusão a nível nacional, por iniciativa do CNJ. Os juízes assistiram a três audiências de custódia, com as
presenças de presos em flagrante, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública;
•

Atuação, em regime de mutirão, na Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de
Feira de Santana, com término das atividades na data de 5/5/2016, apresentando os seguintes resultados:

Atuação na Vara de Execuções Penais de Feira de Santana
Atividades

Janeiro a maio de 2016

Digitalização de processos físicos

1.438

Elaboração de cálculos de prescrição

296

Elaboração de cálculos de pena

420

Sentenças extintivas prolatadas

374

Ofícios de baixa expedidos (TRE, Polinter, Juízo
da Condenação e Conselho Penitenciário)

1.496

Total

4.024

Atividades não quantificadas
• Lançamento de observação de fila no fluxo livramento condicional e prisão domiciliar;
• Liberação de peças processuais;
• Saneamento de lista de presos por tipo de regime de cumprimento;
• Elaboração de planilha com benefícios concedidos ou a examinar;
• Lançamento de observação na fila para otimizar serviço do cartório e do gabinete do juiz;
• Atuação, em regime de mutirão, na 1ª Vara de Execuções de Penas de Salvador, com término das atividades no mês de junho de 2016, apresentando os seguintes resultados:
Atuação na 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador - Período: janeiro, fevereiro e junho
Atividades

Janeiro/fevereiro/junho/2016

Elaboração de cálculo de pena

171

Sentenças extintivas prolatadas

95

Ofícios de baixa expedidos (TRE, Polinter,
Juízo da Condenação e Conselho Penitenciário)

285

Processos de execução analisados (para identificação de:
duplicidade, penas vencidas, benefícios)

471

Total

1.022
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Atividades não quantificadas
• Recebimento de lista de réus presos, pesquisa por nome e saneamento por regime de cumprimento;
• Elaboração de planilha com benefícios concedidos ou a conceder;
• Lançamento de observação na fila para otimizar serviço do cartório e do gabinete do juiz;
• Atuação, em regime de mutirão, na 2ª Vara de Execuções de Penas de Salvador, com término das atividades no mês de junho de 2016, apresentando os seguintes resultados:

Atuação na 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador - Período de 6 a 15/6/16
Atividades

Junho/2016

Elaboração de cálculo de pena

75

Processos de execução analisados (para identificação de:
duplicidade, penas vencidas, benefícios)

96

Total

171

• Atuação, em regime de mutirão, na Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca
de Itabuna, apresentando os seguintes resultados, até 21/9/2016:
Atuação na Vara de Execução de Itabuna
Atividades

Julho/2016

Correção e padronização da observação da fila
e a realização movimentações no fluxo de trabalho

224

Elaboração de cálculo de pena

224

Processos de execução analisados (para identificação de:
duplicidade, penas vencidas, benefícios)

224

Juntada de antecedentes

224

Total

896

Atuação na Vara de Execução de Itabuna
Atividades

Agosto/2016

Correção e padronização da observação da fila e a realização
movimentações no fluxo de trabalho

471

Elaboração de cálculo de pena

340

Processos de execução analisados (para identificação de:
duplicidade, penas vencidas, benefícios).

471

Juntada de antecedentes

340

Total

1.622
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Atuação na Vara de Execução de Itabuna
Atividades

Setembro/2016

Correção e padronização da observação da fila e a realização
movimentações no fluxo de trabalho

220

Elaboração de cálculo de pena

215

Processos de execução analisados (para identificação de:
duplicidade, penas vencidas, benefícios)

220

Juntada de antecedentes

117

Decisões e sentenças (*)

118

Total

890

(*) Atos judiciais resultantes, não computados no relatório anterior.

Atuação na Vara de Execução de Jequié – Período: de 19/9 a 19/10/16
Atividades

Setembro/
outubro/2016

Processos analisados para identificar modificação de competência

108

Cadastramento de advogados e defensores públicos

84

Decisões de declínio de competência (84)
e despachos (11) resultantes

95

Decisões diversas

24

Publicação das decisões

108

Abertura de vista ao Ministério Público e à defesa

108

Total

527

Atuação na Vara de Execuções Penais de Lauro de Freitas, com os seguintes resultados até 19/12/16:

Atuação na Vara de Execução de Lauro de Freitas – Período: de 1/10 a 19/12/16
Atividades

Outubro/
dezembro/2016

Consulta ao Saj e particionamento de peças
para migração do SEEU

390

Análise de PEP para identificar duplicidade
e respectivo nº da execução

457

Migração de PEP do SAJ para o SEEU

389

Arquivamento de processos no SAJ

389

Certidões de arquivamento expedidas

389

Cadastro de dados dos processos no SEEU

389

Total

2.403
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• Suporte para realização de audiências por meio de videoconferência, nas Comarcas de Valença e
Queimadas, nos processos criminais.
• Participação na apresentação sobre o Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado (SEEU) oferecida ao TJBA, realizada na cidade de Curitiba/PR, no período de 11/7/2016 a 15/7/2016, contando com
a presença do coordenador do GMF, o juiz Antônio Alberto Faiçal Júnior;
• Participação no Seminário A Reforma do Processo Penal na América Latina: a experiência chilena,
realizado no auditório do TJBA, em 30/8/2016;
• Promoção do treinamento de capacitação para utilização do Sistema SEEU (Sistema Eletrônico de
Execução Penal Unificado), ministrado por servidores do CNJ, no período de 29/8/2016 a 2/9/2016,
realizado no TJBA e na Comarca de Lauro de Freitas;
• Atuação na implantação do sistema SEEU na Vara de Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas, desde o início de setembro de 2016;
• Promoção, representando o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, juntamente com o Ministério
Público do Estado da Bahia, do encontro sobre Aspectos e Reflexos Sensíveis da Execução Penal, realizado no rdifício-sede do MPBA, no dia 15/9/2016;
• Minuta de Proposta de Portaria Conjunta da Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça para a
regulamentação do SEEU, no âmbito do TJBA;
• Participação nas tratativas com a Secretaria de Segurança Pública, a Presidência e a Corregedoria do
Tribunal de Justiça, que culminou na celebração do Termo de Acordo de Colaboração Técnica com o
Departamento de Polícia Técnica, para criar canal direto de contato com as varas crimes para fins de
entrega de laudos periciais e agilizar a instrução dos feitos;
• Minuta de proposta para adequar a Resolução do Tribunal Pleno à vigente Resolução CNJ-214/2015,
que, doravante, regulamentará o funcionamento do GMF local, conforme norma do Conselho.
»» Núcleo de Prisão em Flagrante e Audiências de Custódia de Salvador
O GMF atua como fiscalizador e, especificamente na Comarca de Salvador, na coordenação do Núcleo de
Prisão em Flagrante, casa das audiências de custódia, resguardando o regular funcionamento desse instituto e a inserção de dados no Sistac.
Atividades de 2016
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Atividades

Quantidade

Audiências de custódia realizadas

3.129

Conversão em preventiva

1.299

Relaxamentos

141

Liberdade Provisória com medida cautelar

1052

Liberdade Provisória Plena

27

Total

5.648
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»» Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) Resolução. 02/2017, do
Tribunal Pleno
Atuação na Vara de Execuções Penais de Lauro de Freitas
Atividades

Janeiro 2017 (9/1/2017 a 31/1/2017)

Análise de PEP no SAJ para identificar duplicidade e respectivo
número de execução (pesquisa inicial / total da lista recebida)

125

Particionamento e migração de PEP do SAJ para o SEEU

103

Cadastro de dados no SEEU

92

Arquivamento de processo no SAJ

92

Certidão de Baixa

92

Análise de lista contendo 463 internos para consulta e identificação,
por exclusão, de quais PEPS já estariam no SEEU.

463

Total

967

Atuação na Vara de Execuções Penais de Lauro de Freitas
Atividades

Fevereiro a junho/2017

Análise de PEP no SAJ para identificar duplicidade e respectivo número de execução (pesquisa inicial / total da lista recebida)

1.346

Particionamento e migração de PEP do SAJ para o SEEU

1.098

Cadastro de dados no SEEU

1.346

Arquivamento de processo no SAJ

1.346

Certidão de Baixa

1.346

Atuação na Vara de Execuções Penais de Valença
Atividades

Julho/2017

Ofícios de baixa da 1ª VEP, 2ª VEP e VEP Itabuna

399

Processos analisados na Comarca de Valença

129

Cálculos elaborados

69

Total

597

Atuação na Vara de Execuções Penais de Salvador ; Jequié e Itabuna
Atividades

Agosto/2017

Processos analisados na Comarca de Jequié

425

Cálculos elaborados

130

Ofícios de baixa da VEP Jequié, 1ª VEP, 2ª VEP e VEP Itabuna

428

Total

983
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Atuação na 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador
Atividades

Setembro/2017

Processos analisados na 1ª VEP

708

Cálculos elaborados

139

Ofícios de baixa da 1ª VEP

324

Movimentação de processos para a fila correta

396

Juntada de Certidões de óbito

410

Total

1.977

Atuação na 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador ; Ilhéus; Feira de Santana e Alagoinhas
Atividades

Outubro/2017

Processos analisados na 2ª VEP

300

Ofícios de baixa da 2ª VEP

186

Ofícios de baixa de Ilhéus

441

Juntada de Certidões de óbito em Alagoinhas

67

Juntada de Certidões de óbito em Feira de Santana

201

Total

1.195

Atuação na 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador
Atividades

Novembro/2017

Processos analisados na 2ª VEP – ( EM ANDAMENTO )

863

Particionamento dos processos de Simões Filho para migração para o
SEEU – EM ANDAMENTO

209

Total

1.072

»» Projeto Começar de Novo
• Coordenação do Projeto Começar de Novo, que tem como objeto principal a reinserção social dos
cumpridores de pena, oportunizando a empregabilidade bem como o desenvolvimento de atividades
esportivas e culturais, mantendo atualmente 700 apenados trabalhando nas 27 empresas parceiras,
envolvendo comarcas do interior e Salvador, tanto para aqueles em regime fechado quanto para os de
regime semiaberto com autorização para trabalho externo.
•

Participação na reunião ordinária do Conselho de Responsabilidade (Cores) do Sistema Fieb, ocorrida a 9/11/17, visando a atrair parceiros para esse exercício da responsabilidade social com exemplo, tendo o referido Conselho deliberado, à unanimidade, pela recomendação aos empresários da
indústria e demais entidades do Sistema Fieb, que colaborem efetivamente, validando a experiência,
ora nos moldes do Projeto Começar de Novo, a ser incluído no Banco de Articulações de Projetos
Sociais, no seu site; bem como a professora Tania Fischer, coordenadora do Centro Interdisciplinar de
Desenvolvimento e Gestão Social, vinculada à respeitada Escola de Administração da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), e também membro do Cores, colocou-se à disposição para contatos em
nome da entidade acadêmica, propondo-nos aproximação para estudar-se a celebração de Termo de
Colaboração Técnica;
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•

Colaboração no Grupo de Trabalho criado, em 23/11/17, no âmbito da Câmara Setorial de Articulação dos Poderes e Gestão Prisional, do Pacto pela Vida, para fomentar a ressocialização dos presos,
como uma forma de resgate da cidadania, uma das vertentes do Planejamento Estratégico do Poder
Judiciário, com a finalidade precípua de implementar o Decreto Estadual nº 14.764, de 13/10/13, conhecido como Pro-Trabalho.

•

Ainda no âmbito da ressocialização, cumprimento de todas as diligências para efetivar a proposta
apresentada por este GMF de transformar em apenas um os dois antigos Convênios em que o TJBA se
tornou ator da ressocialização, com a oferta de vagas aos cumpridores de penas em regime semiaberto
e aberto, mediante pagamento de bolsa-auxílio (Processo nº TJ-ADM-2016/29.262).

»» Núcleo de Prisão em Flagrante e Audiências de Custódia de Salvador
Atuação na 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador ; Ilhéus; Feira de Santana e Alagoinhas
Atividades 2017

Quantidade

Audiências de custódia realizadas até outubro/2017

2.611

Conversão em preventiva

1.610

Relaxamentos

97

Liberdade Provisória Plena

04

Total

4.322

»» Mutirão Carcerário 2017
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, acolhendo o pedido de esforço concentrado da presidente do
Conselho Nacional de Justiça para conter a crise no sistema carcerário, instalou o Mutirão Carcerário na
Bahia com o objetivo de examinar a legalidade das prisões provisórias, agilizar o julgamento dos processos e analisar e conceder benefícios, este último, no âmbito dos processos de execução penal.
Com essa intenção, foi publicada, em 18 de janeiro de 2017, a Portaria Conjunta nº 001, que instalou o
referido Mutirão, sob a coordenação do GMF, com a colaboração das Corregedorias e suporte da Diretoria de Primeiro Grau, de 20/1 a 20/4/2017, do qual resultaram os seguintes dados, extraídos pelo serviço
de TI do TJBA:
Processos de presos provisórios - Despachos: 3.356
Decisões: 2.364
Sentenças: 704
Processos de presos condenados - Livramento condicional: 75
Progressão regime aberto: 375
Progressão regime semiaberto: 258
Sentenças extintivas: 485
Sentenças de indulto: 704
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Monitoramento Eletrônico
Com a adesão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ao Projeto Audiência de Custódia do Conselho
Nacional de Justiça, no ano de 2015, onde o Depen é cossignatário e pessoa de obrigações, tornou-se
possível a exigência de contrapartida deste para apoio à implantação do monitoramento, como forma de
cautelar diversa da prisão e, por essa razão, contribuir para o não inchamento da população carcerária.
Por essa razão, o GMF vem envolvido desde 2014, colaborando para a execução do Projeto de Monitoração Eletrônica de Presos Provisórios e População Carcerária Vulnerável (Promep), tendo apresentado
proposta de Minuta de Ato Conjunto, fiel às regras do referido projeto, que se encontra tramitando por
meio do processo administrativo TJ-COI-2017/10.790, para utilização, inicialmente, de 300 tornozeleiras
eletrônicas com os recursos são originários do Depen.
»» Mutirão do Júri
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia adotou, como decisão estratégica, sobretudo com o intuito
de tentar contribuir com a redução dos crimes violentos letais intencionais contra a pessoa, iniciativas
que visem ao julgamento dos processos do rito do Júri em comarcas que tenham reconhecidamente alto
índice de delitos letais.
Com essa intenção, foi publicada, em 20 de abril de 2017, Portaria Conjunta nº 001 que instalou o
Mutirão de Processos do Júri, sob a coordenação do GMF, da Juíza gestora local de Metas Enasp,
com a colaboração das Corregedorias e suporte da Diretoria de Primeiro Grau, e, até a data de
hoje, apresentou os seguintes resultados no âmbito das Comarcas de Feira de Santana, Camaçari,
Valença e Barreiras.
»» Demais atividades do ano de 2017
• Continuidade de suporte, em conjunto com a CPROD, para realização de audiências por meio de
videoconferência, nos processos criminais, abrangendo diversas comarcas, tendo sido realizada, de
2016 a 2017, aproximadamente 300 audiências;
•

Atuação na implementação do sistema SEEU na Vara de Execuções Penais da Comarca de Lauro de
Freitas, concluindo o Projeto Piloto, já estando o sistema em pleno funcionamento na comarca;

•

Visitas realizadas às unidades prisionais da Comarca de Salvador e região metropolitana, observando
o seguinte cronograma: Colônia Lafayete Coutinho (CLC) no dia 4/4/17; Penitenciária Lemos Brito
(PLB) no dia 18/4/17; Colônia Penal de Simões Filho no dia 25/7/17; e do Conjunto Penal de Lauro
de Freitas em 1/8/17.

•

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, através do GMF e da Setim, desenvolveu e disponibilizou
em seu site, no mês de junho de 2017, ferramenta que permite um maior controle dos processos criminais, uma vez que realiza o cruzamento de banco de dados de óbitos e dos réus cadastrados no SAJ.

•

Realização de treinamento e capacitação em Processo de Execução Penal (PEC), nos dias 18/7/17 e
29/8/17, com servidores das Varas Crimes e Especializadas Correlatas da Comarca de Salvador, com
o apoio da Unicorp, para um público-alvo de 30 servidores;

•

Realização de treinamento e capacitação no SEEU, do CNJ, coordenado pela Vara do Júri e Execuções
Penais da Comarca de Lauro de Freitas e apoio da Unicorp, com os servidores das Varas de Execuções
Penais das Comarcas de Simões Filho e Salvador, nos dias 24 e 25/10/17 e demais usuários do sistema
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(OAB e órgãos da Defensoria Pública e do Ministério Público) no dia 23/11/17, com a finalidade de
expansão nas referidas comarcas, no começo de 2018;
•

Criação de rotina de trabalho com São Paulo e Rio de Janeiro para a realização de audiências por
vídeoconferência de réus custodiados naqueles Estados e à disposição do Poder Judiciário da Bahia,
estando em pleno funcionamento;

•

Construção de projeto, com a participação da CPROD, para efetivar as audiências por videoconferência em todo o Estado da Bahia, já estando previsto para chegada dos equipamentos adquiridos
pelo TJBA, no dia 15/12/2017;

•

Aprovação, pelo Tribunal Pleno, da proposta de adequação do GMF ao quanto previsto na Res. nº
214/2015 do CNJ, hoje em vigor a Res. nº 02/2017, publicada em 20/4/2017

•

Implemento do convênio com o Departamento de Polícia Técnica (DPT), já em funcionamento
a remessa, por e-mail, de laudos periciais (processo Siga nº TJ-ADM- 2016/27280), assinado em
18/1/2017, prazo de 24 meses;

•

Aprovação, pelo Tribunal Pleno, da proposta de regulamentação, em face de o TJBA haver aderido
ao novo sistema de execução penal, SEEU, estando em vigor o Ato Conjunto nº 16, publicado em
20/7/2017 (Processo Siga TJ-OFI- 2016/ 09467).

•

Suporte para a implementação do acordo de colaboração técnica entre Instituto Baiano de Direito
Público e Privado (IBADPP) com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia;

•

Informações mensais ao Conselho Nacional de Justiça sobre o contingente de mulheres grávidas e
lactantes, para exame de eventual concessão de prisão domiciliar.

•

Implemento da Resolução nº 66, do CNJ, que trata da apresentação da pessoa presa em flagrante a
uma autoridade judiciária e inclusão no cadastro de presos provisórios, estando em desenvolvimento, com a Setim, ferramenta de inteligência artificial que monitorará as prisões, com mecanismo de
alerta aos magistrados;

•

Participação do GMF como representante do TJBA, na Câmara de Assuntos Prisionais, culminando
na elaboração, junto com os demais representantes (Ministério Público e Defensoria Pública) de proposta de alteração do Estatuto Penitenciário para incluir a Associação para Proteção e Assistência aos
Condenados (Apac) como modalidade de unidade de cumprimento de pena;

•

Tratativas para implementação de medidas, com a colaboração de representante da Corregedoria
Geral de Justiça, auxiliando à Polinter e à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização a executar suas atribuições, o que reduziu as pendências relacionadas à movimentação de presos
nacionais e regionais;
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COORDENADORIA ESTADUAL DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR ................................................................................................................................
Considerações iniciais
A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (CM), apresenta, por
meio deste relatório, as ações desenvolvidas no biênio 2016/2018.
O relatório apresentado registra os avanços empreendidos pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no
combate e prevenção a toda forma de violência contra a mulher e na aplicabilidade da Lei Maria da Penha,
Lei nº 11.340/2006. Nesse sentido, a CM, atendendo às determinações legais do Decreto Judiciário nº 547,
de 19 de agosto de 2011 e a Resolução nº 128 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apresenta a seguir as
ações realizadas no biênio 2016/2018.
Relatório 2016
»» Janeiro
Plantão do Carnaval
A desembargadora Nágila Maria Sales Brito, responsável pela Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, reuniu-se com a Secretária Estadual de Políticas para as Mulheres Olívia Santana, com o
objetivo de criar mecanismos para a redução da violência doméstica contra a mulher no período do Carnaval.
Reunião da Coordenadoria com os juízes das Varas Especializadas de Feira de Santana, Salvador
e Camaçari
A desembargadora Nágila Maria Sales Brito reuniu-se com juízes das Varas de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher para buscar um alinhamento nas decisões e no funcionamento das seis unidades instaladas na Bahia. No encontro, foi definido que em toda última sexta-feira de cada mês ocorrerá
uma reunião para discussão de medidas decorrentes da Lei Maria da Penha.
Reunião da Câmara Técnica do Pacto pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
A Câmara Técnica (CT) foi instituída no dia 11 de outubro de 2012, por meio da Portaria nº 002, com a
finalidade de propor e elaborar ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, deliberar sobre
a destinação dos recursos estaduais para essas ações, coordenar a execução do Pacto, monitorar o seu
desenvolvimento, o cumprimento das metas apresentadas, elaborar estratégias e avaliar resultados. A CT
é uma ação intersetorial, composta pelas Secretarias do governo do Estado da Bahia, Poder Judiciário,
Ministério Público e Defensoria Pública.
A assistente social lotada na Coordenadoria da Mulher foi designada para participar das referidas reuniões semanais, tendo como objetivo final a elaboração do Pacto Estadual.
»» Fevereiro
Ações da Coordenadoria da Mulher no Carnaval da Bahia
A desembargadora coordenadora enviou, aos juízes designados para atuar no plantão das festas carnavalescas, o material de divulgação da Lei Maria da Penha, bem como um kit para atuação neste período.
Durante o Carnaval, o TJBA, por meio da Coordenadoria da Mulher, divulgou no circuito Osmar (Campo Grande), a Campanha Justiça Pela Paz em Casa – Nossa Justa Causa, como forma de contribuir para
a prevenção da violência doméstica contra a mulher, bem como promoveu a distribuição de material
contendo orientação sobre como evitar os conflitos e onde procurar apoio em caso de agressão.
156 RELATÓRIO DA GESTÃO

---- ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA II - INSTITUCIONAL ----

Com esse intendo, foi utilizada a faixa da Campanha, encaminhada pela ministra presidente do STF,
Cármen Lúcia, aposta em um dos trios elétricos que desfilou no circuito do Campo Grande, visando a
sensibilizar o público e dar notoriedade ao tema.
»» Março
Sessão Especial na Assembleia Legislativa
A desembargadora coordenadora representou o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia na sessão especial para
celebrar o Dia Internacional da Mulher, com o tema Mulheres, Mais Poder, Mais Autonomia… Novas Vozes.
O objetivo da mencionada sessão foi homenagear mulheres que, seja no ambiente profissional, na militância comunitária ou nos espaços institucionais, realizaram ações para emancipação feminina.
Naquela oportunidade, foram homenageadas dez mulheres que contribuíram, em suas diversas áreas de
atuação, para melhorar a qualidade de vida das mulheres baianas.
4ª Semana da Campanha Justiça pela Paz em Casa Nossa Justa Causa
No período de 7 a 11 de março, o TJBA participou da campanha realizando audiências e julgamentos de
processos criminais em que as mulheres são vítimas de violência doméstica, com a necessária prioridade
para estes processos.
A campanha nacional, que é uma iniciativa da ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, envolve todas as varas criminais, onde tramitam processos com incidência da Lei Maria da Penha, inclusive
as varas de Júri.
Na campanha, além de júris de feminicídios, são marcadas também audiências que envolvam todos os
outros crimes praticados contra a mulher por razão de gênero, com vistas a dar maior agilidade e conclusão a esses processos, além de serem prolatadas decisões, despachos, sentenças e concessões de medidas
protetivas relacionadas ao tema.
Comemoração do Dia Internacional da Mulher – 8 de março
O TJBA promoveu uma solenidade de abertura dos eventos em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, com a participação da desembargadora presidente, Maria do Socorro Barreto Santiago, e da desembargadora coordenadora Nágila Maria Sales Brito, realizada no auditório do TJBA.

Homenagem à desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, presidente
do TJBA, e à desembargadora Nágila Brito no Dia Internacional da Mulher
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Na semana comemorativa, a desembargadora coordenadora participou de diversos eventos, dentre eles,
relevante destacar:
- Proferiu palestra, com o tema Mulher Sexo Forte, no evento realizado no Fórum das Famílias, com a
participação de magistradas e servidoras do TJBA;
- Dialogou com jovens da rede estadual de educação, abordando o tema acerca da violência doméstica e familiar;
- Participou do evento em comemoração dos 10 anos da implantação do Centro Maria Filipa, da
Polícia Militar.
Aplicativo de segurança para mulher em medida protetiva
A desembargadora Nágila Maria Sales Brito apresentou para o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa; o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, Nestor
Duarte; o comandante geral da PMBA, coronel Anselmo Alves Brandão; a Sra. Maria Fernanda Porfírio
de Sousa, integrante da Polícia Civil; o coronel Admar Fontes e o tenente coronel Antônio Carlos Silva
Magalhães, superintendente de Telecomunicações da Secretaria de Segurança Pública, o projeto de criação de um aplicativo para celular, objetivando ofertar mais segurança para a mulher vítima de violência
doméstica e com medida protetiva deferida em seu favor.
Na ocasião, a desembargadora Nágila relatou para os presentes as experiências de outros estados com
uso de instrumentos que oferecem maior proteção à mulher vítima de violência, sugerindo, por fim, uma
parceria entre o TJBA e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para o implemento do aplicativo.
A implementação do projeto visa a permitir a monitorização, pela polícia, das mulheres em situação de
ameaça, viabilizando, assim, a sua efetiva proteção. A assessora Gabrielle Garcia representou a Assessoria
Especial da Presidência II no referido Encontro.
»» Abril
Participação no Programa de Rádio A Voz das Mulheres
A desembargadora Nágila Brito participou do programa da Rádio Excelsior da Bahia, orientando as ouvintes sobre as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Durante uma hora, as ouvintes estiveram em contato com a desembargadora, por telefone, Facebook e Twitter, enviando perguntas e
obtendo respostas, ao vivo.
»» Maio
Visita Regimental a Comarca de Vitória da Conquista
A convite da Corregedoria Geral da Justiça, a desembargadora Nágila Brito, responsável pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJBA, proferiu palestra com o tema
A difícil missão de julgar a violência doméstica - cabeça de mulher, na Comarca de Vitória da Conquista.
Visita às Varas de Violência Doméstica e Familiar
Considerando a importância de um trabalho articulado da Coordenadoria da Mulher e das Varas de
Violência Doméstica, a servidora da Coordenadoria realizou visitas às referidas unidades, com o objetivo
de orientar os servidores acerca da especificidade no atendimento às mulheres em situação de violência
doméstica e familiar, bem como de implementar o Projeto Sala de Espera.
»» Junho
Comitê de Governança da Ronda Maria da Penha
Criada em 8 de março de 2015, a Ronda Maria da Penha tem como objetivo proteger a mulher em situ158 RELATÓRIO DA GESTÃO

---- ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA II - INSTITUCIONAL ----

ação de violência doméstica e familiar, por meio de visitas rotineiras de policiais militares na residência
da mulher que está sob a proteção da Lei nº 11.340/06. O Comitê de Governança acompanha as ações da
Ronda e conta com a parceria do TJBA, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Ministério Público, Defensoria Pública e Secretaria de Segurança Pública. Convém ressaltar que o citado serviço já funcionava
nos municípios de Salvador, Serrinha, Juazeiro e Paulo Afonso e, neste ano, o município de Vitória da
Conquista foi contemplado com uma unidade da Ronda Maria da Penha.
A desembargadora Nágila Brito vem dialogando com diversas secretarias de Estado para ampliação do referido serviço nas comarcas do interior, participando, ainda, mensalmente, das reuniões do Comitê Gestor.

Desembargadora Nágila Brito em reunião do Comitê Gestor

Evento promovido pela Vara Crime da Comarca de Alagoinhas
O magistrado Fábio Falcão Santos, Titular da Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, convidou a desembargadora Nágila Maria Sales Brito, responsável pela Coordenadoria da Mulher, para proferir uma palestra
sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no evento, por ele promovido, inserido na Campanha
nacional do CNJ, denominada Justiça Pela Paz em Casa – Nossa Justa Causa e, dentre outros, visa prestar informações relevantes sobre o tema e familiar contra a mulher e aproximar o Judiciário da comunidade.
O evento contou, ainda, com a participação das palestrantes: Iara Nancy Rios, psicóloga, Ludmilla Fiscina, diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social de Alagoinhas, e Gilber Oliveira, promotor
titular da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Alagoinhas.
Palestra no Seminário Conhecendo a Justiça Restaurativa: Uma Abordagem Geral, promovido pela Unicorp
O seminário, promovido pela Universidade Corporativa (Unicorp) do TJBA, possibilitou o debate da
justiça restaurativa sob diversos aspectos.
A desembargadora coordenadora proferiu uma palestra, com o tema A Justiça Restaurativa nos Conflitos de Violência Doméstica, tendo o evento contato, ainda, com a participação de magistrados, servidores e convidados, objetivando divulgar a importância da Justiça Restaurativa na resolução de conflitos da sociedade.
Além da desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, a mesa de abertura do seminário contou
com a participação do desembargador Osvaldo Bomfim, corregedor-geral da justiça da Bahia; do desembargador Mário Augusto Albiani Júnior; da juíza de direito assessora especial da Presidência II, Marielza Brandão Franco; da promotora de justiça, Maria Aparecida Nogueira; da Defensora Pública, Larissa
Guanaes Mineiro de Macedo; da Juíza Titular da 6ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais
da Capital, Ana Maria Santos Guimarães, da advogada Rosane Maria Silva Vaz Fagundes, presidente da
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Comissão de Mediação e Conciliação da OAB/BA; bem como do tenente coronel Antonio Deiró França,
integrante da PM-BA.
Visita da Secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial ao TJBA
A presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, recebeu a visita da Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, vinculada ao
Ministério da Justiça e Cidadania, Luislinda Valois.
Também participaram da referida reunião: a desembargadora Nágila Brito, responsável pela Coordenadoria da Mulher; o desembargador Lidivaldo Britto, presidente da Comissão Temporária de Igualdade,
Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos Humanos e a desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus.
Entrevista no Jornal Bahia Meio Dia, da TV Globo
A desembargadora Nágila Brito foi entrevistada no quadro O Especialista, do Jornal Bahia Meio Dia, transmitido pela emissora TV Bahia, no dia 1º de junho de 2016, sobre os dados da violência doméstica na Bahia.
Audiência Pública sobre a importância do Serviço Viver no enfrentamento à violência sexual
A Comissão de Mulheres da Câmara Municipal de Salvador, em parceria com a Defensoria Pública, realizou uma audiência pública com o objetivo de publicizar a situação do Serviço Viver.
O referido evento contou com a presença de representantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretarias Estaduais e
Municipais, Universidade Federal e Movimentos Sociais.

Audiência pública sobre a importância do serviço Viver

»» Julho
A Coordenadoria da Mulher participou de abraço simbólico em defesa do Serviço Viver
A desembargadora Nágila Brito participou do abraço simbólico em apoio ao Serviço de Atenção a Pessoas em Situação de Violência Sexual (Viver) que cuida do acolhimento a mulheres, meninas e meninos
vítimas de violência sexual.
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O objetivo do ato é chamar a atenção das autoridades responsáveis para que não só mantenham o serviço
do Viver, mas que também ampliem o projeto. Estiveram presentes, representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público, das Comissões das Mulheres da Câmara municipal de Salvador e da Assembleia Legislativa, da Rede de Enfrentando a violência contra as mulheres e da Rede de Mulheres Negras
da Bahia, os vereadores Aladilce Souza, Silvio Humberto e Vânia Galvão.
Entre os problemas apontados está o número insuficiente de profissionais para garantir o ideal funcionamento do Viver, único serviço de atendimento especializado a pessoas vítimas de violência sexual e familiares. Apenas nove, dos 44 profissionais necessários à manutenção do serviço, atuam hoje na unidade localizada no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML). A unidade, que funcionava na Delegacia Especial de
Atendimento à Mulher (Deam) de Periperi, fechou, temporariamente, as portas no início desse ano.
»» Agosto
Participação na X Jornada Lei Maria da Penha
A desembargadora Nágila Brito participou da X Jornada Maria da Penha, realizada na sede do Supremo
Tribunal Federal, em Brasília, no dia 11 de agosto, na qual foram aprovadas sugestões para a efetivação
nacional da Lei nº 11.340/06, que, posteriormente integraram a Carta da X Jornada Lei Maria da Penha,
enviada para o Egrégio Conselho Nacional de Justiça.
5ª Semana da Campanha Justiça pela Paz em Casa – Nossa Justa Causa
Realização da 5ª Semana da Campanha Justiça pela Paz em Casa – Nossa Justa Causa, no período de
15 a 19 de agosto, com apresentação de resultado final da campanha, no Estado da Bahia, pela coordenadora, no próprio dia 19 de agosto, após recolher os dados – número de júris e audiências realizadas,
medidas protetivas aplicadas, sentenças, decisões e despachos proferidos -, junto às Varas Especializadas, do Júri e Crimes.
»» Setembro
Visita à Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE
No período que compreende os dias 2 e 5 do mês de setembro, a desembargadora coordenadora visitou,
acompanhando a desembargadora presidente Maria do Socorro Barreto Santiago, a Comarca de Jaboatão
dos Guararapes/PE, especificamente a Vara de Violência Doméstica e Familiar, onde foi possível observar
a realização das audiências de custódia e o bom funcionamento de medidas como o botão do pânico e a
tornozeleira eletrônica.
Na oportunidade, a desembargadora Nágila Brito participou de uma reunião, na sede do Tribunal de
Justiça de Pernambuco (TJPE), com as integrantes da Coordenadoria da Mulher do TJPE, entre elas, as
magistradas Ana Mota, titular da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra mulher da capital
pernambucana, e Andrea Cartaxo, titular da unidade em Jaboatão dos Guararapes, onde foram abordadas questões comuns e troca de experiências quanto às boas práticas de proteção à mulher.
V Congresso Internacional de Direito de Família e V Congresso Internacional sobre Alienação Parental e Guarda Compartilhada
A Bahia sediou a realização do V Congresso Internacional de Direito de Família e V Congresso Internacional
sobre Alienação Parental e Guarda Compartilhada, com a participação de palestrantes do Brasil e do exterior.
A desembargadora Nágila Maria Sales Brito falou sobre aspectos jurídicos, psicológicos e territoriais da
guarda compartilhada - como solução para evitar a violência doméstica -, e a alienação parental.
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Um público de cerca de mil congressistas participou dos encontros, com a participação de convidados
da Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Portugal e Espanha. Participaram advogados, defensores públicos, magistrados, estudantes, promotores e procuradores de Justiça, juízes, psicanalistas, psicólogos,
assistentes sociais, sociólogos, jornalistas e o público em geral, todos interessados nos temas ligados ao
Direito das Famílias.
Palestra no Hotel Bahia Othon Palace
A desembargadora Nágila Brito, convidada para proferir palestra no evento denominado I Congresso
Internacional sobre Violência Doméstica; O Machismo que Mata, compareceu ao Hotel Othon e, após
constar que o citado evento não ocorreria, ante a problemática surgida com o organizador, a pedido dos
inscritos que se encontravam no local, solucionou a questão da hospedagem destes, que haviam se deslocaram do interior do estado e de outros estados, e, por cortesia da direção do mencionado Hotel, realizou
palestra programada para a ocasião.
O Ciclo de Palestras, realizado no dia 17 de setembro, com o tema Conhecendo a Violência Doméstica:
do Passado para o Presente, contou com as palestras da desembargadora e de outras pessoas comprometidas com a causa, que também se dispuseram a falar, quais sejam: major Denice Santiago Santos do
Rosário, integrante da PM/BA; Sara Gama Sampaio, promotora de justiça; e Ramon Arce, professor na
Espanha, contabilizando 6 horas de palestras sobre a coordenação da desembargadora Nágila, minimizando, assim, o prejuízo para os inscritos que se fizeram presentes ao evento.
»» Novembro
Desenvolvimento de vídeo para ser apresentado no Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Fonavid)
A Coordenadoria da Mulher planejou e desenvolveu um vídeo, apresentando as atividades da Coordenadoria, com o objetivo de apresentá-lo no Fonavid, realizado na cidade de Belo Horizonte.
Participação no VIII Fonavid, realizado na cidade de Belo Horizonte/MG
A desembargadora Nágila Brito participou, em conjunto com os juízes titulares das Varas Especializadas
da Bahia, do VIII Fonavid, com debates sobre temas atuais relacionados à violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos dias 9 a 12 de novembro, na cidade de Belo Horizonte/MG.
ONU Mulheres lança em Salvador o documentário Precisamos falar com os homens? Uma jornada
pela igualdade de gênero
A coordenadora participou de uma sessão exclusiva do documentário Precisamos falar com os homens?
Uma jornada pela igualdade de gênero, no Cinemark do Salvador Shopping, nesta Capital, e em seguida
foi realizada uma mesa-redonda para discutir a pesquisa que deu origem ao filme.
Palestra da desembargadora Nágila Brito no Projeto Andurá, promovido pela Vara Crime da Comarca de Alagoinhas
A desembargadora coordenadora participou, como palestrante, em 23 de novembro, do Projeto Andurá,
desenvolvido pelo magistrado titular da Vara Crime da Comarca de Alagoinhas, objetivando, por meio
da conscientização das vítimas e agressores, prevenir atos de violência doméstica. O referido projeto integra as atividades vinculadas à 6ª Semana da Campanha Justiça Pela Paz em Casa – Nossa Justa Causa.
Na ocasião, foram, também, apresentados os preparativos para a iminente instalação da Ronda Maria da
Penha, na cidade de Alagoinhas.
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Apresentação de projeto à Comissão de Reforma Judiciária do TJBA para alteração da competência
das 1ª e 2ª Varas Crimes da Comarca de Barreiras
Em 30/11, foi protocolada pela desembargadora Nágila Brito uma proposta de Resolução para alteração
das competências das 1ª e 2ª Varas Criminais da Comarca de Barreiras, objetivando otimizar a aplicação
da Lei Maria da Penha, na referida comarca.
Assinatura do Pacto Municipal pelo Enfrentamento da Violência Doméstica na cidade de Castro Alves
A desembargadora coordenadora Nágila Brito participou, no dia 30 de novembro, na cidade de Castro
Alves, da assinatura do Pacto Municipal pelo Enfrentamento da Violência Doméstica, ocasião na qual
ministrou palestra.
»» Dezembro
6ª Semana da Campanha Justiça pela Paz em Casa – Nossa Justa Causa
Realização da 6ª Semana da Campanha Justiça pela Paz em Casa – Nossa Justa Causa, no período de 28
de novembro a 2 de dezembro, com apresentação de resultado final da campanha, no Estado da Bahia,
pela coordenadora, no próprio dia 2 de dezembro, após recolher os dados – número de júris e audiências
realizadas, medidas protetivas aplicadas, sentenças, decisões e despachos proferidos -, junto às Varas Especializadas, do Júri e Crimes.
Seminário sobre as Dificuldades na Aplicação da Lei Maria da Penha
A Coordenadoria desenvolveu, promoveu e realizou um Seminário/Workshop, no dia 5 de dezembro, no
auditório do TJBA, sobre as dificuldades na aplicação da Lei Maria da Penha, com a presença do Corregedor Geral de Justiça do TJBA, desembargador Osvaldo Bomfim, e representantes da sociedade civil
e até depoimento da mãe de uma vítima de feminicídio, bem como dos magistrados que desenvolvem
suas atividades nas Varas Especializadas, Criminais, do Juri e de Família. Na ocasião, após a abertura pela
coordenadora, foi apresentada a peça do Grupo Teatral Flores da Penha, composto por alunos do curso
de psicologia da Faculdade da Cidade.
Palestraram Ana Paula Queiroz e Carla Ramos, representantes do Comitê de Governança da Ronda Maria
da Penha, que apresentaram o trabalho da Ronda Maria da Penha na Bahia; a professora Márcia Mâcedo,
integrante do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM) da UFBA, trazendo relevantes
esclarecimentos sobre o conceito de gênero; a magistrada Luciana Lopes Rocha, juíza titular do Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF, e o magistrado Jamilson Haddad Campos, juiz titular da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT,
com transmissão ao vivo pelo site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a fim de atingir um público
mais amplo, especialmente os profissionais que atuam na área de violência doméstica e familiar no interior
da Bahia e que não puderam se deslocar para o referido evento. Pelo turno da tarde, houve um workshop,
com a participação dos magistrados especializados acima referidos, juízes titulares das varas de Família e de
Violência Doméstica, a fim de solucionar questões relevantes à aplicação da Lei Maria da Penha.
Reunião do Comitê de Governança da Ronda Maria da Penha
A desembargadora Nágila Brito participou da reunião do Comitê de Governança da Ronda Maria da
Penha. O objetivo do encontro é o fortalecimento do serviço da Ronda Maria da Penha. O evento contou
com a presença da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Olívia Santana e representantes do Ministério
Público, Defensoria Pública e Secretaria de Segurança Pública.
Por fim, cumpre registrar que, ao longo do ano de 2016, a desembargadora coordenadora envidou esforços junto aos setores competentes do TJBA, especialmente, o de tecnologia e informatização, na busca
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incansável pelo desenvolvimento de uma versão de baixo custo do denominado Botão do Pânico, bem
como de tornozeleiras eletrônicas, a fim de que as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no
Estado da Bahia possam, em breve, dispor de mais este recurso para sua proteção.
A desembargadora Nágila Brito convocou reuniões com representantes das empresas de telefonia móvel
que atuam no Estado da Bahia e técnicos da área e informática e tecnologia do TJBA, até agora sem êxito
na implementação do projeto.
Relatório 2017
»» Fevereiro
14/2 - Reunião com a Secretaria de Políticas para as Mulheres
A desembargadora Nágila Brito realizou encontro com a Secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia (SPM), com o objetivo de traçar estratégias para o enfrentamento e o combate a violência
contra a mulher no Carnaval. Na oportunidade destacou a importância do fortalecimento da rede de
proteção à mulher e a Campanha Justiça pela Paz em Casa, a ser encetada durante o período momesco,
com a colocação da faixa encaminhada pela ministra Cármen Lúcia, em um dos trios elétricos, distribuição de ventarolas e panfletos com o tema de combate à Violência Doméstica. A reunião contou com
a participação da secretária Julieta Palmeira da (SPM), Karla Ramos, da chefe de gabinete (SPM) e da
magistrada Marielza Brandão, assessora da Presidência.
17/2 – Seminário na Comarca de São Gabriel
O magistrado Leandro Ferreira de Moraes conduziu um debate sobre a violência doméstica e familiar
vivenciada pelas mulheres da Comarca de São Gabriel e localidades vizinhas. O evento ocorreu no salão
do Júri do Fórum.
21/2 - Mutirão de saneamento nas Varas de Violência Doméstica
A desembargadora Nágila Brito reuniu-se com as juízas Ana Cláudia de Jesus Soares, titular da Segunda
Vara de Violência Doméstica, e Nartir Dantas Weber, substituta da 1ª VVDF, na ocasião, para discutir as
ações do mutirão de saneamento, a ser desenvolvido nas Varas de Violência Doméstica, com o objetivo
de reduzir o número de processos.
A mobilização é uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal (STF), em parceria com os tribunais de Justiça
estaduais, com o objetivo de combater a violência contra a mulher. Os juízes atuaram, em regime de plantão,
julgando, concedendo medidas protetivas e realizando júris de feminicídio, entre outras atividades.
Outro item debatido no encontro foi a integração dos sistemas das Delegacias Especiais de Atendimento
a Mulher (Deams) e das varas, possibilitando o encaminhamento imediato de medidas protetivas emergenciais para a apreciação do Judiciário. A medida é inspirada no Projeto Violeta, implantado no Distrito
Federal e no Rio de Janeiro.
24 a 28/2 - Campanha Justiça pela Paz em Casa no Carnaval da Bahia
Aplicação de medidas protetivas a agressores
O combate à violência contra a mulher resultou em diversas medidas protetivas nas 19 audiências de custódia realizadas durante o Plantão de Primeiro Grau do TJBA no Carnaval. Além de ficarem proibidos de
se ausentar de Salvador por mais de 15 dias sem autorização judicial, 17 réus, que tiveram liberdade provisória concedida, não poderão se comunicar com as vítimas e deverão permanecer longe das mulheres
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em distâncias que variam de 150 a 200 metros. Foram distribuídos, como no Carnaval do ano anterior,
kits aos juízes de plantão, com camisas do Programa Justiça pela Paz em Casa, ventarolas e cópias de decisões que poderiam ser necessárias ao exercício da jurisdição naquele período.
Distribuição de ventarolas
O TJBA divulgou a Campanha Justiça pela Paz em Casa no Carnaval, com a distribuição, nos circuitos
Dodô e Osmar, de 30 mil ventarolas, contendo orientações e informações para o combate à violência
doméstica e familiar contra a mulher.
Participação no Camarote da Câmara Municipal de Salvador
A desembargadora Nágila Brito participou do lançamento da campanha Salvador: Carnaval da Alegria,
da Música e do Respeito à Mulher, realizado no camarote da Câmara Municipal de Salvador. O objetivo
da referida campanha é reforçar a conscientização relativa ao respeito dos direitos da mulher e aumentar
o número de denúncias dos casos de violência contra a mulher.
Foram realizadas entrevistas ao vivo, bem como feitos pronunciamentos sobre o tema, quando a coordenadora destacou a necessidade de ações como esta para fortalecer a rede de proteção à mulher. “As estatísticas
mostram um crescimento dos números da violência, mas eu acredito que, na verdade, o que aumentou foi o
número de denúncias com o empoderamento que a mulher ganhou nos últimos anos”, destacou.
A campanha teve como foco a conscientização dos foliões nos circuitos do Carnaval e incluiu a distribuição
de abanos, também conhecidos como ventarolas, que divulgaram o Disque 180, Central de Atendimento à
Mulher, e informaram os locais do Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra Mulher.
26/2 - Entrevista Bahia Notícias
Desembargadora do TJBA alerta para violência contra mulher: ‘Ciúme não é amor”
Desembargadora do Tribunal de Justiça (TJBA), Nágila Brito aproveitou o Carnaval soteropolitano
para divulgar a Campanha Justiça pela Paz em Casa, de autoria da presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF) ministra Carmem Lúcia. “Em todas as comarcas brasileiras, o Judiciário, Ministério
Público, a Defensoria, os advogados, todos participando dessa campanha maravilhosa para dizer não
à violência contra a mulher”, explicou em entrevista ao Bahia Notícias.
»» Março
6/3 a 10/3 - 7ª Semana da Justiça pela Paz em Casa
A desembargadora Nágila Brito, abriu a 7ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, com um pronunciamento
para servidores e magistrados, na Praça de Serviços do TJBA. A desembargadora apresentou as ações que
seriam desenvolvidas nas comarcas baianas até o dia 10/3, data marcada para o encerramento daquela
edição da campanha. No período da campanha foram exibidos filmes, também na Praça de Serviços,
sobre a luta pela igualdade de gênero, após o que havia explicação para os presentes, homens e mulheres
que transitam no local e paravam um pouco para assistir os filmes e às explicações.
8/3 Dia Internacional da Mulher
Diploma de Mulher Cidadã – Loreta Valadares
A Câmara Municipal de Vitória da Conquista concedeu à Julianne Nogueira Rios, juíza titular da Vara de
Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Vitória da Conquista, por conta do trabalho desenvolvido na Vara de Violência Doméstica, o Diploma de Mulher Cidadã – Loreta Valadares.
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A honraria, entregue no Dia Internacional da Mulher, é conferida às mulheres que se destacaram na luta
em favor dos direitos femininos.
8/3 Palestra para estagiários
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Coordenadoria promoveu, no auditório do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, a Palestra O Combate à Violência contra a Mulher pela Compreensão das
Diferenças de Gênero. Na palestra, a desembargadora falou sobre a diferença entre sexo e gênero e, principalmente, as diversas formas de violência contra a mulher.
A desembargadora presidente do TJBA, Maria do Socorro Barreto Santiago, foi homenageada no referido evento, recebendo um arranjo de orquídea das mãos da desembargadora Nágila Brito. A presidente
também presenteou a coordenadora com flores, agradecendo pelo trabalho desenvolvido na luta contra
a violência doméstica e familiar.
O evento contou com a apresentação do Coral do TJBA, que apresentou canções como a música Mulher,
de Erasmo Carlos, e Selva Branca, de Carlinhos Brown.

Homenagem no Dia Internacional da Mulher à presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto
Santiago, e a desembargadora Nágila Maria Sales Brito, da Coordenadoria da Mulher

Saneamento na Vara de Violência Doméstica – Vitória da Conquista
O trabalho de saneamento, promovido pela magistrada titular, a juíza Julianne Nogueira Rios, e pelos
servidores na Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória da Conquista, movimentou exatos 6.533 processos.
A magistrada detalhou os resultados obtidos com o saneamento, destacando o volume de sentenças (1.359);
decisões (1.011); despachos (2.730); audiências (406) e arquivamentos (847). Foram também prolatadas 408
sentenças relativas ao movimento da Justiça pela Paz em Casa, entre 1º de fevereiro e 3 de março.
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9/3 – Reunião do Pacto pela Vida na cidade de Vitória da Conquista
A presidente do TJBA e a desembargadora coordenadora participaram da reunião itinerante do Programa Pacto pela Vida, realizada na cidade de Vitória da Conquista, localizada no sudoeste do Estado da
Bahia. Tal iniciativa conta com ações de prevenção social para a população vulnerável, ocasionando a
consequente redução dos indicadores de violência no Estado da Bahia.
Na oportunidade, a coordenadora solicitou a instalação de mais Deams e plantões ininterruptos na capital e interior, entregando ofícios com os pedidos ao governador e ao secretário de Segurança Pública.
30/03 - Reunião com representante da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb)
A desembargadora Nágila Brito realizou reunião com representante da Fieb com o objetivo de firmar
parceria para capacitação profissional das mulheres em situação de violência doméstica e que vierem a
ser encaminhadas pelas Varas de Violência Doméstica.
»» Abril
1/4 – Entrevista da desembargadora coordenadora concedida ao site Bahia Notícias
“Bahia fica em 2º lugar em medidas protetivas à mulher; ‘lição de casa’”, diz Nágila Brito em entrevista
concedida ao site Bahia Notícias, por intermédio da jornalista Cláudia Cardozo
“Meu sonho de consumo é um dia dizer que não precisa mais da Lei Maria da Penha, pois estaremos com
a sociedade igualitária”, diz a desembargadora Nágila Brito, coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA). A desembargadora reconhece que o sonho é utópico, mas diz que, “quem
não sonha, não sobrevive”. Enquanto esse sonho não se torna realidade, ela lidera na Bahia as ações do
tribunal para julgar casos de feminicídio – mortes de mulher provocadas justamente pela questão do
gênero. A Bahia ficou em 2ª lugar no ranking do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em deferimento
de medidas protetivas durante a 7ª edição da Semana Justiça Pela Paz em Casa, campanha criada pela
ministra Cármen Lúcia, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF). A Bahia concedeu no
período 1.521 medidas protetivas, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul, que proferiu 1.908. Em 3º
lugar, ficou o Pará, com 1.432, e o Paraná 1.066. A Bahia, no total, tem 25.112 processos de violência contra mulher. Segundo Nágila, é possível fazer duas leituras dos dados. “O primeiro é que estamos fazendo
a lição de casa, mas o segundo é: estamos com muitos casos”.
12/4 – Ofício solicitando a instalação da 3ª VVDF na Comarca de Salvador
A desembargadora coordenadora encaminhou o ofício nº 84/2017 à presidente do TJBA solicitando a
instalação da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Salvador, devidamente justificada no aumento de demandas que vinham sobrecarregando as unidades já existentes na capital, bem como
na necessidade de aprimorar e agilizar a prestação jurisdicional às vítimas.
Audiência Pública Pelo fortalecimento do Viver: uma conquista do movimento de mulheres
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Salvador, convocou uma audiência pública com a finalidade de garantir o funcionamento do Serviço Viver. O evento que aconteceu no
auditório do TJBA, contou com a participação do TJBA representado pela desembargadora Nágila Brito,
Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Justiça e
Direitos Humanos, Secretaria de Saúde , vereadores, usuários e mães dos serviços do Viver e da Rede de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher.
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A desembargadora Nágila Brito realizou diversas reuniões em seu gabinete, com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, contribuindo para a manutenção do serviço, cuja solução foi
encontrada por meio da realização de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ainda pendente de
assinatura, mas após uma reunião com o secretário de Governo, Bruno Dauster, restou a promessa de
que o Governo do Estado estava alterando a estrutura para que o Projeto Viver voltasse a funcionar como
antes, dando a assistência psicossocial, jurídica e médica para as vítimas de violência sexual.
Campanha Sou Mulher Quero Respeito pede o fim da violência contra a mulher
A TV Bahia, afiliada da Rede Globo, lançou uma campanha para pedir mais respeito às mulheres em
todas as áreas de atuação, com uma discussão sobre a violência contra a mulher através de reportagens
especiais, de entrevistas, de denúncias que surgem todos os dias, bem como de reflexões sobre os números da violência que vem aumentando no Estado da Bahia.
Neste sentido, a desembargadora Nágila Brito tem concedido entrevistas sempre que solicitado, destacando
a importância da denúncia para o efetivo combate à violência doméstica e familiar, dentre outros temas, e
tem colaborado com a emissora, repassando assuntos, temas e telefones de pessoas a serem entrevistadas.
19/4 - Violência contra a mulher: júri em Encruzilhada condena homem a 18 anos e 8 meses
“João Nielson, acusado de homicídio qualificado pela morte da companheira Marinalva Pedroso, foi
condenado a 18 anos e 8 meses nesta quarta-feira (19) pelo Tribunal do Júri em Encruzilhada, a 600
quilômetros de Salvador.
O crime foi cometido em junho de 2011. Nielson respondia o processo em liberdade há quase 6 anos. A
pena será cumprida, inicialmente, em regime fechado.
Os jurados não consideraram o argumento de violenta emoção após injusta provocação da vítima e reconheceram o motivo fútil do crime.
‘O apoio dos servidores, do Ministério Público, da Polícia Militar e do advogado Arakitan dos Anjos
foi indispensável à realização de mais uma sessão do júri’, afirmou a juíza Adiane Silva.”
(Texto: Ascom TJBA)

28/4 – Evento Presidência em Movimento
A desembargadora Nágila Brito participou, como palestrante, do evento denominado Presidência em
Movimento, realizado no dia 28 de abril, na cidade Porto Seguro, extremo sul da Bahia, aproveitando
para reunir com os juízes e dialogar sobre o problema da violência doméstica e região.
»» Maio
4/5 Palestra na Faculdade Unyahna - Salvador
A desembargadora Nágila Brito proferiu palestra para os alunos da Faculdade Unyahna, ressaltando a
importância da prevenção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, objetivando a
conscientização dos futures operadores do direito dobre o tema.
8 a 11/5 - Programa Respostas Eficazes e Coordenadas à Violência contra as Mulheres
A desembargadora Nágila Brito representou o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no evento promovido pela organização internacional Vital Voices Global Partnership e pelo Instituto Avon, realizado
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em Brasília entre os dias 08 e 11 de maio. O evento foi composto de um curso multidisciplinar de treinamento, aperfeiçoamento e assistência técnica que reuniu agentes policiais, promotores, defensores,
magistrados, organizações sociais, membros da equipe multidisciplinar (psicólogos e assistentes sociais)
e entidades governamentais de mulheres, focados em enfrentar a violência doméstica e as violências sexuais de forma coordenada.
24/5 – Ofício solicitando designação de Defensor Público para atuar na VVDF de Camaçari e 2ª
VVDF de Salvador
A desembargadora Nágila Brito encaminhou ofício para o defensor público geral, Clériston Cavalcante,
objetivando a designação de defensores públicos para atuarem na VVDF da Comarca de Camaçari e na
2ª VVDF de Salvador, especificamente na defesa do agressor, considerando que a pauta do defensor que
vem desenvolvendo suas atividades naquela unidade, já está com a pauta preenchida até março de 2018.
Semana Nacional Justiça Pela Paz em Casa terá nova edição em Brasília
Em 26 de maio de 2017, a desembargadora Nágila Brito participou da reunião, ocorrida em Brasília, presidida pela ministra Cármen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal
Federal (STF), com os demais responsáveis pelas Coordenadorias nos Tribunais de Justiça Estaduais.
O objetivo da reunião foi a sugestão da ministra de inclusão das práticas da Justiça Restaurativa no combate à violência doméstica contra a mulher.
Na reunião, ocorrida na sala da presidência do STF, a ministra defendeu a utilização das técnicas da Justiça Restaurativa na recomposição das famílias que vivenciam o drama da violência doméstica em seu
cotidiano. Ela reforçou a importância do foco familiar no combate à violência ao lembrar que, nessas
situações, todos são atingidos e, mais profundamente, as crianças.
»» Junho
12/6 – Juri realizado na Comarca de Monte Santo condena homem a 21 anos e 9 meses por feminicídio
Um júri realizado na Comarca de Monte Santo, a aproximadamente 360 quilômetros de Salvador, condenou um homem a 21 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão pelo assassinato da companheira.
O crime foi praticado em maio de 2016, na presença dos cinco filhos do casal, quatro deles menores de idade.
A sessão começou às 9 horas e terminou às 18h10 com a condenação do réu pelo crime previsto no artigo
121, parágrafo 2º, inciso VI combinado com artigo 61, inciso II, “a” e “c” do Código Penal.
O julgamento foi realizado dez meses após a captura do acusado, que aconteceu no final de agosto de
2016.
Presidida pela juíza Sirlei Caroline Santos, a sessão contou também com a participação do promotor de
Justiça Lucas Santana e do advogado Aderaldo Borges, nomeado como defensor dativo devido à ausência
de constituição de advogado pelo réu.
(Texto: Ascom TJBA, publicado em Quinta-feira, 13 Julho 2017 16:23)
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»» Julho
XI edição da Jornada Maria da Penha: A Lei Maria da Penha e Justiça Restaurativa

Reunião no gainete da desembargadora Nágila Brito sobre XI edição da Jornada Lei Maria da Penha

Após definir-se que XI edição da Jornada da Lei Maria da Penha, que, em suas edições anteriores geralmente vem ocorrendo em Brasília, será realizada na cidade de Salvador, no dia 18/8/2017, na sede do
TJBA, e contará com a presença da ministra Cármen Lúcia, no dia 31/7/2017, ocorreu uma reunião no
gabinete da desembargadora Nágila Brito, com a participação da desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, da juíza auxiliar da Presidência do CNJ, Andremara dos Santos e de magistrados com
atuação nas varas de violência doméstica e familiar da Bahia, para decidir a formatação da jornada.
Nesta edição, o evento adotou como perspectiva a importância da justiça restaurativa na potencialização
da aplicação da Lei Maria da Penha, como uma alternativa de inserção de todo o núcleo familiar no debate acerca do tema. O enfoque foi uma determinação da presidente Cármen Lúcia, que considera a justiça
restaurativa como mais um recurso com vista à construção da paz no lar e para a pacificação social.
27/7 – Publicação no DJE da Resolução Nº 11, de 26 de julho de 2017
O TJBA, em sessão plenária realizada no dia 26.07.2017, estabeleceu à 2ª Vara Criminal da Comarca de
Barreiras competência privativa para o julgamento dos processos criminais decorrentes da prática de
violência doméstica e familiar contra a mulher. Tal publicação decorreu da ingerência da coordenadora,
visando a solucionar problemas sérios que estavam ocorrendo na comarca.
27/7 – Publicação no DJE da Resolução Nº 13, de 26 de julho de 2017
O TJBA, em sessão plenária realizada no dia 26 de julho de 2017, autorizou a instalação da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas, com competência privativa para julgamento dos processos
criminais, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas não totalmente
especializada nesta matéria.
27/7 – Publicação no DJE da Resolução Nº 14, de 26 de julho de 2017
O TJBA, em sessão plenária realizada no dia 26 de julho de 2017, autorizou a instalação da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro, com competência cumulativa para processar e julgar os feitos relativos
às causas cíveis e criminais, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.
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»» Agosto
7/8 – Reunião para definir a formatação da XI Jornada da Lei Maria da Penha
Ocorreu, no dia 7/8.2017, a reunião para a formatação da XI Jornada Maria da Penha, no gabinete da
desembargadora Nágila Brito, e contou com a presença da desembargadora Joanice Maria Guimarães e
da juíza Andremara dos Santos, secretária-geral da Presidência do STF.
9/8 – Aprovação da instalação da 3ª VVDF da Comarca de Salvador
Na sessão mista do Tribunal Pleno do TJBA, realizada em 9/8/2017, foi aprovada, à unanimidade, proposta de resolução para a instalação da 3ª VVDF da Comarca de Salvador.
9/8 – Aprovação da alteração da denominação das varas
Na sessão mista do Tribunal Pleno do TJBA, realizada em 9 de agosto, foi igualmente aprovada, à unanimidade, requerimento formulado pela desembargadora Nágila Brito, para alterar a denominação das Varas de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para Vara da Justiça pela Paz em Casa, objetivando aprimorar
e tornar mais célere a prestação jurisdicional em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
18/8 – XI Jornada Maria da Penha
A XI edição da Jornada Maria da Penha, ocorreu pela primeira vez fora da Capital Federal, no edifício-sede do TJBA, no dia 18 de agosto de 2017, e foi presidida pela ministra Carmem Lúcia, tendo, como
tema central, A Lei Maria da Penha e Justiça Restaurativa. A jornada foi encerrada com a elaboração de
uma carta contendo alternativas e sugestões que possam contribuir para o aprimoramento da aplicação
da Lei Maria da Penha.
18/8 – Instalação da 3ª VVDF da Comarca de Salvador
Com a presença da ministra Carmem Lúcia, o TJBA instalou, na sede do Centro Universitário Jorge
Amado (Unijorge), a 3ª Vara da Justiça pela Paz em Casa da Comarca de Salvador.
24/8 – Encaminhamento de recomendação para que os magistrados determinem a participação dos
agressores nos grupos reflexivos Ronda para Homens, estabelecida pelo Comitê de Governança da
Ronda Maria da Penha – CRMP da Secretaria de Políticas para s Mulheres do Estado da Bahia
Com base no ofício GASEC nº 0255/2017, encaminhado pelo Comitê de Governança da Ronda Maria
da Penha (CRMP), a desembargadora coordenadora Nágila Brito enalteceu a implementação de uma
prática restaurativa, pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, representada pela disponibilização de
pessoal e local para a formação de grupos reflexivos para homens, que consistem em oficinas temáticas
com participação exclusiva de homens, facilitada por um policial militar da Ronda Maria da Penha, que
visa a discutir e fomentar a percepção das violências cotidianas empreendidas pelos homens em seu convívio sociocultural.
Neste contexto, a referida desembargadora encaminhou recomendação para os magistrados baianos, no
sentido de que determinassem a participação dos agressores nos grupos referidos.
21 a 25/8 – 8ª Semana da Justiça pela Paz em casa: nossa justa causa
Por ocasião da 8ª Semana da Campanha, a Coordenadoria organizou e realizou um ciclo de palestras,
no edifício-sede do TJBA, nos dias 21 a 24 de agosto, com temas voltados ao enfrentamento dos crimes praticados contra a mulher, dentro de uma perspectiva jurídica contemporânea, com o objetivo de
sensibilizar magistrados, servidores e demais membros da sociedade sobre a necessidade de tratar, com
agilidade e responsabilidade, os casos que envolvam a violência doméstica, contando, inclusive, com a
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apresentação do grupo de teatro “As Mulheres de Jorge”, com o tema “As diversas nuances das mulheres
criadas no livro do escritor Jorge Amado”.
Em 25.08, último dia da 8ª semana da campanha, a Coordenadoria promoveu uma reunião com os representantes de diversos Órgãos que compõem a Rede de Proteção à Mulher, com o objetivo de alinhar medidas
operacionais de combate ao problema da violência contra a mulher. A reunião contou, dentre outras, com a
participação de magistradas, representantes das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher de Salvador, Defensoria Pública, Secretaria de Segurança Pública e de Política para as Mulheres, Infância e Juventude.
Por fim, foi encaminhado o resultado da Campanha, obtido pelo somatório dos dados fornecidos pelas unidades judiciárias nas quais tramitam processos relacionados à Lei Maria da Penha, após empenho dos magistrados em priorizar a realização de audiências e julgamentos de processos que envolvem o tema em questão.
30/8 – Reunião da desembargadora coordenadora com defensoras públicas
A desembargadora Nágila Brito reuniu-se com as defensoras públicas Eva Rodrigues e Viviane Luchini
para tratar da mudança do nome das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para Justiça pela Paz em Casa.
Considerando a colocação das defensoras no sentido de que a utilização da palavra paz na denominação
das unidades judiciárias pode transmitir uma ideia de pacificação da família e pode tirar o foco da luta
das mulheres no combate às agressões, a coordenadora solicitou o encaminhamento de sugestões.
»» Setembro
16/9 – Participação da coordenadora como palestrante no Seminário Família não tem cor, nem Gênero!
A desembargadora Nágila participou, como palestrante, do Seminário Família não tem Cor, nem Gênero!, promovido pelo IBDFAM na cidade de Teixeira de Freitas. O tema da referida palestra foi Violência
Doméstica: Enfrentamento nos Âmbitos Civil e Criminal.
29/9 – Reunião da Rede de Proteção à Mulher
A reunião ocorreu no gabinete da desembargadora Nágila Brito e discutiu os temas a serem abordados
na 9ª Semana da Justiça pela Paz em Casa.
»» Outubro
5/10 – Encaminhamento do Ofício nº 245/2017, convidando os magistrados do TJBA para participarem da 9ª Semana da Justiça pela Paz em Casa
9/10 - Encaminhamento de ofício para o Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher e População LGB (Gedem), orientando o encaminhamento das vítimas de violência doméstica e familiar para
o Centro de Referência
Por meio do ofício nº 249/23017, a desembargadora Coordenadora noticia à Coordenadora do Gedem
que esteve em visita ao Centro de Referência Loreta Valadares e verificou que ali são disponibilizados
serviços de acompanhamento interdisciplinar com atendimentos individuais nas áreas psicológica, social, jurídica e de teleorientação, acompanhamento pedagógica dispensado às crianças que acompanham
suas mães em atendimento, além de dispor de atividades em grupos terapêuticos, yoga, biodança, defesa
pessoal, informática e empreendedorismo, concitando os participantes da Rede de Proteção ao encaminhamento das mulheres em situação de risco ao citado Centro de Referência.
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16/10 – Encaminhamento de ofício para magistrados do TJBA solicitando que as partes possam aguardar
as audiências relacionadas à Lei Maria da Penha em espaços físicos diferentes, ante o risco iminente de
reiteração da prática delitiva, passível até de reverberar em um dano maior.
»» Novembro
14/11 - Reunião da Rede de Proteção à Mulher
A Rede de Proteção à Mulher da Bahia reuniu-se na sala do antigo Pleno do TJBA, no dia 14/11/2017.
20/11 – Indicação da coordenadora e de magistrados para participarem do curso Violência Doméstica, uma Questão de Gênero: Valores e Possibilidades
A presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, encaminhou ofício ao CNJ, indicando os nomes da coordenadora, desembargadora Nágila Brito, e dos magistrados Ana Cláudia de Jesus
Souza, Wagner Ribeiro Rodrigues e Julianne Nogueira Santana Rios para participarem do Curso Violência
Doméstica, uma Questão de Gênero: Valores e Possibilidades, promovido pelo CNJ e pelo Enfam.
23/11 – Ofício solicitando designação de defensores públicos para atuarem perante as Varas de Justiça pela Paz em Casa
A desembargadora coordenadora encaminhou ofício para o defensor público geral, objetivando a designação de defensores públicos para atuarem perante as Varas de Justiça pela Paz em Casa, considerando o
grande volume de processos em trâmite perante a referida unidade judiciária, com a consequente dificuldade de designação de audiências e entrega de uma rápida prestação jurisdicional.
20 a 24/11 – 9ª Semana da Justiça pela Paz em casa: nossa justa causa
Por ocasião da 9ª Semana da Campanha, a Coordenadoria organizou e realizou um ciclo de palestras,
no edifício-sede do TJBA, nos dias 20 a 24 de novembro, no turno da tarde. O evento foi presidido pela
desembargadora Nágila Brito, que também palestrou no primeiro dia, e contou, ainda, com a participação de Taíssa Gama, secretária municipal de políticas para mulheres, infância e juventude; Sara Gama,
promotora de justiça, Martha Vasconcelos, psicóloga; Flora Maria Brito Pereira, advogada da secretaria
de políticas para as mulheres; capitã Paula, sub-comandante da Ronda Maria da Penha; delegada de Polícia Maria Auxiliadora, desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, desembargador João Bosco
de Oliveira Seixas e, como palestrantes, o psicólogo e delegado para o Brasil da Sociedad Cientifica de
Justicia Restaurativa, Paulo Moratelli, a professora e doutora em Direito Penal Alice Bianchini, bem como
o psicanalista Cláudio Carvalho.
Em 24/11/2017, último dia da 9ª semana da campanha, a Rede de Proteção à Mulher se reuniu na 3ª Vara
de Justiça pela Paz em Casa. Por fim, foi encaminhado o resultado da 9ª semana da Justiça pela Paz em
casa, obtido pelo somatório dos dados fornecidos pelas unidades udiciárias nas quais tramitam processos
relacionados à Lei Maria da Penha, após empenho dos magistrados em priorizar a realização de audiências e julgamentos de processos que envolvem o tema em questão.
28/11 – Ofício reiterando solicitação de polícia ostensiva para a 3ª Vara de Justiça pela Paz em casa
Considerando a ocorrência verificada nas imediações da 3ª Vara de Justiça pela Paz em Casa, onde um
agressor tentou intimidar uma vítima que se dirigia para aquela unidade, a fim de que sua oitiva fosse realizada pela magistrada, a desembargadora coordenadora encaminhou ofício para a presidente do TJBA,
bem como à Assistência Militar, fazendo, ainda, a solicitação da presença permanente de, no mínimo, um
policial militar na referida Vara e, após uma reunião urgente, foi deslocado um policial para permanecer
na referida vara, como já ocorre, após muito esforço da coordenadora, nas outras varas.
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COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE .................................................................
Coordenador
Desembargador Emílio Salomão Pinto Resedá
Juízes de Direito
Walter Ribeiro Costa Júnior (representante na capital)
Titular da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Salvador
Élbia Rosane Sousa Araújo de Oliveira (representante no interior)
Titular da Comarca de Mata de São João
Equipe Técnica
Aionah Brasil Damasio de Oliveira (assistente social)
Sandra Raquel F. Gonzaga de Lucena (assistente social)
Marcel Cadidé Mariano (assistente jurídico)
Lília Pinheiro Fetter (estagiária em serviço social)
Adriana Conceição (estagiária de serviço social)
Equipe Administrativa
Denise Rocha Campos (assistente administrativo)
Amanda Anunciação de Melo Santos (estagiária nível médio)
Ingrid Silva Freitas (estagiária nível médio)
»» Introdução
Ao longo dos anos de 2016 e 2017, a ação da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ) teve como
enfoque a consolidação do trabalho de articulação das ações na área da infância e da juventude em todo o
Estado, empenhando-se em construir paradigmas de priorização do atendimento às demandas da esfera
infanto-juvenil, de modo a otimizar o trabalho desenvolvido, notadamente nas comarcas do interior, e
facilitar o acesso de servidores e magistrados às novas orientações legais e procedimentais.
Nesta intenção, vem desenvolvendo ações no âmbito do Tribunal de Justiça e também extensivas à sociedade em geral, com o intuito de disseminar e facilitar a compreensão da legislação relativa à infância
e juventude, bem como dar visibilidade às questões afetas à área e, em última instância, obter resultados
qualitativos na prestação jurisdicional.
»» Ações Internas - 2016 / 2017
Cadastros da Infância e da Juventude
Cumprindo uma de suas principais atribuições - o gerenciamento dos Cadastros da Infância e Juventude
(Cadastro Nacional de Adoção - CNA, Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos - CNCA
e Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei – CNACL), a CIJ procura orientar, permanentemente, magistrados e servidores de todas as comarcas acerca da correta e necessária alimentação
dos dados e utilização dos referidos cadastros para otimizar as ações da Vara.
O acompanhamento dos cadastros visa a alimentação e atualização ideal por todas as comarcas do Estado, que
devem utilizar os sistemas regularmente, de forma a possibilitar consultas e extração de relatórios estatísticos.
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As consultas por telefone ou meio eletrônico e as solicitações de acesso para novos usuários - servidores
e assessores de magistrados – constituem o cotidiano da CIJ e demandam atenção especial. Realizam-se,
em média, cerca de seis a dez atendimentos diários, as comarcas do interior e à sociedade em geral, em
busca de informações acerca de temas afetos à infância e juventude, desde adoção até autorizações de
viagem, situações de violações de direitos e outras.
Site da Infância e Juventude
O site da Infância e Juventude, hospedado no Portal do TJBA, segue como principal instrumento de
comunicação com as comarcas. Atualizado diariamente com informes e orientações, o site busca atender tanto o público interno, de servidores e magistrados do TJBA, como o público em geral, oferecendo
informações de utilidade pública, além de orientações sobre procedimentos de competência exclusiva
das Varas da infância, a exemplo do roteiro para realização de audiências concentradas nas entidades
de acolhimento, orientação sobre processos de habilitação para adoção e para acesso e alimentação dos
cadastros da infância e juventude, na área das medidas de proteção.
Na área socioeducativa, encontra-se disponível o quadro diário de vagas nas unidades de execução de
medidas socioeducativas, com atualização permanente enviada à CIJ por meio eletrônico pela – Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), órgão responsável pela execução das medidas de meio fechado aplicadas ao adolescente em conflito com a lei.
No espaço dedicado aos informes, o site repercute notícias de diversos meios de comunicação na área da
infância e juventude, que agregam conhecimento e reflexões para todos os operadores da área.
Há, ainda, informações relevantes de caráter permanente, como o conjunto da legislação concernente
à área, resoluções do CNJ que embasam as ações da CIJ, decretos Judiciários, atos normativos e outros.
Em 2017, a CIJ vem estimulando as comarcas a utilizar a consulta ao site com mais frequência para
elucidação de dúvidas e atualização com relação a normativas internas do TJ e frequentes alterações na
legislação atinente à infância e juventude.
Grupo Telegram migrado para Whatsapp
Criado no aplicativo Telegram em 2015, o grupo coordenado pelo desembargador Salomão Resedá com
o intuito de implantar um canal de comunicação e apoio mais rápido aos juízes com competência para infância e juventude, teve expressivo crescimento dos membros participantes, proporcionado um espaço de
compartilhamento de experiências e boas praticas no ano de 2016. Em 2017, foi migrado para o aplicativo Whatsapp, a fim de melhor atender ao número crescente de magistrados que solicitam participação.
A ferramenta tem se revelado muito útil para troca de ideias, discussão de temas, esclarecimentos e divulgação de notícias de forma instantânea.
Depoimento Especial
Atendendo a Recomendação nº 33/2010 do CNJ, que normatizou o sistema de depoimento especial nos
Tribunais de Justiça do país, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia instalou, no ano de 2014, duas salas
de Depoimento Especial de crianças e adolescentes, na Comarca de Salvador.
O depoimento especial assegura à criança e ao adolescente vítima de violência o direito de ser ouvido em
local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaços físicos que garantam sua privacidade. Esses
jovens também não terão contato, nem mesmo visual, com o acusado. As vítimas passam a ser acompaRELATÓRIO DA GESTÃO 175
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nhados por profissionais especializados em saúde, assistência social e segurança pública. Será criado um
serviço de atendimento para denúncias de abuso e de exploração sexual.
Foi sancionada, no dia 4 de abril de 2017, a lei que torna obrigatória a aplicação do depoimento especial
em todo o país. A medida reconhece projeto que começou na Justiça do Rio Grande do Sul e consiste em
uma das principais ferramentas de trabalho para operadores do direito que atuam em casos de violência
contra crianças e adolescentes. A lei vigorará após um ano da publicação.
A Coordenadoria da Infância e da Juventude segue apoiando e fornecendo suporte técnico à 1ª e 2ª Varas dos Feitos Relativos aos Crimes Praticados Contra a Criança e o Adolescente, localizados no Fórum
Criminal, no bairro de Sussuarana, nesta Capital, através da participação de sua equipe multiprofissional
na coleta do Depoimento Especial.
Em 2016 foram realizadas 43 escutas e, em 2017, as assistentes sociais da CIJ atuaram em 160 audiências, totalizando ao longo de dois anos, 203 escutas especiais com crianças e adolescentes na faixa
etária entre 5 e 17 anos.
Projeto em Desenvolvimento - Preparação Adotiva
Projeto desenvolvido pela CIJ, em parceria com a Unicorp, destinado aos postulantes à adoção, permitindo ao magistrado, especialmente de comarcas sem equipe técnica, a inscrição do pretendente
em datas agendadas ao longo do ano, colaborando, também, para a redução do tempo do processo
de habilitação.
Levantamento do número de adoções realizadas fora do âmbito do CNA
Verificação efetuada junto às comarcas do interior do Estado, através da busca de informações por meio
eletrônico, para fins de comparação com números obtidos no sistema. Verificou-se que ainda ocorre um
grande número de adoções sem que as crianças sejam disponibilizadas previamente no CNA, levando
a uma discrepância entre o quantitativo de adoções efetivamente realizadas e os números obtidos no
Cadastro Nacional de Adoção. Enquanto através do CNA foram contabilizadas apenas 21 adoções, as
comarcas informaram, atendendo a solicitação da CIJ, ter realizado 320 adoções.
Divulgação do Ofício Circular CGJ-CCI nº 01/2017
Através de meio eletrônico e de matéria publicada no site da infância, divulgou-se junto aos magistrados
e servidores com jurisdição na infância e juventude o Ofício Circular CGJ-CCI nº 01/2017, que solicita
a atualização do CNA e impulsionamento das ações de adoção e destituição do poder familiar em curso,
fornecendo orientação e suporte para cumprimento do quanto solicitado.
Envio ao CNJ de sugestões de alterações no sistema CNA
Visando o alcance de melhores funcionalidades no Cadastro Nacional de Adoção, como a produção de relatórios estatísticos com diversos filtros, foram enviadas sugestões de aprimoramento do sistema para os
workshops organizados pela Corregedoria Nacional de Justiça em 2017. O primeiro encontro aconteceu em
Maceió, em abril. O segundo foi realizado no Rio de Janeiro, em maio. Belém sediou o terceiro evento, em
junho, e o quarto aconteceu, no início de agosto. O evento em Brasília foi o quinto de uma série de encontros.
Estímulo ao programa de Apadrinhamento Afetivo
Através do site da infância e juventude e por meio eletrônico buscou-se divulgar as formas de apadrinhamento de crianças e adolescentes institucionalizados.
176 RELATÓRIO DA GESTÃO

---- ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA II - INSTITUCIONAL ----

Levantamento de dados de servidores das Varas da Infância e Juventude
Com o fito de otimizar o envio de correspondências por meio eletrônico ao interior do Estado, foram
solicitados os nomes e endereços eletrônicos dos servidores lotados nas Varas da Infância e Juventude. O
levantamento propiciará, ainda, um mapeamento dos recursos humanos disponíveis na área da infância
e juventude, nas serventias do interior do Estado.
»» Participação em eventos - cursos, seminários, encontros, reuniões - 2016
• II Encontro do Fórum Nacional da Justiça Protetiva (Fonajup), realizado em Brasília/DF;
•

Seminário Primeira Infância: Proteção Integral, promovido pelo Ministério Público da Bahia – Casa de
Acolhimento e Orentação à Crianças e Adolescentes (Caoca);

•

Seminário Estadual sobre Serviços Municipais de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até
21 anos, promovido pela Secretaria de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS);

•

IX Encontro de Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude do Brasil, em Brasília/DF;

•

Apresentação do Manual de Convivência Familiar, iniciativa do Ministério Público da Bahia – Caoca;

•

VIII Encontro Nacional de Juízes da Infância e da Juventude, em Florianópolis/SC;

•

Lançamento da Campanha de Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes, iniciativa do
Ministério Público da Bahia – Caoca;

•

2ª Videoconferência Estruturação dos Conselhos Tutelares e de Direitos e Fundos DCA, Orçamento
Criança e Medidas Socieducativas – MSE, iniciativa do Ministério Público da Bahia – Caoca;

•

XXV Congresso Nacional da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude
(Abraminj), Brasília/DF;

•

Participação no Grupo de Trabalho – GT, iniciativa do CMDCA, sobre presença de adolescentes em
shoppings de Salvador;

•

Seminário 18 de maio, iniciativa do Ministério Público da Bahia – Caoca;

•

XXVI Congresso Nacional de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância
e da Juventude – ABMP, em Curitiba/PR;

•

VIII Encontro do Colégio de Coordenadores da infância e da Juventude do Brasil, em Vitória/ES;

•

1º Fórum das Aldeias Infantis SOS: Acolho e Fortaleço - Acolhimento Institucional e Fortalecimento
Familiar e Comunitário, Lauro de Freitas;

•

6º Curso Nacional de Capacitação em Entrevista Forense com Crianças e Adolescentes: A Arte, a
Ética e a Técnica, São Paulo/SP.
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»» Participação em eventos - Cursos, seminários, encontros, reuniões - 2017
Fevereiro
• Participação em reunião promovida pela Ambev com sistema de garantia de direitos: discussão de
estratégias de combate ao trabalho infantil para Carnaval 2017, em Salvador;
•

Participação em Seminário Socioeducativo da Fundac, em Salvador.

Março
• Participação no Seminário Fortalecimento e Articulação da Rede de Conselhos Tutelares, promovido
pelo Fórum Nacional de Conselheiros Tutelares (FNCT), em Salvador;
•

Participação no Seminário - Associação de Conselheiros Tutelares do Estado da Bahia (ACTEBA),
em Salvador;

•

Participação no X Encontro do Colégio de Coordenadores – 9 e 10/3/2017, em São Paulo/SP.

Abril
• Participação no Fórum Nacional da Infância e Juventude (Foninj), instalado em 6/4 - STF, em Brasília/DF;
•

Participação em Curso Adoção e Apadrinhamento – Aconchego (Conanda) /Secretaria Nacional de
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - 5/4 a 31/5/2017 – EaD;

•

Participação no XX Fórum Nacional de Justiça Juvenil (Fonajud), 18 a 20/4/2017 - Maceió/AL;

•

Participação em Videoconferência - Programa Criança em Primeiro Lugar – MPBA - Instituto Anísio
Teixeira, em Salvador.

Maio
• Participação em Sessão Especial da Câmara Municipal de Salvador - Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - 18/5/2017, em Salvador;
•

Participação Seminário de Mobilização 18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – 19/5/2017 - Dias D’ Ávila;

•

Participação no III Fórum Nacional de Justiça Protetiva (Fonajup) – 25 e 26/5/2017 – Rio de Janeiro/RJ;

•

Com o objetivo de promover um intercâmbio entre participantes das mais diversas regiões do País, para
que compartilhem desafios enfrentados e soluções utilizadas na área da infância e da juventude, aconteceu, com transmissão ao vivo pela internet, a terceira edição do Fórum Nacional da Justiça Protetiva;

•

O encontro, segundo o desembargador Emílio Salomão Pinto Resedá, coordenador da CIJ presente
no evento, configurou-se como uma arena para debate de assuntos como os meios de aplicação de
medidas socioeducativas, entre outros;

•

O evento ocorreu no Auditório Antônio Carlos Amorim, na sede do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, sendo destaque a presença do Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio
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de Noronha, entre outros. O fórum é realizado anualmente com o apoio da Associação Brasileira dos
Magistrados da Infância e da Juventude (Abraminj), da Escola da Magistratura do Estado do Rio de
Janeiro (Emerj), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
•

Reunião com Polícia Militar e SGD para discussão de estratégias para Carnaval 2018 - 30/5/2017, em Salvador;

•

Participação no Seminário Acolho e Fortaleço - Aldeias SOS - 23/5/2017, em Salvador.

Junho
• Reuniões semanais na Comissão Judiciária de Adoção Internacional (Cejai) - Projeto Não se Esqueça
de Mim – 20/6 a 25/10/2017;
•

Visita de adolescentes ao TJBA – 2/6/2017;

•

Adolescentes visitam Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo Projeto Conhecendo o Judiciário;

•

Um grupo de adolescentes acolhidos pela Fundação Dr Jesus, centro de recuperação de dependência
química no município de Candeias, visitou a sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, dia 2,
dentro da agenda do Projeto Conhecendo o Judiciário;

•

Composto de 52 meninos e meninas, o grupo foi recebido pelos desembargadores Emílio Salomão
Pinto Resedá e Joanice Maria Guimarães de Jesus, que falaram sobre o funcionamento da Justiça e a
importância da participação da comunidade para a solução dos seus problemas;

•

Na avaliação da desembargadora, ações como esta do Conhecendo o Judiciário Teen são fundamentais
para a parceria entre Justiça e a comunidade. Para o desembargador Salomão Resedá, “práticas assim permitem que os adolescentes possam adquirir outra visão da vida, que não é aquela em que se encontram”;

•

Ainda segundo a desembargadora, sem comunidade não há Justiça. “A comunidade representa o
controle; nela tudo é feito de acordo com o momento, o lugar e as circunstâncias, fatores muitas vezes
distantes dos aplicadores da lei, que estão mais próximos do Direito e não da comunidade”;

•

O grupo estava acompanhado do pastor evangélico Manoel Isidorio Santana Júnior, fundador do centro
de recuperação. O pastor agradeceu ao TJBA “por abrir suas portas para receber esses jovens, homens e
mulheres, que não são mais usuários de drogas e querem conhecer um outro mundo, o mundo jurídico”;

Desembargador Salomão Resedá em palestra do Projeto Conhecendo o Judiciário
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Julho
• Reunião com SJDHDS e SGD para discussão de estratégias para megaeventos no interior do Estado
da Bahia - 20/7/2017, em Salvador.
Agosto
• Participação em Sessão Especial da Assembleia Legislativa da Bahia – Homenagem 27 anos do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - 10/8/2017, em Salvador;
•

Participação em Audiência Pública da Câmara Municipal de Salvador – Sistema Socioeducativo na
Bahia - 15/8/2017, em Salvador;

•

Participação em Audiência Pública – MPBA - Participação da Sociedade Civil na Socioeducação –
23/8/2017, em Salvador.

Novembro
• Participação em reuniões da Câmara Técnica de Regionalização dos Serviços de Acolhimento de
Crianças e Adolescentes na SAS – Superintendência de Assistência Social da SJDHDS.
»» Ações desenvolvidas com parceiros - 2016
Palestra Família Acolhedora I - Palestra mostra que família acolhedora é alternativa para criança
O desembargador Emílio Salomão Resedá disse, na abertura da palestra Família Acolhedora, na Universidade
Corporativa (Unicorp) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que estava sendo lançada “uma semente em
uma seara que começa ser construída no país, que é o programa de inclusão em famílias acolhedoras”.
A palestra Família Acolhedora foi proferida pela psicóloga Valéria Brahim, gerente de programas sociais
na Associação Terra dos Homens, do Rio de Janeiro, numa iniciativa da Coordenadoria da Infância e
Juventude do TJBA, em parceria com a Unicorp e sob a condução do próprio desembargador.
A inclusão em famílias acolhedoras, destacou Salomão Resedá, exige que toda a sociedade esteja em ação
juntamente com os poderes constituídos. “Esta iniciativa tem respaldo na Constituição Federal, quando
a lei diz que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido”.
Ele lembrou que a Prefeitura Municipal de Salvador criou, no ano passado, o Programa Família Acolhedora,
executado pela Fundação Cidade Mãe, órgão vinculado a Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte
e Combate a Pobreza, e que tem entre os parceiros a 1ª Vara da Infância e da Juventude de Salvador.
A psicóloga Valéria Brahim defendeu, citando direitos internacionais da criança, que o estado tem a obrigação, como suporte, não só de dispor e diretamente implementar medidas de proteção às crianças, mas
também de promover, de forma mais ampla, o desenvolvimento e o fortalecimento da família.
A palestra teve por objetivo divulgar, incentivar e aprofundar a discussão sobre o programa Família Acolhedora como alternativa ao acolhimento institucional em abrigos, possibilitando o intercâmbio de práticas entre
magistrados, promotores, defensores e outros do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente.
Valéria Brahim citou que, além do acolhimento da criança pela sua própria família, que são os seus pais e
familiares, há também a adoção da criança por uma família. “Mas uma terceira via, que é a possibilidade
de a criança conviver em uma família acolhedora”, disse a psicóloga.
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Palestra Família Acolhedora I realizada na Unicorp

»» Ações desenvolvidas com parceiros - 2017
Março
Realização de Capacitação de Agentes de Proteção - 27 e 28/3/2017 - Comarca de Cícero Dantas
Cícero Dantas: agentes de proteção da Infância e Juventude participam de capacitação
Trinta agentes de proteção da Infância e Juventude participaram de um curso de qualificação em Cícero
Dantas, nordeste do Estado.
Promovida pela Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
a pedido do juiz José Brandão Neto, da Vara da Infância e Juventude de Cícero Dantas, capacitação reuniu servidores das Comarcas de Cícero Dantas, Antas, Fátima e Ribeira do Pombal.
As aulas foram ministradas na Câmara de Vereadores, nos dias 27 e 28 de março, pelo analista judiciário
da CIJ, Marcel Mariano. Uma equipe de Conselheiros Tutelares também participou da atividade.
O conteúdo programático do curso foi dividido em dois módulos que contemplaram uma análise da
Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de uma apresentação detalhada do organograma jurídico brasileiro.
“O Estatuto sofreu alterações recentes com o advento do Estatuto da Primeira Infância, uma lei do ano
passado e é necessário atualizar os agentes de proteção. Também tramitam no Congresso Nacional projetos de lei que devem alterar quase 50% do ECA”, explica o desembargador Salomão Resedá, coordenador
da Infância e Juventude e idealizar do curso. “E vamos continuar atendendo as demandas das comarcas,
inclusive com o meu deslocamento para o interior”, completa.
O Provimento Conjunto das Corregedorias Geral da Justiça e das Comarcas do Interior, que estabelece
parâmetros e regras para a padronização de condutas dos agentes de Proteção da Infância e Juventude,
também foram tratados na reunião.
Fonte:TJBA
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Abril
Realização de visita às Comarcas de Senhor do Bonfim e Juazeiro para incentivar a regularização do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente objetivando recebimento de doações via
Declaração do Imposto de Renda. A dedução de doações ao Fundos da Criança e do Adolescente está
prevista no Art. 260 do ECA e em legislação tributária específica, que regulamenta a contribuição de
pessoas físicas e jurídicas a ser destinada aos programas sociais de promoção e proteção dos direitos de
crianças e adolescentes.
Junho
Realização de capacitação de Agentes de Proteção
Agentes voluntários de proteção à criança de Jacobina passam por capacitação
Agentes voluntários de Proteção à Criança e ao Adolescente participaram, em Jacobina, de capacitação
oferecida pela Coordenação da Infância e Juventude (CIJ) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
O curso, realizado na quinta-feira (8), no Salão do júri do fórum, foi dividido em três etapas. Na
primeira, foi abordada a situação das crianças e dos adolescentes na comarca. Em seguida, o desembargador Salomão Resedá, coordenador da CIJ, fez uma exposição teórica sobre a sistemática da
atuação dos agentes.
Na última etapa, os agentes passaram por uma atividade prática, com visitas a bares e hotéis para identificar se haviam menores ingerindo bebida alcoólica ou hospedados sem autorização dos pais. O curso
também serviu para que fossem atendidas algumas solicitações dos agentes. “O tribunal forneceu coletes
de identificação e trouxemos cópias do Estatuto da Criança e do Adolescente e cópias de autos de infração”, disse o desembargador.
Além da capacitação, realizada a pedido do juiz Marley Cunha Medeiros, titular da 1ª Vara Criminal de
Jacobina, houve a divulgação do projeto Eleitor do Futuro, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA).
“A juíza Patrícia Cerqueira, do TRE, mandou o material e demos publicidade, levando a ideia de cidadania para as crianças e os adolescentes”, explicou o desembargador Resedá que ressaltou também o compromisso da comunidade de Jacobina com o problema da violência envolvendo os menores de 18 anos
de idade. “Estão todos muito preocupados”.
O coordenador da Infância e Juventude destaca o poema feito pelo servidor Kléber Timbó, que exemplifica a situação.
“Para eles, refeição
Para nós, lixão
Para eles, Coca-Cola
Para nós, lata de cola
Eles querem a felicidade
Nós só queremos, doutor, a igualdade”
Os cursos continuarão a ser ministrados no interior. De acordo com o desembargador, basta acionar a
CIJ para que a capacitação seja aplicada nas comarcas.
Fonte: TJBA
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Desembargador Emílio Salomão Resedá participa de visita ao metrô com 100 crianças em Salvador

Desembargador Salomão Resedá com crianças em visita ao metrô

Dava pra ver o rostinho ansioso de Rafael Assis, de 7 anos, acolhido pelo Lar Pérola de Cristo, localizado
no bairro de Coutos, subúrbio ferroviário de Salvador. Rafael esperava pela chegada do metrô na estação
do Retiro, na manhã desta quinta-feira (29). O garoto que nunca tinha andado de metrô, entrou rápido
e logo garantiu um lugar na janela. Foi só começar a andar que o pequeno olhou para uma monitora e
disse: “Deu até vontade de fazer xixi agora, tia”, mostrando o quanto estava nervoso com a nova experiência. Enquanto os vagões trilhavam até a estação da Lapa, ele se juntou aos amigos do abrigo e a tensão
inicial transformou-se em diversão. A cada parada vinham os sorrisos e as perguntas típicas desta idade.
Rafael foi uma das 100 crianças que vivem em casas de acolhimento que participaram de um passeio de
metrô promovido pela Coordenação da Infância e Juventude (CIJ) do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, na manhã desta quinta-feira. A turminha vive nas instituições Pérola de Cristo, Acopamec, Lar
Irmã Benedita Camurugi e Caasa.
O objetivo da ação, segundo o desembargador Emílio Salomão Resedá, coordenador da CIJ, foi integrá-las a cidade, aos espaços públicos de convivência. Durante o trajeto, o magistrado recebeu diversas
demonstrações de afeto das crianças. “Esse carinho que você testemunhou, esse abraço, essa conversa, é
exatamente o retorno de todas essas ações que não são minhas, são ações do Tribunal de Justiça que são
personalizadas na minha figura que e já convivi com muitas delas e esse carinho persiste e isso é muito
gratificante”, diz respondendo aos muitos agradecimentos que ouviu ao longo do trajeto.
Chegada recentemente a Salvador, Jeniffer Camila dos Santos Perreira, de 13 anos, que mora num dos abrigos, não escondia a emoção. Segundo ela, no lugar onde vive é muito bem tratada, mas ações recreativas
como essa são especiais. “Eles me tratam super bem, recebo alimento na hora certa, dormimos na hora
certa, tem cama, lençol, TV, tanta coisa, até um parquinho e amigos pra brincar. De Itabuna eu só sinto falta
dos meus irmãos”, diz a garota revelando o que sonha para o futuro. “Eu pretendo ser uma juíza”, contou.
A visita teve apoio da CCR Metrô que liberou o acesso das crianças e adolescentes, e da empresa Litoral
Norte que cedeu os ônibus pra conduzir a garotada até o local.
Fonte: TJBA
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Julho
Passeio ao Circo
Mais de 600 crianças de abrigos da capital assistem a espetáculo circense
Crianças e adolescentes acolhidos em abrigos de Salvador tiveram uma experiência lúdica quando assistiram ao espetáculo circense, no Le Cirque, na Avenida Paralela.As instituições Santa Casa de Misericórdia,
Centro Conselho da Criança e do Adolescente, Pérolas de Cristo, Acopamec, Lar Irmã Benedita Camurugi,
Caasah, dentre outras, participaram da ação promovida pela Coordenação da Infância e Juventude (CIJ) ,
comandada pelo desembargador Emílio Salomão Resedá.
“Essas ações representam o descortinar da realidade social, para quem não vive na sociedade porque
está institucionalizado, mas que obrigatoriamente terá que compartilhar das ressonâncias sociais”, disse
o desembargador.
O proprietário do circo, George Stevanovic explica que em todas as cidades por onde passa, esse trabalho
social é feito, tentando assim, minimizar os traumas encontrados no dia a dia desses jovens. “Essa é uma
alegria que o dinheiro não paga. É uma ação que eu faço não só aqui em Salvador, mas em todo o Brasil
com o maior prazer”, conta.
Durante quase duas horas, a meninada se divertiu com a alegria do palhaço, a precisão do equilibrista, a
beleza do acrobata e os truques do mágico. Para completar, eles se encantaram com o toque da tecnologia
por trás da chegada dos transformers e se deliciaram com atrações internacionais. Para Patricia Barbosa,
pedagoga da Santa Casa de Misericórdia, momentos como este são de extrema importância na construção desses pequenos cidadães. “Proporcionar esse momento diferente, de alegria, é bastante gratificante
para nós, trazendo elas para vivenciar uma outra realidade, diferente de sala de aula, isso faz muito bem
para nossas crianças”.
Fonte: TJBA

Setembro
Alistamento Eleitoral
Objetivando estimular o exercício da cidadania e a participação nas decisões importantes no país, a CIJ
proporcionou aos adolescentes acolhidos nas entidades de acolhimento de salvador a oportunidade de
realizar o cadastramento biométrico e e confecção do novo modelo de Título de Eleitor.

Recadastramento biométrico de 40 adolescentes institucionalizados
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Exercer a cidadania, aumentar a capacidade de formar sua própria opinião e saber escolher o candidato certo para lhe representar. Foi com esse objetivo que a Coordenadoria da Infância e Juventude do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia promoveu, em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral (EJE),
o recadastramento biométrico de 40 adolescentes, entre 16 e 18 anos de idade, que vivem em casas de
acolhimento, em Salvador.
A ação aconteceu na tarde de quarta-feira (8), no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE - BA), localizado no Centro Administrativo.
“O fato desses jovens viverem em casas de acolhimento não deve ser um empecilho para exercerem o
papel de cidadão. Precisamos permitir e proporcionar situações em que eles participem da vida social”,
disse o desembargador Emílio Salomão Resedá, responsável pela Coordenadoria.
Além do recadastramento, os adolescentes fizerem uma excursão pelo prédio, onde aprenderam sobre a
história do voto no Brasil e os caminhos percorridos até chegar nas urnas eletrônicas. Muitos dos que estavam presente ainda não votaram pela primeira vez, então para prepará-los uma dinâmica foi realizada,
com uma simulação da eleição.
Empolgados, eles fizeram perguntas, participaram das atividades e receberam informações do poder que
possuem através do voto. “Quando escolhemos nosso candidato, precisamos ter consciência que passamos
pra ele o poder de tomar decisões que irão influenciar na vida de todo mundo”, explicou Adriana Passos,
servidora da EJE, ao palestrar sobre a importância dos jovens pesquisarem sobre a vida do candidato.
Jessiane Reis, 17 anos, ressalta o quanto essa ação foi importante. “É uma forma de estarmos por dentro
do que acontece na sociedade e de adquirirmos arsenal para construir nossa opinião.”
Para a educadora Arlete Costa, a recompensa de proporcionar aos adolescentes que eles tenham um
conhecimento aprofundado sobre os seus direitos e governantes é vê-los formados em cidadãos completos. “Muitos não sabiam nem mesmo o que era biometria. Essa tarde está sendo essencial para a
vida deles”, revelou.
Participaram da ação as instituições Caasah, Acopamec, Pérolas de Cristo, Centro Nova Semente e unidades de acolhimento inconstitucionais dos bairros de Boca do Rio, Pituaçu e 2 de Julho.
Para o desembargador Salomão Resedá é necessário que haja o incentivo do recadastramento biométrico
também para os jovens que vivem em casas de acolhimento nas comarcas do interior.
Fonte: TJBA / *Fotos e notícias cedidas pela Assessoria de Comunicação do TJBA (Ascom).

»» Metas da Corregedoria Nacional da Justiça – 2017 - Ações
Meta 4 – Unificação de dados de crianças e adolescentes por meio do CPF
Cooperação com a Corregedoria Geral e Corregedoria das Comarcas do Interior para efetivação da Meta
4 da Corregedoria Nacional de Justiça.
Em cumprimento à Meta 4 da Corregedoria Geral da Justiça do Conselho Nacional de Justiça - Unificação de dados de crianças e adolescentes por meio do CPF, a Corregedoria Geral da Justiça e a Corregedo-
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ria das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com a colaboração da Coordenadoria da Infância e Juventude, firmou parceria com a Superintendência da Receita Federal – 5ª Região
para efetivação, de forma gratuita, da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas das crianças e adolescentes
em acolhimento institucional e dos adolescentes em programas de atendimento socioeducativo na cidade
de Salvador, capital do Estado.
Após levantamento junto às entidades de acolhimento e às unidades de atendimento socioeducativo, solicitou-se o envio de documentos de identificação das crianças e adolescentes, os quais foram remetidos
à Receita Federal, para inscrição.
Foram inscritos no Cadastro de Pessoas Físicas um total de 325 crianças e adolescentes, sendo 122 sob
medida protetiva e 203 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Saliente-se que se verificou a situação cadastral de todos os demais, que perfazem um universo de 338 crianças e adolescentes
acolhidos e 595 adolescentes em conflito com a lei, entre oriundos da capital e do interior do estado,
todos com situação cadastral regular perante a Receita Federal.
No intuito de contemplar também as crianças e adolescentes acolhidos em entidades localizadas no interior do estado, foram expedidos ofícios aos magistrados com jurisdição na infância e juventude orientando e solicitando a tomada de providências para a efetivação das inscrições e cumprimento da meta.
Mediante acompanhamento das respostas das comarcas oficiadas, verificou-se que foram tomadas as
providências necessárias para o cumprimento da meta estabelecida.
A Coordenadoria da Infância e Juventude, atuando em colaboração com a Corregedoria Geral e das
Comarcas do Interior, sob a orientação das magistradas Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda e
Angela Bacellar Batista, assessoras, envidou esforços no sentido de obter informações acerca do cumprimento da Meta 04 da Corregedoria Nacional de Justiça junto às comarcas do interior do Estado da
Bahia nas quais existem entidades de acolhimento que ainda não haviam informado. A estratégia escolhida foi o reenvio, por meio eletrônico, dos ofícios anteriormente encaminhados e o contato telefônico, tendo-se verificado, ao cabo desta tarefa, que a meta foi cumprida em cerca de 82% das comarcas
do interior do Estado.
Meta 7 – Fiscalização do cumprimento do prazo legal de encerramento das ações de suspensão e
destituição do poder familiar
Articulação junto à Secretaria de Modernização para realização de levantamento, através dos sistemas
de Informática, da existência de ações em trâmite com excesso de prazo. O levantamento feito pelo setor
de informática do Tribunal, relativo às ações de Destituição do Poder Familiar, Adoção, Suspensão do
Poder Familiar e Adoção cumulada com Perda do Poder Familiar de todas as Comarcas do Estado, especialmente da Infância e Juventude, constatou que muitos feitos encontram-se em tramitação por tempo
superior ao previsto em lei, sendo este resultado encaminhado ao Corregedor Geral da Justiça do TJBA,
e sugerida uma recomendação aos magistrados, para o alcance de uma aceleração no julgamento dos
mencionados feitos.
»» Projeto Não se Esqueça de Mim / 3ª Edição do TJBA Kids
A Coordenadoria da Infância e da Juventude, em parceria com a Corregedoria Geral da Justiça, através
da CEJAI e a AEP II, com o apoio de outros setores e áreas do TJBA, como a Ascom, Unicorp, Ação

186 RELATÓRIO DA GESTÃO

---- ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA II - INSTITUCIONAL ----

Social, Asplan, Sepeo, a Primeira Vara da Infância e Juventude e outros parceiros realizou o Workshop
Infância e Juventude, e a 3ª Edição do TJBA Kids, com a intenção de continuidade nos anos vindouros.
O nome do projeto foi inspirado na história de uma criança de cinco anos de idade, que se encontrava em
uma instituição de acolhimento e, ao sair da sala de audiência em uma Vara da Infância e Juventude da
Capital, levada pela mão da assistente social, se voltou sem que ninguém esperasse, e disse à Juíza: “não
se esqueça de mim!”.
A institucionalização prolongada traz uma série de prejuízos às crianças e adolescentes: a privação do
convívio familiar ocasiona sensação de abandono e dor, que poderão se prolongar até a idade adulta.
Assegurar a preservação dos vínculos familiares e promover a reintegração familiar devem ser prioritários, sendo o acolhimento institucional uma medida excepcional e provisória.
Não se esqueça de mim: workshop estimula adoção para reduzir espera em instituições de acolhimento
Evitar o prolongamento da permanência de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento é o
objetivo do workshop Infância e Juventude: adoção nacional e internacional, apadrinhamento e acolhimento familiar, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no dia 25 de agosto, no auditório
do edifício-sede.
Na Bahia existem 1.538 crianças e adolescentes em instituições de acolhimento - os antigos abrigos - na
esperança de serem adotados.
O evento integra a campanha ‘Não se esqueça mim’, que busca conscientizar magistrados, servidores,
promotores de Justiça, defensores públicos e a sociedade em geral para o problema de crianças e adolescentes que, muitas vezes, durante anos, aguardam serem adotados em instituições de acolhimento.
A iniciativa é da Corregedoria Geral da Justiça, em parceria com a Corregedoria das Comarcas do Interior e da Coordenação da Infância e Juventude (CIJ) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Uma das presenças confirmadas é o do procurador Sávio Renato Bittencourt, titular da 4ª Procuradoria
da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, autor de vários livros sobre as políticas voltadas para crianças
e adolescentes no Brasil e uma das referências sobre o estudo do tema no Brasil.
Confirmadas as palestras do desembargador Salomão Resedá, coordenador da Infância e Juventude, do juiz Walter Ribeiro Júnior, titular da 1ª Vara da Infância e Juventude, e da juíza assessora da Corregedora Geral da Justiça
e presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (Cejai-BA), Andréa Paula Miranda.

Identidade visual do Projeto Não se Esqueça de Mim
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Adoção: experiência em Mata de São João é referência para workshop Infância e Juventude
João Vitor, cinco anos, sujo e com fome, vivia perambulando madrugada adentro pelas ruas, àquela altura, já desertas da Praia do Forte, sempre acompanhado por um desconhecido.
O fato não era novidade para o Conselho Tutelar. A mãe, Jéssica, usuária de drogas, já o havia deixado,
no mesmo local, com uma mulher, quando ele tinha apenas dois anos de idade.
Uma ação providencial do Ministério Público, de pronto atendida pela juíza Elbia Araújo, de Mata de
São João, vai transformar a vida da criança. Hoje, João está devidamente inserido no Cadastro Nacional de Adoção e aguarda, na Associação São Lourenço, na comarca vizinha de Catu, uma nova família
para crescer com carinho e atenção.
“Restou constatado que Jéssica, que faz uso de substâncias ilícitas, após ter levado o filho João Vitor de
volta para casa, mais uma vez o abandonou pelas ruas, onde passava a madrugada em companhia de um
estranho, bêbado”, diz a magistrada, em um trecho da sentença.
O processo prevê a destituição do Poder Familiar. Analisa-se a situação dos pais biológicos para, em
seguida, tentar uma colocação na família extensa – tios e avós, por exemplo. Só então é providenciada a
inserção no cadastro. Antes disso, porém, como medida de proteção, é feita a chamada institucionalização, ou seja, pôr a criança ou o adolescente em instituições de acolhimento, os antigos abrigos.
“No caso de João Vítor, eu destituí a mãe do Poder Familiar há mais ou menos um mês. E ele não era
registrado pelo pai”, explica a juíza, que se emociona ao falar do caso.
E tem mais: Samara, de três anos, irmã de João, também acaba de ser institucionalizada na São Lourenço.
O Ministério Público providencia uma nova ação para destituí-la do Poder Familiar. “Tem um genitor na
certidão de nascimento, mas ele alega não ser o pai. Disse que a mãe já estava grávida quando conheceu e
que não tem condição de ficar com Samara”, conta a juíza. “Também há denúncia de ser usuário de droga
e ser envolvido em criminalidade”, completa.
Dilema - Não foi fácil. Ou melhor, não está sendo fácil solucionar casos assim. A juíza é titular da Vara
Criminal, do Júri e de Execuções Penais de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, onde
também tramitam os processos de competência da Infância e Juventude.
Ali mora o dilema. A alta criminalidade da região força a unidade judicial a priorizar as demandas do Ministério Público e dos advogados, por conta de réus presos e dos pedidos de revisão de prisão preventiva,
dentre outras. São 4,4 mil feitos na área criminal, contra 98 da unidade da Infância.
Como fazer? Elbia Araújo montou uma escala de trabalho que segue à risca durante a semana. “Terça é
o dia da Infância. Analiso processos de ato infracional, guarda, adoção e também da Lei Maria da Penha,
aproveitando a promotora de Justiça, que cuida dos processos de violência contra a mulher”, explica.
Segunda, quarta, quinta e sexta-feira são os dias destinados a audiências de réu solto, de réus presos, cartas precatórias e audiências dos juizados especiais.
Workshop - A juíza Elbia é uma das magistradas inscritas para o workshop Infância e Juventude: adoção
nacional e internacional, apadrinhamento e acolhimento familiar, que será realizado em 25 de agosto, no
auditório do Tribunal de Justiça.
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As inscrições para o evento, destinado aos juízes da capital e do interior, técnicos que trabalham nas varas
especializadas da infância e juventude, promotores de Justiça e defensores públicos, continuam abertas
até 18 de agosto.
A iniciativa integra a campanha Não se esqueça de mim, da Corregedoria Geral da Justiça, em parceria
com a Corregedoria das Comarcas do Interior e da Coordenação da Infância e Juventude (CIJ) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e tem como objetivo evitar o prolongamento da permanência de
crianças e adolescentes em instituições de acolhimento.
Estão confirmadas as palestras do juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, titular da 4ª Vara da Infância, da
Juventude e do Idoso, da Comarca do Rio de Janeiro; do desembargador Salomão Resedá, coordenador
da Infância e Juventude, do juiz Walter Ribeiro Júnior, titular da 1ª Vara da Infância e Juventude de Salvador; e da juíza assessora da Corregedora Geral da Justiça e presidente da Comissão Estadual Judiciária
de Adoção Internacional (Cejai-BA), Andréa Paula Miranda.
Fonte: TJBA

- O serviço de Família acolhedora, uma alternativa ao acolhimento institucional, também foi estimulado
no âmbito do Projeto Não se Esqueça de Mim.
Workshop Infância e Juventude: Família acolhedora é esperança de dias melhores em Cansanção
Esperança. Essa é o sentimento que move a juíza Mariana Martins, titular da Comarca de Cansanção, a
354 quilômetros de Salvador.
Apaixonada pelo chamada Direito Menoril, a magistrada viu uma grande oportunidade em conhecer
mais sobre o tema e ter acesso ao posicionamento de especialistas ao se inscrever para o workshop “Infância e Juventude: adoção nacional e internacional, apadrinhamento e acolhimento familiar”, que será
realizado no dia 25 de agosto no auditório do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Um dos interesses é sobre a Família Acolhedora, ainda mais essencial para uma localidade em que não há
uma instituição de acolhimento.
“Nós não temos um abrigo que possa receber crianças acolhidas, retiradas do convívio familiar. Então, a
instalação do projeto da Família Acolhedora aqui em Cansanção se faz muito importante para conferir
um apoio maior a essas crianças”, afirma.
A magistrada lembra bem de Indira, assim vamos chamá-la, hoje com 11 anos.
A mãe faleceu. Prostituída pela avó, também sofria agressões do pai, alcoólatra. Sem o projeto instalado
em Cansanção, Indira foi levada para uma instituição de acolhimento em Itiiúba, a quarenta quilômetros
de distância.
“Ainda bem que conseguimos um município vizinho, porque, do contrário, ela teria que ir para um mais
longe, o que seria bem pior”, diz a juíza. “O ideal é que existisse a Família Acolhedora na comarca, o que
possibilitaria um vínculo da criança com a família natural”, completa.
Workshop - As inscrições para o Workshop “Infância e Juventude: adoção nacional e internacional, apadrinhamento e acolhimento familiar”, destinado a juízes da capital e do interior, membros do Ministério
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Público e da Defensoria e aos demais profissionais que lidam com o tema, seguem abertas até o dia 18 de
agosto. Até o momento são 276 inscritos, além dos 44 que estão na lista de espera.
A iniciativa integra a campanha Não se esqueça de mim, da Corregedoria Geral da Justiça, em parceria
com a Corregedoria das Comarcas do Interior e da Coordenação da Infância e Juventude (CIJ) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e tem como objetivo evitar o prolongamento da permanência de
crianças e adolescentes em instituições de acolhimento.
Uma das presenças confirmadas é o do procurador Sávio Renato Bittencourt, titular da 4ª Procuradoria
da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, autor de vários livros sobre as políticas voltadas para crianças
e adolescentes no Brasil e uma das referências sobre o estudo do tema no Brasil.
Além dele, estão confirmadas as palestras do juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, titular da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, da Comarca do Rio de Janeiro; do desembargador Salomão Resedá, coordenador da Infância e Juventude, do juiz Walter Ribeiro Júnior, titular da 1ª Vara da Infância e Juventude de
Salvador; da juíza assessora da Corregedoria Geral da Justiça e presidente da Comissão Estadual Judiciária
de Adoção Internacional (Cejai-BA), Andréa Paula Miranda; da assistente social da Vara de Vitória da
Conquista, Aline Bitencourt; e da psicóloga Fabrícia Amorim, do serviço Família Acolhedora, de Caculé.
TJBA promove ação para incentivar adoção de crianças maiores de 5 anos de idade
Visando a ampliar as possibilidades de crianças maiores de 5 anos, que vivem nas casas de acolhimento, ganharem um novo lar, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia está promovendo, por meio da Universidade
Corporativa (Unicorp), mais uma edição do TJBA Kids.
Esse ano, o tema é “Não se esqueça de mim.”O evento será realizado no dia 20 de outubro, na sede da Unicorp, no Monte Serrat, com brincadeiras e apresentações infantis, e permitirá que crianças a partir de 5 anos
de idade tenham a oportunidade de conhecer candidatos habilitados a adoção.
A ação do TJBA faz parte da campanha “Não se esqueça de mim”, que tem o objetivo de conscientizar magistrados, servidores, promotores de Justiça, defensores públicos e a sociedade em geral para o problema de
crianças e adolescentes que, muitas vezes, durante anos, aguardam a adoção em instituições de acolhimento.
A iniciativa do TJBA Kids é da Assessoria Especial da Presidência para Assuntos Institucionais (AEP II)
junto com a Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), comandada pelo desembargador Emílio Salomão Resedá. A campanha “Não se esqueça de mim” é da Corregedoria Geral da Justiça, em parceria com a
Corregedoria das Comarcas do Interior e da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (Cejai)
do TJBA, coordenada pela juíza Andréa Paula Miranda.
Texto: Ascom TJBA

TJBA Kids promove ação lúdica para crianças, com incentivo à adoção
Cheio de alegria e esperança. Assim foi o dia de várias crianças moradoras de casas de acolhimento
de Salvador. Entre uma brincadeira e outra, elas tiveram a oportunidade de conhecer pretendentes
habilitados à adoção.
O encontro, realizado nesta sexta-feira (20), na sede na Universidade Corporativa (Unicorp) do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, aconteceu através do projeto TJBA Kids, que esse ano teve como tema a
campanha “Não se esqueça de mim”, com foco no incentivo à adoção de crianças acima de 5 anos de idade.
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No Brasil, existe um total de 47 mil crianças disponíveis para adoção e menos de 8 mil pretendentes. Em
Salvador, há 110 crianças disponíveis, sendo 106 de 5 a 17 anos.
“As pessoas querem o filho idealizado e querem ter a oportunidade de vivenciar todas as fases. Mas não
podemos esquecer que temos crianças a partir de 5 anos de idade, e elas também precisam de uma família. Desse encontro pode nascer uma empatia e um possível processo de adoção”, ressaltou o desembargador Emílio Salomão Pinto Resedá, responsável pela Coordenadoria da Infância e Juventude do TJBA.
Marcela (nome fictício) tem 14 anos e sonha em se tornar médica e poeta. A avó não tem condições
financeiras de ficar com a menina e os pais moram no interior do estado. “Quero muito encontrar uma
família que possa ficar comigo, a esperança não morre”, conta Marcela. Porém, o desejo dela não é tão
fácil de realizar devido à baixa quantidade de pretendentes que desejam crianças acima de 5 anos.
O casal Leonardo Ribeiro de Carvalho e Ana Carolina Farias Leal já tem um filho biológico de 11 anos,
mas sempre tiveram o desejo da adoção. O perfil inicial deles era uma menina de até 3 anos de idade. Depois de participarem do processo, eles ampliaram a idade para 6 anos. “Quando você entra neste mundo
de adoção, é que você entende que os menores são aqueles que todo mundo quer”, disse Ana Carolina.
“O evento não apenas consagra um dia lúdico para as crianças, como também a possibilidade de serem
adotadas ou apadrinhadas. Para nós que acompanhamos o cotidiano destas crianças, recebemos com
otimismo esta possibilidade”, frisou o juiz Walter Ribeiro Costa Júnior, titular da 1º Vara da Infância e
Juventude, que também coordenou o encontro.
No evento, os pequenos assistiram a apresentações do Tio Paulinho e puderam pintar o rosto com a
pintora Tarsila Belo. Brindes do Centro Odontológico também foram entregues. As instituições que participaram do evento foram Ajuda Social à Criança, Acopamec, Centro Nova Semente, Lar Irmã Benedita
Camurugi, Lar da Criança, Lar Vida, Lar Pérolas de Cristo, ICAJ, CAASAH e OAF.
A ação do TJBA faz parte da campanha “Não se esqueça de mim”, que tem o objetivo de conscientizar magistrados, servidores, promotores de Justiça, defensores públicos e a sociedade em geral para o problema de
crianças e adolescentes que, muitas vezes, durante anos, aguardam a adoção em instituições de acolhimento.
A iniciativa do TJBA KIDS é da Assessoria Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais (AEP II) junto com a Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ). A campanha “Não se esqueça de mim” é da Corregedoria Geral da Justiça, em parceria com a Corregedoria das Comarcas do Interior e da Comissão Estadual
Judiciária de Adoção Internacional (Cejai) do TJBA, coordenada pela juíza Andréa Paula Miranda.
Fonte: TJBA

Identidade visual do Projeto TJBA Kids

Animação com Tio Paulinho na Unicorp
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CONSULTORIA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA ..............................................................................
Missão institucional
Prestar assessoramento à Presidência e demais órgãos do Tribunal de Justiça, em suas atividades jurisdicionais e administrativas, com celeridade e eficiência, conforme competências previstas nos arts. 13 e 14 do
Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça, aprovado pela Resolução
nº 05, de 27 de março de 2013.
Objetivos estratégicos
Reduzir a taxa de congestionamento e incrementar a produtividade na análise de processos administrativos.
Diretriz
Compartilhar esforços com os demais órgãos técnicos da Presidência para a consecução das metas estratégicas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Período de abrangência
Fevereiro de 2016 a fevereiro 2018.
DIAGNÓSTICO - PONTOS CRÍTICOS .........................................................................................
O diagnóstico engloba a primeira fase do processo de planejamento estratégico e, no caso do Plano de Gestão desta Consultoria Jurídica, cobre o biênio de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2018.
Esta peça configura o levantamento da situação real da Consultoria Jurídica, no momento inicial desta gestão, com a identificação dos seus pontos fortes e a melhorar, das ameaças e oportunidades.
As informações apontadas no diagnóstico subsidiam o embasamento teórico e fático da estruturação e implementação do planejamento e da tomada de decisão.
»» Alta taxa de congestionamento de processos administrativos
Remanescia na Consultoria Jurídica da Presidência, em fevereiro de 2016, um estoque de 3.042 processos
administrativos do biênio anterior. O acúmulo desses processos pendentes de análise jurídica provocou
a insatisfação dos interessados e dos próprios órgãos internos que pressionam diuturnamente a Consultoria para a liberação simultânea de demandas antigas e novas.
»» Crescente fluxo de processos administrativos e deficitário quadro de pessoal
Foi detectado um descompasso entre o quantitativo de processos demandados mensalmente e a produtividade média do quadro funcional, de oito consultores, em que pese o profissionalismo, comprometimento e motivação de todos eles com o serviço público.
»» Diversidade e abrangência das matérias
Os processos recebidos diariamente são distribuídos para exame dos consultores, de acordo com a especialidade e a natureza dos pleitos. A análise jurídica envolve a prévia instrução, diligência e, ao final,
a elaboração de parecer e demais atos conexos (termos de contratos, convênios, cooperação técnica e
similares, aditivos, regimentos, regulamentos, etc.). Há uma diversidade de matérias, entre elas:
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•
•
•
•

Direitos e vantagens de magistrados e servidores;
Licitações e contratos/convênios/termos de compromisso/cooperação técnica/cessão de pessoal/cessão/concessão/permissão de uso e de bens patrimoniais;
Direitos previdenciários, receitas tributárias e cartorárias e indenizações;
Atos administrativos e normativos em geral.

»» Ausência de planejamento
Foi identificada a ausência de planejamento nas atividades da Consultoria Jurídica da Presidência. O
atendimento era feito por demanda, desvinculado de programação e diretrizes que propiciem eficiência,
celeridade e produtividade aos serviços.
»» Ausência de prioridades
A atuação por demanda, não planejada, sem definição de prioridades atendia às pressões mais diretas e
imediatas, sem ganhos de eficiência na gestão do acervo de processos administrativos.
»» Inconsistências na instrução dos processos
A fragilidade da instrução processual, na maioria das vezes, determinava o retorno dos processos às
unidades demandantes para diligenciar informações imprescindíveis ao exame de mérito dos pleitos
formulados. Tal fato comprometia a celeridade e a qualidade da análise conclusiva e, consequentemente,
a expedição dos processos na Consultoria.
»» Deficiências no fluxo de processos
O fluxo de processos, entre os órgãos demandantes, carecia de uma rotina racional que suprima trâmites
meramente burocráticos, impeditivos da celeridade no desate dos pleitos.
»» Lacunas normativas
Registraram-se lacunas, discrepâncias e/ou desatualizações na normatização de matérias administrativas, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Havia a necessidade de uniformização e sistematização normativa para maior segurança jurídica.

MAPA DE AÇÕES .......................................................................................................................
O mapa é a ferramenta metodológica que sistematiza e descreve as ações para a superação de pontos críticos,
define o quantitativo, o prazo e o indicador de aderência ao Plano, para fins de avaliação e monitoramento
do cumprimento das Metas no biênio fevereiro de 2016 a fevereiro de 2018.
»» Ação 1: Mapeamento do acervo de processos administrativos pela natureza da matéria/pleito.
Descrição: Levantamento, classificação e mapeamento do acervo de processos administrativos, indicando a natureza dos pleitos e órgãos demandantes.
Período: Acervo atual de processos autuados de 2014 a 2016
Início: março de 2016
Fim: abril de 2016
Indicador de apoio: Relatório específico do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga)
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Observação: Classificação dos Processos Administrativos por Matéria:
• Recursos humanos (direitos e vantagens de servidores e magistrados);
• Licitações, dispensas e inexigibilidades de licitações, contratos de prestação de serviços e fornecimento de materiais, bens e equipamentos, locações;
• Alienação, cessão, concessão, permissão ou autorização de uso de bens imóveis afetados ao Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, com a elaboração dos respectivos instrumentos;
• Gestão patrimonial (locações de imóveis);
• Recuperação de receitas patrimoniais e tributárias;
• Cada processo demanda de cada consultor a análise da instrução, diligências, parecer, elaboração de
atos (contratos, convênios, termos de compromisso e aditivos, etc.).
»» Ação 2: Hierarquização de prioridades no Siga para a análise dos processos durante o biênio 2016/2018.
Descrição: Demanda de criação da funcionalidade no Siga de hierarquização de prioridade/urgência,
para análise de processos, considerando os seguintes critérios:
•
•
•
•
•

Condições pessoais de saúde e de idade dos requerentes;
Maior temporalidade no trâmite;
Matéria de natureza alimentar;
Matéria sujeita a perecimento do direito pelo decurso de tempo;
Matéria administrativa e patrimonial (licitação, contratos, convênios e recuperação de receitas tributárias e patrimoniais).

Indicadores de apoio: Demandas dos interessados, pesquisa no Siga e relatórios específicos de mapeamento e classificação do acervo, com a funcionalidade prioridades.
Período: Acervo atual de 2014 a 2016
Início: março de 2016
Fim: agosto de 2016
»» Ação 3: Transferência de processos administrativos que não ensejam exame jurídico, para apreciação
dos órgãos demandantes.
Descrição: Transferência, para os órgãos competentes, de processos administrativos cujos pleitos se assentam em matéria sistematizada e não envolvem controvérsia jurídica.
Período: Acervo do biênio janeiro de 2014 a fevereiro de 2016
Início: março e abril de 2016
Fim: junho de 2016
Indicadores de apoio: Expediente eletrônico, de 29/3/2016, da Consultoria para a Secretaria de Administração (Sead) com movimentação de 175 processos físicos sobre Diárias; Ofício nº 009, de 1/4/2016,
da Consultoria para a Chefia de Gabinete da Presidência com 1.098 de processos sobre Substituição (341
físicos e 757 eletrônicos) e Parecer Consu - nº 705/2016.
»» Ação 4: Uniformização do entendimento jurídico em pareceres discrepantes no âmbito da Consultoria.
Descrição: Requalificação da instrução e uniformização do entendimento nos processos demandados,
mediante revisão e atualização de matrizes de pareceres, contratos, convênios e similares, visando a assegurar maior consistência jurídica e celeridade na análise.
Abrangência: Acervo de pareceres, minutas de editais, contratos, convênio e similares dos biênios anteriores.
Início: março de 2016
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Fim: fevereiro de 2018
Indicadores de apoio: Matrizes de pareceres e demais atos revisados e atualizados, checklist, minuta-padrão.
Observação. Entendimentos discrepantes e assistemáticos na Consultoria.
Recorrente fragilidade nas instruções processuais, a exigir da Consultoria Jurídica sucessivas diligências
aos órgãos demandantes, para correção e/ou complementação de informações imprescindíveis, o que
acarreta retardo no exame de mérito.
»» Ação 5: Levantamento e análise, com indicativo de regulamentação, de lacunas na normatização de
matérias administrativas, no âmbito do Tribunal de Justiça.
Descrição: Identificação de lacunas ou desatualizações na normatização de matérias administrativas, no
âmbito do Tribunal de Justiça, propondo as respectivas regulamentações.
Abrangência: Normas remanescentes do extinto Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (IPRAJ).
Início: setembro de 2016
Fim: fevereiro de 2018
Indicador de apoio: Estudo com mapeamento das lacunas normativas e proposições de novas regulamentações junto aos órgãos competentes.
METAS ESTRATÉGICAS | 2016/2018 .........................................................................................
A consecução do objetivo estratégico é condicionada à gradual redução do estoque remanescente de processos do biênio anterior e da simultânea análise/transferência do acervo de processos recebidos nesta gestão.
Meta 1: Reduzir em 100% a taxa de congestionamento de processos administrativos relativos a licitações e
contratos/convênios e similares.
Meta 2: Reduzir em 100% a taxa de congestionamento de processos administrativos, classificados como
urgentes e prioritários, relativos a direitos e vantagens de magistrados e servidores.
Meta 3: Reduzir em 20% a taxa de congestionamento de processos administrativos.
Meta 4: Incrementar em 20% a produtividade de processos administrativos.

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS ....................................................................................................
No âmbito do Plano de Gestão estabelecido para o biênio 2016/2018, a avaliação de resultados de cada exercício, em face das metas estabelecidas, considera a movimentação processual de fevereiro a novembro de
2016 e de janeiro a novembro de 2017, utilizando como indicadores: a taxa de produtividade por exercício,
os Relatórios do Siga e do Protweb e o Relatório de Atividades / Consu.
Meta 1: Reduzir em 100% a taxa de congestionamento de processos administrativos relativos a licitações e
contratos/convênios e similares, no período de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2018.
Avaliação: Foi reduzida em 100% a taxa de congestionamento de processos, relativos a licitações e contratos/
convênios e similares, alcançando-se 100% de produtividade, no período fevereiro de 2016 a novembro de 2017.
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Meta 2: Reduzir em 100% a taxa de congestionamento de processos administrativos, classificados como
urgentes e prioritários, relativos a direitos e vantagens de magistrados e servidores, no período de fevereiro
de 2016 a fevereiro de 2018.
Avaliação: Foi reduzida em 100% a taxa de congestionamento de processos, classificados como urgentes e
prioritários, alcançando-se 100% de produtividade, no período fevereiro de 2016 a novembro de 2017.
Meta 3: Reduzir em 20% a taxa de congestionamento de processos administrativos, em geral, no período de
fevereiro de 2016 a fevereiro de 2018.
Avaliação: Foi reduzida em 29%, aproximadamente, a taxa de congestionamento de processos administrativos, em geral, no período de fevereiro de 2016 a novembro de 2017.
Meta 4: Incrementar em 20% a taxa de produtividade de processos administrativos, em geral, no período de
fevereiro de 2016 a fevereiro de 2018.
Avaliação: Foi incrementada em 29%, aproximadamente, a taxa de produtividade dos processos, no período
de fevereiro de 2016 a novembro de 2017.
Processos administrativos fevereiro-novembro de 2016
acervo X produtividade X congestionamento

Processos administrativos fevereiro-novembro de 2017
acervo X produtividade X congestionamento

2016/2017: Incremento de produtividade - 29% | Redução do congestionamento - 29%

MONITORAMENTO ...................................................................................................................
A despeito da expressiva desproporção entre o deficitário quadro de consultores e o extraordinário acervo de
processos recebidos nesta Consultoria, os desafios foram enfrentados, com denodados esforços, possibilitando o
cumprimento e, até mesmo, a superação de algumas metas estabelecidas no Plano de Gestão para o período de fe198 RELATÓRIO DA GESTÃO
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vereiro de 2016 a fevereiro de 2018. Para tanto, contribuíram decisivamente as melhorias metodológicas e a requalificação do embasamento teórico implementadas na análise jurídica de processos, bem como o comprometimento, a motivação e o profissionalismo dos nossos consultores e o apoio do quadro de estagiários desta Consultoria.
A avaliação de resultados no exercício de 2016 demonstra que do acervo total de 9.915 processos recebidos
(computado o estoque represado de 3.042 processos herdados do biênio anterior), foram liberados 6.279,
registrando-se produtividade de 63% e um saldo represado de 37%. Desse universo de 6.279 processos liberados, alcançou-se a produtividade de 100% nos processos hierarquizados como prioritários/urgentes e
100% de produtividade nos relativos a licitações e contratos.
A avaliação de resultados no presente exercício de 2017, até a presente data, demonstra que do acervo total
de 10.358 processos recebidos (computado o saldo de 3.636 do ano anterior) foram liberados 9.503, registrando-se produtividade de 92%, aproximadamente, e um saldo de 1.471 processos (8,26%), a ser liberado
até fevereiro de 2018.
Comparada a movimentação processual nos exercícios de 2016/2017, registra-se a taxa de 29%, aproximadamente, tanto no incremento da produtividade, como na redução do estoque represado. Esses dados
objetivos de gestão, por si só, dizem muito do compromisso desta Consultoria com a celeridade e a segurança jurídica na análise dos pleitos, em respeito à duração razoável do processo, observados os critérios de
hierarquização de prioridades da Gestão deste Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADES ................................................................................................................
As atividades de assessoramento jurídico na análise dos processos administrativos recepcionados na Consultoria são compartilhadas entre a chefia e nove consultores, com especialidades nas diferentes áreas temáticas demandadas. A consultora chefe responde, ainda, pela representação institucional da unidade e pela
concepção, implementação, avaliação e monitoramento do Plano de Gestão de Resultados, supervisão e
coordenação das atividades regimentais, promovendo, simultaneamente:
»» A revisão, referendo e atos ordinatórios de pareceres e demais instrumentos jurídicos elaborados pelos
Consultores, e a transferências no Siga de todos os processos analisados;
»» A elaboração ou avocação de pareceres em matérias de maior complexidade;
»» A orientação jurídica prévia aos Consultores e aos demais órgãos técnicos demandantes;
»» A participação em reuniões técnicas e de gestão, quando convocada.

QUADRO DE CONSULTORES ....................................................................................................
Chefia: Suzana Sá
Consultores: Cristiane de Lima Portugal, Erika Martins Telles de Macedo, Feliciano Lopes da Silva Filho,
Gersonara Vieira Santana Haack, João Santa Rosa Carvalho Junior, Julia Karina Galvão Morais Teles, Lais
Borba Moreira, Lianara Picolotto e Sandra Cavalcante Fernandes.
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EVENTOS ORGANIZADOS PELO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA ..............................................
»» Fevereiro a junho de 2016
• 1/2 - Solenidade de posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA)
para o biênio 2016/2018.
•

26/4 - Inauguração de nova sede do Plantão Judiciário de 1º Grau.

•

16/5 - Inauguração do Posto Médico, no Fórum Regional do Imbuí.

•

1/6 - Café da Manhã com o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia
(Sinpojud) e com o Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado
da Bahia (Sintaj), na Sala de Convívio do TJBA.

•

2/6 - Seminário Conhecendo a Justiça Restaurativa: Uma Abordagem Geral, no auditório do TJBA.

•

9/6 - Entrega da Medalha do Mérito Judiciário aos desembargadores Maria de Fátima Silva Carvalho
e Abelardo Paulo da Matta Neto.

»» Julho a dezembro de 2016
• 28/7 - Entrega da Medalha do Mérito Judiciário e Diploma Correspondente às desembargadoras
Aracy Lima Borges e Soraya Moradillo Pinto, no auditório do TJBA.
•

4/8 - Instalação do Juizado Especial Cível de Apoio do Aeroporto e da 1ª Vara da Infância e da Juventude – Posto Setorial Aeroporto.

•

10/8 - Comemoração do Dia do Magistrado, no Hotel Deville.

•

19/8 - Inauguração do Cartório Integrado das 2ª, 5ª, 10ª e 11ª Varas de Relações de Consumo, no
Fórum Ruy Barbosa.

•

8/9 - Assinatura do Termo de Adesão ao Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e de Cooperação
no Combate à Corrupção (Fetipa), no Gabinete da Presidência.

•

4/10 - Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre Ministério Público, Defensoria Pública,
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e Câmara de Dirigentes Lojistas de
Salvador (CDL) para Atendimento ao Superendividado, no Gabinete da Presidência.

•

23 a 25/10 - II Congresso de Judicialização em Saúde, no auditório do TJBA.

•

24 a 27/10 - Semana do Servidor, na Praça de Serviços do TJBA.

•

13/12 - Evento de Encerramento do Exercício de 2016 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no
auditório do TJBA.
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»» Janeiro a junho de 2017
• 10/1 - Posse da juíza de direito Carla Graziela Constantino, no Gabinete da Presidência.
•

30/1 - Instalação do Cejusc - Varas de Família, no Fórum das Famílias.

•

13/2 - Inauguração do 2º Cartório Integrado das 8ª, 9ª, 15ªe 19ª Varas de Relações de Consumo, no
Fórum Ruy Barbosa.

•

25/4 - Inauguração do 3º Cartório Integrado das 3ª, 6ª, 14ª e 16ª Varas de Relações de Consumo, no
Fórum Ruy Barbosa.

•

4/5 - Solenidade de entrega de novas viaturas à Assistência Militar do Tribunal de Justiça, no TJBA.

•

26/5 - Solenidade de inauguração do Cejusc Pré-Processual com Justiça Restaurativa, na Faculdade
Dom Pedro II

•

1 a 3/6 - 111º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil, no Hotel Pestana do Carmo.

•

3/6 - Inauguração da Universidade Corporativa do TJBA (Unicorp).

•

9/6 - Programa de Requalificação para Motoristas do Tribunal de Justiça, no auditório do TJBA.

•

13/6 - Inauguração do 4º Cartório Integrado das 1ª, 7ª, 12ª e 13ª Varas de Relações de Consumo, no
Fórum Ruy Barbosa.

•

21/6 - Solenidade de inauguração do Cejusc Pré-Processual Fazendário e da Central de Mandatos,
no Fórum Ruy Barbosa.

»» Julho a dezembro de 2017
• 10/7 - Inauguração da Central de Videomonitoramento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
no foyer do auditório do TJBA.
•

19/7 - Lançamento do Manual de Rotinas Cartorárias, no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa.

•

17/8 - Lançamento do livro Julgados Criminais Garantistas, de autoria do desembargador Lourival
Almeida Trindade, no auditório do TJBA.

•

18/8 - Instalação da Vara 3ª Vara da Justiça pela Paz em Casa, realizada pela presidente do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago e pela ministra
Cármen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, na Faculdade Jorge Amado.

•

21/8 - Inauguração das novas instalações do Centro Odontológico, no Jardim Baiano.

•

22/8 - Inauguração do 5º Cartório Integrado das 4ª, 17ª, 18ª e 20ª Varas de Relações de Consumo, no
Fórum Ruy Barbosa.

•

4 a 5/10 – Fórum Nacional de Mediação e Conciliação (Fonamec), no auditório da Unicorp.
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•

9/10 - Visita da presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, ao Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná.

•

25 a 27/10 – 76º Encontro do Colégio de Corregedores Gerais (Encoge), no Salão Nobre do Fórum
Ruy Barbosa.

•

30/10 - Inauguração do 1º Cartório Integrado das 3ª, 4ª, 5ª, 9ª e 10ª Varas de Família da Comarca de
Salvador, no Fórum da Família.

•

16/11 - Eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2018/2020, na sala de sessão do Tribunal Pleno.

•

16/11 - Inauguração do 1º Cartório Integrado das 1ª, 3ª, 5ª, 8ª e 10ª Varas Cíveis e Comerciais da
Comarca de Salvador.

•

22/11 - Inauguração das obras de reforma do átrio e da Praça de Serviços do TJBA; aposição de fotografia dos desembargadores Mario Alberto Simões Hirs e Eserval Rocha na Galeria ex-presidentes; e
exposição de Taty Moreno.

•

12/12 - Aposição do nome do desembargador Carlos Souto ao Fórum Criminal.

•

18/12 - Palestra com Leandro Karnal - A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, no auditório do TJBA.

APOIO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA EM OUTROS EVENTOS ...........................................
»» Fevereiro a junho de 2016
• 12/02 - Solenidade de posse da nova Diretoria da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab),
biênio 2016/2017, no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa.
•

24 a 27/2 - Oficina sobre O Novo CPC do 2º Grau, no auditório do TJBA.

•

24 a 27/2 – Fórum Nacional de Penas Alternativas Penais (Fonape), no Hotel Deville.

•

7/3 - Encontro da presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago com magistrados, no auditório do TJBA.

•

8/3 - Dia Internacional da Mulher, no auditório do TJBA.

•

8/3 - Programação especial do Dia Internacional da Mulher do TJBA, com o tema A Mulher é Protagonista da Sua Vida, no Salão de Casamento do Fórum das Famílias.

•

9/3 - Visita do defensor público geral, Clériston Cavalcante de Macedo, à presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, no Gabinete da Presidência TJBA.

•

9/3 - Visita regimental à Comarca de Feira de Santana - Ciclo de Palestras, promovido pela Corregedoria Geral da Justiça (CGJ).
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•

10/3 - Visita do comandante do II Distrito Naval, vice-almirante Cláudio Portugal de Viveiros, à presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, no Gabinete da Presidência.

•

10/3 - Visita do prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, à presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, no Gabinete da Presidência TJBA.

•

14 a 22/3 - Feira da Páscoa, na Praça de Serviços do TJBA.

•

14/3 - Workshop de Planejamento Estratégico, na Sala de Convívio do TJBA.

•

15/3 - Encontro comemorativo ao Dia Internacional do Consumidor, no Fórum Regional do Imbuí.

•

5/4 - Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, no auditório do TJBA.

•

11/4 - Workshop sobre audiências de custódia, no auditório do TJBA.

•

13/4 - Visita regimental à Comarca de Barreiras - Ciclo de Palestras, promovido pela CGJ.

•

18/4 - Reunião de trabalho com juízes que fazem uso do sistema Pje, no auditório do TJBA.

•

19/4 – Reunião com servidores das comarcas desativadas, na Sala de Convívio do TJBA.

•

19/4 - Palestra Bráulio Bessa, promovido pela Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia (ASSETBA), no auditório do TJBA.

•

20/4 – Reunião da Secretaria de Administração do TJBA (Sead), na Sala de Convívio do TJBA.

•

25 a 26/4 - Curso de Metodologia do Planejamento Orçamentário Anual, no auditório do TJBA.

•

27 a 29/4 - Visita regimental nas Comarcas de Ilhéus e Itabuna - Ciclo de Palestras, promovido pela CGJ.

•

4 e 5/5 - Visita regimental nas Comarcas de Porto Seguro e Teixeira de Freitas - Ciclo de Palestras,
promovido pela CGJ.

•

6/5 – Reunião do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a Mesa Diretora do TJBA, procuradora-geral de justiça, defensor público geral, Tribunal de Contas do Estado (TCE) e magistrados da Vara
de Fazenda Pública.

•

9 a 11/5 - Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro,
promovido pela Escola de Magistrados da Bahia (Emab), no auditório do TJBA.

•

9/5 - Sessão solene de posse do procurador de justiça, Marco Antônio Chaves da Silva, no cargo de
corregedor-geral do Ministério Público para o biênio 2016/2018.

•

17 a 19/5 - Visita regimental às Comarcas de Jequié e Vitória da Conquista - Ciclo de Palestras, promovido pela CGJ.
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•

14/6 - Premiação Validação Vara de Relações de Consumo, Gabinete da Presidência do TJBA.

•

16/6 - Encontro das unidades do Centro de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc) da capital e do
interior, no auditório do TJBA.

•

20/6 - Sessão Pública de Pagamento de Precatórios de Acordo do Estado, na Sala de Convívio do TJBA.

»» Julho a dezembro de 2016
• 20/7 - Reunião de Apresentação do Pacto Pela Vida, na Sala de Convívio do TJBA.
•

1/8 - Capacitação para implantação do Cartório Integrado, no auditório da Unicorp.

•

5/8 - I Fórum Baiano de Direito Notarial e Registral, no auditório do TJBA.

•

8/8 - Reunião ordinária do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), na Sala de
Convívio do TJBA.

•

29/8 - Seminário Reforma do Processo: Implementação do Sistema Acusatório, no auditório do TJBA.

•

14/9 - Palestra Suicídio: Crime ou Castigo?, no auditório do TJBA.

•

7/10 - Encontro com Agentes de Proteção à Criança e ao Adolescente da Capital e do Interior: O Papel dos Agentes de Proteção à Criança e ao Adolescente na Atualidade, no auditório do TJBA.

•

17/10 – Palestra Famílias Acolhedoras, no auditório da Universidade Corporativa do TJBA (Unicorp).

•

19/10 - Seminário Obesidade, Dignidade, Saúde e Justiça, no auditório do TJBA.

•

21/10 - Lançamento da Cartilha de Segurança para Magistrados, na sala do antigo Tribunal Pleno.

•

31/10 - Entrega de Alvarás de Pagamentos Preferenciais de Credores Idosos e Portadores de Doenças
Graves, no auditório do TJBA.

•

3 a 5/11 - VI Encontro Nacional dos Juízes Estaduais – (Enaje), na Comarca de Porto Seguro.

•

17/11 - Lançamento da Revista Bahia Forense, no auditório do TJBA.

•

10/11 - Lançamento do Projeto Vencendo Obstáculos para uma Justiça Eficiente, no auditório do TJBA.

•

23 e 25/11 - Visita do Projeto Diagnóstico para a Eficiência do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, no auditório do TJBA e no Fórum Ruy Barbosa.

•

28/11 - 2ª Palestra sobre Famílias Acolhedoras, no auditório da Unicorp.

•

30/11 - Seminário Impacto da Resolução 235/2016 – CNJ no Gerenciamento de Processos Submetidos a Repercussão Geral e Casos Repetitivos, no auditório do TJBA.

•

5/12 - Dificuldades na Aplicação da Lei Maria da Penha, no auditório do TJBA.
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»» Janeiro a junho de 2017
• 11 a 13/1 - Audiência de escolha de delegatários, no Fórum Ruy Barbosa.
•
•

18/1 - Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Segurança Pública para envio de laudos
periciais via correio eletrônico, no auditório do TJBA.
31/1 - 1º Encontro de Capacitação para Novos Delegatários, promovido pela CGJ e pela Corregedoria
das Comarcas do Interior (CGI), no auditório do TJBA.

•

8/2 - Reunião da Comissão Colaborativa formada por integrantes do TJBA e da OAB, no Gabinete
da Presidência.

•

14/2 - Aula Inaugural do Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares, ministrada pelo desembargador Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto e pelo juiz de direito Moacyr Pitta Lima, no auditório
do TJBA.

•

15/2 - Workshop da Diretoria de Recursos Humanos, na Unicorp.

•

15/2 - Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura de Salvador para agilidade às execuções fiscais, no Gabinete da Presidência do TJBA.

•

14/3 - Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura de Camaçari para agilidade às execuções fiscais na 1ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari, no Gabinete
da Presidência do TJBA.

•

14/3 - Vernissagem Grandes Artistas Plásticos Baianos: Bel Borba, Sérgio Amorim, Leonel Mattos e
Márcio Lima, na Praça de Serviços do TJBA.

•

17/3 - Café de Acolhimento, promovido pela Coordenação dos Juizados Especiais, no Fórum Regional do Imbui.

•

21/3 - Reunião de Análise Estratégica (RAE), promovida pela Secretaria de Planejamento e Orçamento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Seplan), no auditório do TJBA.

•

21/3 - Assinatura dos Termos Colaborativos entre o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Camaçari para construção do novo Fórum, na Câmara Municipal de Camaçari.

•

27/3 - Termo de Cooperação Administrativa para a melhoria da prestação jurisdicional entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura Municipal de Barreiras.

•

19/4 - II Encontro Nacional de Boas Práticas – Missão Humaitá, no auditório do TJBA.

•

26/4 - Inauguração do Posto de Biometria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no átrio do TJBA.

•

15/5 - Curso de Iniciação nas Atividades Registrais Imobiliárias, promovido pela CGJ e pelo Instituto
de Registro Imobiliário do Brasil (Irib), no auditório do TJBA.

•

15/5 - Assinatura de Termo de Cooperação Técnica com a Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia (URFB), com o objetivo de promover a manutenção do arquivamento, digitalização e restaura-
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ção de documentos do século XIX guardados no acervo da Comarca de Maragogipe.
•

26/5 - Visita ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, do juiz norte-americano Michael Wilson, da
Suprema Corte do Havaí.

•

26/5 - Inauguração do Cejusc em Parceria com a Faculdade Dom Pedro II.

•

5 a 9/6 - 1ª Feira de Sustentabilidade do TJBA, na Praça de Serviços do TJBA.

•

7/6 - Reunião da presidente com magistrados para apresentação da Diretoria de 1º Grau, no auditório
do TJBA.

•

7/6 - Plantação de mudas de Ipê na entrada principal do edifício-sede do TJBA, pela presidente do
TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, marco da Semana do Meio Ambiente.

•

9/6 - 1º Painel de Trânsito do TJBA, no auditório do TJBA.

•

9/6 - Reunião do desembargador Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto e dos juízes assessores Rosana
Cristina Fragoso Modesto Chaves e Paulo Alberto Chenaud com magistrados, no auditório do TJBA.

»» Julho a dezembro de 2017
• 10/7 - Escolha de novos delegatários, evento promovido pela CGJ/CCI, no auditório do TJBA.
•

14/7 - Treinamento do PJe 2º Grau, na Unicorp.

•

18/7 - Reunião de Análise Estratégica (RAE), no auditório do TJBA.

•

18/7 - Projeto Cadastrar de Novo.

•

18/7 - Lançamento Manual de Rotinas Cartorárias, no Fórum Ruy Barbosa.

•

27/7 – Apresentação do grupo de teatro dos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
(Justarte) - Exercício Cênico, no Teatro do Instituto Cultural Brasil Alemanha (ICBA).

•

3 a 4/8 - Curso de Planejamento e Gestão em Justiça Restaurativa, no auditório da Unicorp.

•

3 a 4/8 - Curso de Direito e Saúde, promovido pela Emab em parceria com Unicorp, no auditório da Unicorp.

•

14/8 - Reunião do Curso da Enfam, no auditório da Unicorp.

•

15 a 17/8 - Curso de Formação de Formadores, evento da Enfam, no auditório da Unicorp.

•

18/8 - XI Jornada Maria da Penha, no auditório do TJBA.

•

30/8 - Entrega de Alvarás de Precatórios, no auditório do TJBA.

•

19/9 - Reunião de Análise Estratégica (RAE), no auditório do TJBA.
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•

19/9 - Termo de Cooperação Técnica entre a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Gabinete da Presidência.

•

20/10 - TJBA Kids, promovido pela Coordenação da Infância e Juventude (CIJ) e pela Assessoria
Especial da Presidência II - Institucional (AEP II), na Unicorp.

•

9 a 10/11 - 1º Seminário Baiano de Teses Jurídicas na Área Tributária, no auditório da Unicorp.

•

20 a 21/11 - XI Encontro Nacional do Poder Judiciário, no Tribunal Superior Eleitoral.

•

20/11 - 9ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, no auditório do TJBA.

•

4/12 - Reunião da ministra Cármen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, com os presidentes dos
Tribunais de Justiça, em Brasília/DF.

•

20/12 - Apresentação do Justarte, Mostra Didática: O Homem do Principio ao Fim, no Teatro Sesc
Senac Pelourinho.

ACOMPANHAMENTO A EVENTOS EXTERNOS ..........................................................................
»» Fevereiro a junho de 2016
• 1/2 - Abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia.
•

18/2 – Solenidade de outorga da Comenda 2 de Julho ao juiz de direito Fábio Alexsandro Costa Bastos.

•

2/3 - Visita da presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, à ministra
Nancy Andrigh, em Brasília/DF.

•

10/3 - Entrega de vestes talares da Amab, aos desembargadores Maria de Fátima Silva Carvalho, Abelardo Paulo da Matta Neto e Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro.

•

11/3 - Solenidade de posse do procurador-geral de justiça, para o biênio 2016/2018, no auditório do
Ministério Público.

•

16 a 17/3 - Visita institucional da presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto
Santiago, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

•

22/3 - 30 Anos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado da Bahia (OAB/BA), Subseção
Coaraci, e homenagem à desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, presidente do TJBA.

•

29/3 - Mulheres em Movimento na Advocacia Baiana (Memab) e Instituto dos Advogados da Bahia (IAB).

•

31/3 - Reunião do Pacto Pela Vida, na sala de reuniões da Governadoria.

•

1/4 – Visita da presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, ao Lar Harmonia.

•

5/4 - Reunião do Pacto Pela Vida, no Hotel São Salvador.
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•

6/4 - Cerimônia de Apresentação do Navio Doca Multipropósito/Bahia, no Terminal Marítimo do
Porto de Salvador.

•

6/5 – Visita da presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, ao Tribunal de
Justiça de Belo Horizonte/MG.

•

12 a 15/5 - I Encontro Baiano de Magistrados 2016, promovido pela Amab, no Hotel Tivoli.

•

19/5 - 30 Anos da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no Salão Lótus do Fiesta Bahia Hotel.

•

19 a 22/5 - Seminário Caminhos para Saída da Crise, no Iberostar Praia do Forte.

•

8 a 10/6 – Fórum Nacional dos Juizados Especiais (Fonaje), em Maceió/AL.

•

13/6 - Integrando o Pacto Pela Vida: Segurança Pública e Justiça Criminal, no Grande Hotel Stella Mares.

»» Julho a dezembro de 2016
• 23/7 - Encerramento da Ação Cívico-Social, em Ilha de Maré.
•

25/7 - Representação e Representatividade da Mulher Negra na Bahia, na Assembleia Legislativa da Bahia.

•

22/8 - Encontro Nacional de Presidentes de Tribunais e Diretores de Escolas de Formação de Magistrados (Enfam), em Brasília/DF.

•

24/8 – Sessão solene de posse do ministro João Otávio de Noronha, no cargo de corregedor do CNJ,
em Brasília/DF.

•

1/9 - Solenidade de posse da ministra Laurita Vaz e do ministro Humberto Martins nos respectivos
cargos de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília/DF.

•

12/9 - Solenidade de posse da ministra Cármen Lúcia e do ministro José Antonio Dias Toffoli nos respectivos cargos de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília/DF.

•

15/9 – Entrega das vestes talares à desembargadora Cynthia Maria Pina Resende e aposição fotográfica na Galeria dos ex-Presidentes da Amab.

•

19 a 21/9 - Reunião com ministros e conselheiros do CNJ, em Brasília/DF.

•

22/9 - Encerramento do evento do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), no Hotel Fiesta.

•

3/10 - Semana Jurídica – Palestra Direito e Arte - Influências na Vida.

•

14/10 - Reunião da ministra Cármen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, com os presidentes dos Tribunais de Justiça, em Brasília/DF.

•

17/10 - Reunião no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília/DF.

•

24/10 - Instalação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), na Comarca de
Vitória da Conquista.
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•

14/11 - Reunião da ministra Cármen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, com os presidentes dos Tribunais de Justiça, em Brasília/DF.

•

29/11 - Formatura do Programa Nacional de Resistência às Drogas (Proerd), no Estádio de Pituaçu.

•

5 e 6/12 - 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário – CNJ, no auditório do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília/DF.

•

13/12 - Reunião do Comitê Interinstitucional Recuperação de Ativos (Cira), na sala de sessões do
Ministério Público.

»» Janeiro a junho de 2017
• 1/1 - Posse do prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto; do vice-prefeito Bruno Reis; e
dos vereadores.
•

5/1 - Visita do ministro da saúde, Ricardo Barros, ao Hospital Aristides Maltez e reunião com prefeitos e gestores da saúde.

•

9/1 - Inauguração do Hospital da Mulher.

•

9/1 - Cerimônia de Passagem de Comando ao vice-almirante Almir Garnier Santos.

•

12/1 - Reunião da ministra Cármen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, com os presidentes dos Tribunais de Justiça, em Brasília/DF.

•

2/2 - Sessão solene de instalação do Primeiro Período Legislativo da 18ª Legislatura na Câmara Municipal de Salvador.

•

2/2 - Sessão solene de Instalação da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura na Assembleia Legislativa
da Bahia.

•

6/2 – Reunião do Pacto pela Vida.

•

7/2 - Mesa Redonda - Sem dó e sem Pena: A Vida nas Prisões Brasileiras.

•

9/2 - Sessão Especial de outorga da Comenda 2 de Julho ao vice-governador do Estado da Bahia, João
Felipe de Souza Leão.

•

15/2 - Workshop da Diretoria de Recursos Humanos (DRH).

•

16/2 - Sessão Especial em comemoração aos 29 anos do Título Brasileiro do Esporte Clube Bahia.

•

21/2 - Jantar na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio).

•

6/3 - Posse do defensor público geral Clériston Cavalcante de Macedo.

•

13/3 - Posse da Mesa Diretora do Tribunal de Contas dos Municípios, biênio 2017/2019.

RELATÓRIO DA GESTÃO 211

---- CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA ----

•

15/3 - Sessão solene de posse da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal para o biênio 2017/2018 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia.

•

16/3 – Sessão solene de posse do desembargador Jatahy Júnior como juiz efetivo do TRE.

•

17/3 - Abertura do curso para iniciantes da Atividade Notarial e de Registro.

•

27/3 - Sessão solene de posse do desembargador Edivaldo Rocha Rotondano no cargo de presidente do TRE.

•

3/4 - Reunião da ministra Cármen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, com os presidentes dos Tribunais de Justiça, em Brasília/DF.

•

6/4 – Solenidade de outorga da Comenda 2 de Julho à juíza de direito Fabiana Andréa de Almeida
Oliveira Pellegrino.

•

7/4 - Visita da presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, ao Tribunal de Justiça de Roraima.

•

20/4 - Solenidade em Comemoração aos 85 anos da Ordem dos Advogados do Brasil.

•

5/5 - Inauguração do Posto de Biometria da Justiça Eleitoral na Prefeitura Bairro, subúrbio e ilhas.

•

12/5 – Reunião da ministra Cármen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, com os presidentes dos Tribunais de Justiça em Brasília/DF.

•

18/5 - Dia Nacional da Defensoria Pública.

•

18/5 – Solenidade de outorga da Comenda 2 de Julho ao comandante-geral da Polícia Militar, coronel
Anselmo Alves Brandão.

•

18 a 21/5 - II Encontro dos Magistrados Baianos, promovido pela Amab.

•

2/5 – Sessão solene de posse da desembargadora Cármen Lúcia Santos Pinheiro como juíza substituta de classe do TRE.

•

9/5 - Sessão solene de posse da Diretoria e dos Conselhos Consultivo e Fiscal da Associação do Ministério Público da Bahia (Ampeb).

•

10/5 - Cerimônia Militar alusiva ao 152° Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo - Data Magna da Marinha.

•

10/6 - Condecoração da Medalha Ordem do Mérito Naval à presidente, desembargadora Maria do
Socorro Barreto Santiago.

•

29/6 - Lançamento do livro Liberdade - Antologia Poética, em comemoração dos 66 anos do Circulo
de Estudo, Pensamento e Ação (Cepa), e dos 91 anos do seu fundador, o professor Germano Machado.
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»» Julho a dezembro de 2017
• 9/3 – Reunião do Pacto pela Vida, na Comarca de Vitória da Conquista.
• 7/7 - Sessão solene de outorga da Medalha Tomé de Souza ao vice-almirante Almir Garnier Santos, ao capitão
de mar e guerra, Márcio Tadeu Francisco das Neves, e ao capitão do mar e guerra José Luís Ferreira Borges.
•

8/7 - Mesa Redonda - O Judiciário no Brasil: As questões éticas e Espirituais, promovido pela Fundação Lar Harmonia.

•

11/7 - Reunião do Pacto pela Vida, na Comarca de Barreiras.

•

18/7 - Cerimônia de posse dos novos procuradores do Estado da Bahia.

•

18/7 - Evento do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5 - BA), Teia da Sustentabilidade Consumo Consciente e Plano de Logística Sustentável.

•

27/7 - Sessão solene de posse do advogado Rui Carlos Barata Lima Filho, como membro efetivo do
TRE, na sala de sessões do TRE.

•

28/7 – Sessão solene de outorga do Título de Cidadã São Gonçalense, à desembargadora Maria do
Socorro Barreto Santiago, presidente do TJBA.

•

8/8 - Seminário Cira - Aspectos Práticos de Atuação e Discussão Modelo Nacional, na ProcuradoriaGeral do Estado da Bahia.

•

9/8 – Jantar na Fecomércio - 70 anos e Lançamento da Medalha – Casa da Moeda, no Cerimonial
Rainha Leonor, na Pupileira.

•

23/8 - Lançamento do livro História e Trajetória, em homenagem aos 60 anos das Mulheres na
Secretaria de Segurança Pública.

•

24/8 - Solenidade de abertura do II Simpósio Nacional de Combate à Corrupção.

•

30/8 - Comenda Ministro Coqueijo Costa, da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho da Bahia, à
presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, ao presidente
do TRE-BA, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, e aos desembargadores Lisbete Maria
Cézar Santos, Baltazar Miranda Saraiva, Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, na Reitoria da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

•

1/9 - Sessão especial de outorga do Título de Cidadão Baiano ao Reverendíssimo Senhor Arcebispo
de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

•

6/9 - Sessão especial de outorga do Título de Cidadã Itajuipense à presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago.

•

6/9 - Inauguração da nova sede do Conselho Tutelar de Itajuípe, no Tribunal de Justiça.

•

6/9 - Solenidade de inauguração da Base Avançada da Companhia Independente de Policiamento
Especializado (Cacaueira), em Coaraci.
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•

7/9 - Desfile comemorativo da Independência e homenagem à presidente do TJBA, desembargadora
Maria do Socorro Barreto Santiago, em Coaraci.

•

12/9 – Sessão solene de posse do advogado André Godinho, no cargo de conselheiro do CNJ.

•

14/9 - Sessão solene de outorga do Título de Cidadão da Cidade de Salvador ao deputado estadual
Ângelo Mário Coronel de Azevedo, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia.

•

19/9 - Cerimônia de outorga da Medalha do Mérito Eleitoral da Bahia com Palma ao procurador
regional eleitoral, Ruy Nestor Bastos Mello.

•

22/9 - Sessão especial de outorga da Comenda 2 de Julho à Senhora Eleusa Coronel.

•

25/9 - Solenidade em comemoração ao Jubileu de Ouro da Justiça Federal na Bahia, no Fórum
Teixeira de Freitas.

•

28/9 – Sessão solene de outorga da Comenda 2 de Julho a Antônio Carlos Moreira Lemos, médico
superintendente do Hospital das Clínicas.

•

19/10 - Sessão especial de outorga do Título de Cidadão Baiano ao empresário Antoine Yousself Tawil.

•

19/10 - Sessão especial da Câmara de Vereadores de Cachoeira, em homenagem ao Bicentenário de
Augusto Teixeira de Freitas, condecorados com a Comenda Augusto Teixeira de Freitas os desembargadores Ivone Bessa Ramos, Gardênia Pereira Duarte e Augusto de Lima Bispo.

•

11/10 - Sessão solene de posse da promotora de justiça, Marly Barreto de Andrade, no cargo de procuradora de justiça.

•

19/10 - Solenidade de transmissão dos cargos de procurador-chefe e substituta aos procuradores da
República, Fábio Conrado Loula e Vanessa Gomes Previtera Vicente, e de procurador regional eleitoral e substituto aos procuradores da República Cláudio Alberto Gusmão Cunha e Ovídio Augusto
Amoedo Machado.

•

26/10 - Sessão solene de outorga da Medalha Thomé de Souza à desembargadora Ivone Bessa Ramos,
na Câmara Municipal de Salvador.

•

6/11 - Sessão solene de posse da Mesa Diretora do TRT5 - BA, biênio 2017/2019, na sala de sessões
do Tribunal Pleno.

•

9/11 - Sessão solene de outorga do Título de Cidadão da Cidade de Salvador ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, e à juíza de direito
Patrícia Kertzman Szporer, na Câmara Municipal de Salvador.

•

16 a 18 /11 - Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem),
em São Luís/MA.

•

23/11 - Título de Cidadã Camaçariense à presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, na Câmara Municipal de Camaçari.
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•

23/11 - Curso O Sistema Tributário Italiano, no Hotel Londra e Cargilli, em Roma.

•

23/11 - I Simpósio de Direito Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral.

•

30/11 - Sessão solene de posse do escritor Fredie Souza Didier Júnior na cadeira nº 10 da Academia
de Letras da Bahia.

•

7/12 - Título de Cidadã Valente à presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

•

12/12 – Sessão solene de outorga do Título Cidadã Valentense à presidente do TJBA, desembargadora
Maria do Socorro Barreto Santiago, e à juíza de direito Rosana Cristiana Fragoso Modesto Chaves.

PARTICIPAÇÃO NOS ENCONTROS DO COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS
DE JUSTIÇA DO BRASIL ............................................................................................................................
»» Fevereiro a junho de 2016
• 3 a 4/3 - 106º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil, em Campo Grande/MS.
•

8 a 10/6 - 107º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil, em Fortaleza/CE.

»» Julho a dezembro de 2016
• 29 a 30/9 - 108º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil, em Manaus/AM.
•

1º a 2/12 - 109º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil, em João Pessoa/PB.

»» Janeiro a junho de 2017
• 16 a 17/3 - 110º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça em São Paulo/SP.
•

1º a 3/6 - 111º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça em Salvador/BA.

»» Julho a Dezembro de 2017
• 14 e 15/9 - 112° Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça em Cuiabá/MT.
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS .............................................................................................
»»
»»
»»
»»

Fevereiro a junho de 2016: 236 passagens
Julho a dezembro de 2016: 266 passagens
Janeiro a junho de 2017: 195 passagens
Julho a dezembro de 2017: 303 passagens (até 20/12/2017)

EVENTOS NO INTERIOR DO ESTADO ........................................................................................
»» Julho a dezembro de 2016
• 26 a 27/10 - Visita ao Fórum da Comarca de Irecê.
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•

7 a 9/11 - Visita aos Fóruns das Comarcas de Teixeira de Freitas, Prado, Alcobaça, Caravelas e Itamaraju.

•

16 e 17/11 - Visita aos Fóruns das Comarcas de Juazeiro e Sobradinho.

•

21 a 22/11 - Inauguração do Fórum da Comarca de Serrinha.

•

24/11 - Visita do Projeto Diagnóstico para a Eficiência do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de
Justiça, em Vitória da Conquista.

•

27 a 29/11 - Visita ao Fórum da Comarca de Paulo Afonso.

»» Janeiro a junho de 2017
• 16/2 – Reunião do Pacto pela Vida, na Comarca de Feira de Santana.
•

6/3 - Homenagem à presidente em Coaraci - o Centro Educacional de Coaraci, fundado em 1973,
durante a gestão do pai da presidente do TJBA como prefeito, passa a se chamar Colégio Municipal
Antônio Ribeiro Santiago.

•

9/3 - Reunião do Pacto pela Vida, na Comarca de Vitória da Conquista.

•

20/3 - Reunião do Pacto pela Vida, na Comarca de Eunápolis.

•

23 e 24/3 - Presidência em Movimento, na Comarca de Juazeiro.

•

29/3 - Reunião do Pacto pela Vida, na Comarca de Itabuna.

•

29/3 - Visita institucional ao Fórum de Itabuna.

•

30/3 - Inauguração da Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Gandu.

•

25/4 - Inauguração das novas instalações da Vara dos Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de
Santo Estêvão e homenagem ao desembargador Edimilson Jatahy.

•

27/4 - Inauguração das novas instalações da Vara dos Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de
Teixeira de Freitas e homenagem ao desembargador João Pinheiro.

•

27/4 - Título de Cidadã Portosegurense à presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
Maria do Socorro Barreto Santiago, e ao desembargador Raimundo Sérgio Cafezeiro.

•

27 a 28/4 - Presidência em Movimento, na Comarca de Porto Seguro.

•

2/5 – Reunião do Pacto pela Vida, na Comarca de Juazeiro.

•

30/5 - Assinatura de Ordem de Serviço destinada a Construção da nova sede do Fórum da
Comarca de Camaçari.
6/6 – Reunião do Pacto pela Vida, na Comarca de Lauro de Freitas.

•
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»» Julho a dezembro de 2017
• 11/7 - Inauguração Cejusc, instalação da Vara do Júri e Execuções Penais, na Comarca de Barreiras.
•
•

17/7 - Entrega do Selo Unidade Virtual, pela presidente do TJBA ,à juíza titular da 2ª Vara Cível da
Comarca de Alagoinhas, Carmelita Arruda de Miranda.
2/8 - Visita da presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, à Comarca de Piatã - Programa Presidência e Movimento.

•

23 a 25/8 – Solenidade de inaugurações de unidades do Cejusc, nas Comarcas de Olindina, Ribeira
do Pombal, Paripiranga, Euclides da Cunha.

•

31/8 - Instalação da 2ª Vara Criminal, da Vara da Fazenda Pública e do Cejusc, na Comarca de
Teixeira de Freitas.

•

1/9 - Instalação da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro.

•

6/9 - Inauguração do Cejusc de Coaraci, Almadina e Itapitanga.

•

22/9 – Reunião do Pacto pela Vida, na Comarca de Irecê.

•

4/10 - Inauguração do Cartório Integrado da Comarca de Itabuna.

•

15 a 18/10 – Inauguração das unidades do Cejusc de Vitória da Conquista, Poções, Itambé e Itapetinga;
e inauguração dos Fóruns de Poções e Macarani.

•

24/10 - Lançamento da Pedra Fundamental do novo Fórum da Comarca de Conceição de Coité.

•

7/11 - Inauguração do Cejusc da Comarca de Brumado.

•

8/11 - Inauguração do Cejusc da Comarca de Livramento.

•

28/11 - Inauguração do Cejusc da Comarca de Simões Filho.

•

30/11 - Inauguração do Cejusc das Comarcas de São Francisco e Mata de São João.

•

11/12 - Inauguração das unidades do Cejusc das Comarcas de Gandu, Itapebi, Camamu e Camacã.

»» Janeiro 2018
• Inauguração das novas instalações do Fórum da Comarca de Feira de Santana e da Vara da Justiça
pela Paz em Casa.
•

Inauguração dos Fóruns das Comarcas de Camaçari, Itabuna, Juazeiro, Porto Seguro, Nazaré e Vera Cruz.

•

Inauguração do Cejusc da Comarca de Itacaré.

•

Lançamento da Pedra Fundamental em Ilhéus.
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APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................

A

Assessoria de Comunicação Social é responsável pelo alicerce institucional no que concerne ao
gerenciamento das informações; ao relacionamento entre os públicos; à gestão, produção e propagação de notícias; e ao fortalecimento da imagem organizacional. Para tanto, pauta-se na comunicação integrada – institucional, mercadológica e interna - que prevê três pilares essenciais:
jornalismo, relações públicas e publicidade/propaganda.
O art. 28 do Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça, p. 23-25, define a Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Ascom) da seguinte
forma: “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.” Possui como públicos a sociedade, os magistrados, os servidores e a imprensa. Compete ao órgão:
• Coordenar a política de comunicação institucional do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia;
• Redigir e distribuir noticiário, encaminhando-os aos veículos de comunicação social 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, registrando,
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 Poder Judiciário da Bahia 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 órgãos
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;
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• Promover exposição de objetos, fotos e documentos que marcaram ou contribuíram para a formação
histórica do Poder Judiciário;
• Elaborar relatórios periódicos sobre as atividades realizadas;
• Executar outras ações e atividades concernentes à sua natureza e determinadas pela Presidência.
PRODUTOS, SERVIÇOS E ATIVIDADES DA ASCOM ....................................................................
Para contemplar o Plano Estratégico 2015-2020, as diretrizes descritas foram colocadas em prática por meio
dos seguintes produtos, serviços e atividades da Ascom desenvolvidos ao longo do biênio 2016/2018:
• Construção do novo site do TJBA
Com o objetivo de promover a melhoria contínua e maior satisfação dos públicos, a Ascom, em parceria
com a Coordenação de Sistemas (Cosis), construiu o novo portal do TJBA na internet.
A nova interface do site entrou no ar em janeiro de 2018. Desde a segunda quinzena de novembro de
2017, porém, a Ascom passou a promover campanha institucional para informar sobre a ação: postagens
nas redes sociais, cards (imagens e textos publicitários) em grupos de aplicativos de bate-papo e envio de
e-mail marketing para os órgãos da justiça e para a imprensa.
O site será mais acessível, moderno, prático, dinâmico e simples, voltado, em primeiro lugar, para o cidadão. Mais amigável e com navegação facilitada. Os serviços mais procurados estão contemplados em
área nobre, possibilitando maior visibilidade para jurisdicionados e advogados. O serviço de busca foi
incrementado e está mais detalhado e preciso.
Antes, havia uma versão única do site, caso fosse acessado por meio de computador ou de dispositivos
móveis. O novo site é responsivo, ou seja, adaptado para tablets e smartphones, o que promete ampliar o
número de acessos ao portal do TJBA.
Outro avanço está na plataforma utilizada, que permite maior rapidez e segurança na postagem de textos.

Novo site do TJBA

Versão mobile
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• Notícias no site do TJBA
Diariamente, a Ascom redige e publica matérias de interesse da sociedade, dos magistrados, dos servidores e da imprensa no site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. As mais relevantes são enviadas para
as redações dos principais veículos de comunicação do País e da mídia especializada. Durante a gestão
do biênio 2016/2018, foram redigidas e publicadas no site do TJBA 2.308 matérias, sendo 1.247 em 2016
e 1.061 em 2017.
Quantidade de publicações da Ascom no site do TJBA
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2016
2017

63

90

127

130

125

118

116

126

133

121

90

71

1.247

64

111

74

82

74

84

108

90

116

105

90

1.061

Notícias e informações no site do TJBA
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Notícia veiculada no site do TJBA
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• Relatório de mídia (clipping)
Uma das grandes conquistas no biênio 2016/2018 foi a contratação de empresa especializada na clipagem
de notícias. O serviço, considerado fundamental para as atividades de uma assessoria de comunicação,
jamais havia sido utilizado de forma contínua no TJBA.
Desde maio de 2017, portanto, a Ascom conta com a prestação de serviço de clipping digital dos veículos:
rádio, televisão, jornal, revista e internet. A periodicidade do serviço é diária, incluindo feriados.
O clipping consiste no recorte, registro, acompanhamento e controle diário das notícias veiculadas nos
meios de comunicação sobre um determinado tema. Esta técnica subsidia a Ascom para que estratégias
sejam criadas e decisões, tomadas, tendo em vista a gestão da imagem institucional.
As seguintes emissoras de rádio são contempladas no clipping digital:
Salvador e Região Metropolitana: A Tarde FM, Band News FM, Bahia FM, CBN FM, Cruzeiro AM, Educadora FM, Excelsior AM, Globo FM, Itaparica FM, Itapoan FM, Metrópole FM, Nova Brasil FM, Nova
Salvador FM, Piatã FM, Sociedade AM, Transamérica FM, Tudo FM, Líder FM, Baiana FM e Sucesso FM.
Feira de Santana: Subaé AM, Cultura AM, Jovem Pan FM, Povo AM, Princesa FM, Transamérica FM
e Sociedade AM
Vitória da Conquista: Rádio 96 FM (Clube FM), Band FM, Uesb FM e Brasil FM
Com relação à televisão, o clipping digital abrange as emissoras a seguir:
Salvador e Região Metropolitana: TV Bahia, TV Aratu, TV Itapoan, TV Educativa, TV Band, TV
Bahiana, TV Conexão 33, Camaçari TV e TV Lauro de Freitas.
Feira de Santana: TV Subaé, Vitória da Conquista, TV Sudoeste, TV Uesb, Itabuna e Ilhéus. TV Santa
Cruz, TV Record Cabrália e TV I
Juazeiro: TV São Francisco
Teixeira de Freitas: TV Sul da Bahia
Barreiras: TV Oeste
Já com relação aos jornais, o clipping digital prestigia os seguintes veículos:
Salvador: A Tarde, Correio*, Jornal da Metrópole, Tribuna da Bahia e O Massa
Feira de Santana: Folha do Estado, Folha do Norte, Noite e Dia e Tribuna Feirense
Rio de Janeiro: O Globo, Brasília, Correio Brasiliense, São Paulo e Estado de São Paulo
As revistas de circulação nacional Veja, Exame, Isto é, Época, Isto é Dinheiro e Carta Capital também são
contempladas no serviço de clipping digital.
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Para a internet, o serviço de clipping é realizado a partir de um sistema especializado em monitoramento
de informações on-line, que oferece uma ampla pesquisa no meio digital (sites e blogs), durante 24 horas
por dia nos sete dias da semana.
A tabela a seguir consiste no acompanhamento mensal da quantidade de notícias veiculadas sobre o
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, considerando as mídias cobertas pelo serviço de clipping digital:
Análise - Relatório de Mídia
Total de matérias divulgadas (rádio, televisão, jornal, revista e internet)
Impacto/Meses

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Positivo

329

232

354

464

263

346

312

378

Neutro

692

562

474

545

595

623

677

982

Negativo

109

112

84

58

51

34

39

41

Total

1.130

906

912

1.067

909

1.003

1.028

1.401

Matérias divulgadas - Rádio
Impacto/Meses

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Positivo

103

86

104

124

108

80

96

136

Neutro

111

74

94

143

109

128

106

252

Negativo

25

50

28

26

17

18

18

Total

239

210

226

293

234

226

220

406

Matérias divulgadas - Televisão
Impacto/Meses

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Positivo

68

56

55

105

41

76

71

138

Neutro

57

50

46

95

94

92

106

141

Negativo

34

24

20

8

19

8

10

9

Total

159

130

121

208

154

176

187

288

Matérias divulgadas - Jornal
Impacto/Meses

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Positivo

38

39

34

43

49

69

57

47

Neutro

381

310

193

133

252

220

299

386

Negativo

7

6

13

11

1

1

2

4

Total

426

355

240

187

302

290

358

437

Matérias divulgadas - Revista
Impacto/Meses

Maio

Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Positivo

1

-

-

-

-

-

1

-

Neutro

1

3

1

-

-

-

1

-

Negativo

-

1

1

-

-

-

Total

2

4

2

-

-

-

Impacto/Meses

Maio

Junho

Positivo

119

51

161

192

65

121

87

57

Neutro

142

125

140

174

140

183

165

203

Negativo

43

31

22

13

14

7

9

10

Total

304

207

323

379

219

311

261

270

2

-

Matérias divulgadas - Internet
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
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Mensalmente, a Ascom recebe o relatório de mídia contendo o detalhamento do que foi noticiado pela
imprensa acerca do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A partir destas informações, é possível monitorar e realizar as devidas intervenções.

Relatório de Mídia

• Rádio WEB TJBA
Em junho de 2016, a rádio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia foi reativada em formato de podcast, tipo
de publicação de arquivos de mídia digital pela internet, com o Cast TJBA em Ação. A produção foi possível
graças à reformulação física da sala da Ascom que passou a contar com um espaço exclusivo para o estúdio.
O Cast TJBA em Ação ficou no ar durante um ano. Acessado a partir do site do TJBA ou da conta na
plataforma SoundCloud, o programa publicava, semanalmente, boletins, agenda, serviços e entrevistas
com magistrados, abordando experiências, curiosidades, casos de justiça e dicas.
Já em janeiro de 2017, a rádio evoluiu com a aquisição de equipamentos especializados: saiu do formato de podcast e passou a ter uma estrutura de rádio profissional. Foi criada a Rádio WEB TJBA que, a partir da página
do TJBA na internet, pode ser acessada por magistrados, servidores e também pela sociedade. Hoje, a rádio
está no ar todos os dias, durante 24 horas. Conta com uma programação repleta de boa música, e, integrada
às demais mídias da Ascom, divulga as notícias, as campanhas e os serviços relacionados ao Poder Judiciário.
A Rádio WEB TJBA respeita os direitos autorais e possui contrato firmado com o Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição (Ecad), responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das
músicas aos seus autores.
A rádio conta com a seguinte programação:
Data Máxima Venia
Programa de entrevistas com temas variados, o Data Máxima Venia foi incrementado nesta gestão e possui
como âncora o servidor Edmundo Hasselman, chefe do Núcleo de Documentação e Informação (NDI).
Jornal do TJ
Grande atração da rádio, o Jornal do TJ conta com a participação ao vivo de jornalistas, o que movimenta
a programação e proporciona o aumento da audiência da Rádio WEB TJBA. Com caráter institucional, o
Jornal do TJ divulga as notícias relacionadas ao Judiciário, mas também prestigia matérias voltadas para
a economia, política, meteorologia e cultura.
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Plantão do TJ
O Plantão do TJ entra no ar, em edição extraordinária, para noticiar algum acontecimento institucional
de relevância. O prêmio inédito Selo Ouro Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
conquistado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no biênio 2016/2018, por exemplo, foi amplamente divulgado pela Rádio WEB TJBA, o que inclui o Plantão do TJ.
Informes do TJ
Para contemplar notícias relacionadas ao Judiciário, há, também, o programa Informes do TJ. Com edições diárias e, com formato curto, transmite informações de interesse público que foram divulgadas no site do TJBA.
Serviços e campanhas
Informações acerca dos serviços e das campanhas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia são divulgadas durante a programação da Rádio WEB TJBA. Como principais orientações ao cidadão, estão: Projeto
Ciranda do Saber, que incentiva a cultura a partir da doação de livros, e o Aplicativo TJBA Cidadão, com
explicação sobre processos, informações sobre o Diário Oficial, os selos referentes aos cartórios extrajudiciais e a autenticidade de certidões. Com relação às campanhas do TJBA divulgadas pela rádio, estão:
Oxe, Concilie! (Semana da Conciliação), Semana do Servidor, Pai Presente, dentre outras.
Transmissões ao vivo
A Jornada Maria da Penha, realizada no auditório do TJBA em agosto de 2017, primeira edição fora de
Brasília, foi a primeira transmissão ao vivo da Rádio WEB TJBA. O evento contou com a palestra de
abertura da ministra Cármen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), e com o discurso da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, presidente
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, juntas, reafirmaram o compromisso em defesa da mulher.
A eleição para a Mesa Diretiva do biênio 2018/2020, em novembro de 2017, também foi transmitida ao
vivo pela Rádio WEB TJBA. Durante o evento, a audiência da rádio teve o seu maior índice, alcançando
quase seis vezes mais que a média apurada desde a sua reativação.
As transmissões ao vivo realizadas pela Rádio WEB TJBA foram gravadas e integradas ao acervo da Ascom.

Estúdio da Rádio WEB TJBA
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• Revista Eletrônica TJBA em Ação
Criada em maio de 2016 pela Ascom, a Revista Eletrônica TJBA em Ação está na 18ª edição, incluindo
uma especial sobre a Universidade Corporativa do TJBA (Unicorp). Publicada mensalmente no site do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em formato acessível, PDF, a Revista Eletrônica TJBA em Ação
reúne os acontecimentos institucionais mais relevantes que foram noticiados ao longo do mês. Caracteriza-se por alcançar um elevado número de leitores: magistrados, servidores e cidadãos. Possui, também,
a versão impressa, com tiragem média mensal de 150 exemplares. A quantidade de impressão da revista
tem em vista os princípios de sustentabilidade defendidos pelo CNJ e pelo TJBA.
A equipe da Ascom é responsável pela confecção da TJBA em Ação - redação dos textos, fotos, diagramação, edição e publicação. A cada edição da revista, impressa na gráfica do TJBA, cerca de quatro matérias
institucionais são contempladas. A conquista do inédito prêmio Selo Ouro do CNJ, o projeto Cartório
Integrado e a nova sede da Unicorp, como exemplos, ganharam destaque e foram reportagens de capa do
periódico. Além das matérias, há, na Revista Eletrônica TJBA em Ação, as seguintes seções: palavra da
presidente, álbum de trabalho, pôster, coluna social, cult (filmes e livros), click (fotos) e tirando de letra.

Edições da Revista Eletrônica TJBA em Ação
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• Relacionamento com a imprensa
Com o objetivo de informar à sociedade sobre as ações do TJBA, a Ascom possui uma rotina de produção
jornalística e interage, continuamente, com os jornalistas e radialistas dos diversos veículos de comunicação.
Dentre as ações, a Ascom atende, de forma ágil, as demandas dos jornalistas sobre informações relacionadas ao âmbito judiciário; produz e divulga, por meio de releases padronizados, as notícias institucionais para os veículos de comunicação; organiza entrevistas da imprensa com representantes do TJBA;
produz, coordena e mantém estratégias de comunicação de campanhas externa. Todas com o intuito de
promover a interlocução entre organismos sociais, imprensa e Poder Judiciário.
O atendimento à imprensa é uma das principais atividades da Ascom. Diariamente, em média, são dez
os pedidos de jornalistas – que chegam à assessoria por e-mail, telefone ou aplicativos eletrônicos -, sobre decisões judiciais, entrevistas, produção de matérias, confirmação de informações transmitidas por
outras instituições ou advogados, dentre outras solicitações.

Releases enviados à imprensa
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• Campanhas institucionais
A Ascom produz e promove campanhas de interesse público (interna e externa) para promover o acesso
aos serviços do judiciário baiano. No biênio 2016/2018, os destaques foram as seguintes campanhas:
novo site do TJBA; Dia do Servidor; e a Oxe, Concilie! - campanha que promoveu a Semana de Conciliação do TJBA, selecionada na 1ª Vitrine do CNJ.
Além de campanhas e das notícias promovidas no site do TJBA, na Revista Eletrônica TJBA em Ação e
na Rádio Web TJBA, a Ascom elabora cards para a divulgação nas redes sociais. O objetivo é informar
aos públicos sobre datas importantes, projetos, eventos e serviços institucionais.

Algumas campanhas institucionais
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• Design (identidade visual, diagramação e editoração)
Para proporcionar identidade visual às peças de comunicação, a Ascom dispõe do serviço de design,
diagramação e editoração. Dentre as criações de arte, estão: marcas, cartazes, banners, apresentações,
certificados, convites, folders, layout de camisas, carteira de identificação funcional em eventos, revistas,
manuais, cartilhas, sinalização, marcadores de livro, e-mail marketing, diagramação de livros, cards e
relatórios. Além disso, esse serviço é responsável por administrar e postar as notícias no site do TJBA.

Algumas peças gráficas criadas
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• Fotografia
A Ascom realiza o registro fotográfico dos eventos referentes ao Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia. As fotos dos acontecimentos institucionais são organizadas e mantidas em arquivos no sistema, compondo um rico acervo. As imagens de destaque são distribuídas para a mídia e utilizadas na
divulgação de notícias.

Registro fotográfico da XI Jornada Lei Maria da Penha (à esquerda) e inauguração do Cejusc Fazendário de Salvador

• Cobertura jornalística
A Ascom faz a cobertura jornalística dos eventos e das atividades do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia. Durante a gestão do biênio 2016/2018, a Ascom esteve presente em todos os eventos institucionais relevantes para redigir e divulgar, na mídia, matérias referentes aos acontecimentos e fazer o
registro fotográfico.

Cobertura jornalística
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• Produção do Relatório da Gestão
Ao final da gestão, a Ascom elabora o relatório contemplando as atividades e os resultados alcançados
pelo setor no biênio. É, também, responsável por compilar os registros dos demais setores a fim de
organizar, diagramar, editar, publicar e distribuir o documento Relatório da Gestão.

Exemplares de Relatórios da Gestão

• Gestão de redes sociais
As redes sociais possuem o propósito de conectar pessoas, promovendo a comunicação direta em
tempo real. Caracterizam-se pelo elevado e rápido alcance das informações. Quando utilizadas pelas
instituições, servem para aproximá-las de seus públicos.
Toda a gestão de conteúdo das redes sociais é feita pela equipe da Ascom. Além de redigir, editar e
postar notícias nas redes sociais, a Assessoria de Comunicação Social faz a gestão das informações
publicadas, verificando a repercussão junto aos públicos.
No início de 2016, as redes sociais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia foram aprimoradas. Assim, de maneira integrada, as matérias produzidas e divulgadas pela Ascom no site do TJBA passaram
a ser postadas, também, nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e Flickr. A partir de 2017, no
intuito de reforçar a divulgação dos serviços para o cidadão, a Ascom passou a publicar campanhas
específicas nas redes sociais do TJBA e aumentou a periodicidade de postagens.
O Facebook, Twitter e Instagram possuem atualizações diárias com notícias referentes a serviços, campanhas, eventos e avisos referentes ao Judiciário baiano. Servem como meios de comunicação direta
entre o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e seus públicos e, a partir das postagens de interesse da
sociedade e das novidades institucionais, aproximam o cidadão do Poder Judiciário.
Com relação ao YouTube, a Ascom divulga, nos diversos meios de comunicação, os links dos eventos
do TJBA transmitidos nessa plataforma digital.

Redes sociais utilizadas pela Assessoria de Comunicação Social do TJBA
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Facebook @TribunalJusticaBA
De acordo com o Relatório de Gestão 2012/2014, em 2012/2013, a quantidade de curtidas no Facebook
era de 8.435. Até dezembro de 2017, a página do TJBA obteve o total de 21.320 curtidas. Do público que
segue o TJBA no Facebook, mulheres correspondem a 55% e homens a 45%, sendo a maioria deles entre
25 e 34 anos. Entre os seguidores, 64% possuem nível superior.
Entre as artes que tiveram uma maior repercussão no biênio 2016/2018, pode-se citar os cards sobre o
Recesso Judiciário, com 5.548 pessoas alcançadas e 68 compartilhamentos; o Programa Pai Presente,
com 2.113 pessoas alcançadas e 31 compartilhamentos; a suspensão do expediente durante a Semana
de Sentenças e Baixas, com 1.735 pessoas alcançadas e 28 compartilhamentos; e a divulgação da função
Busca de Processos do aplicativo TJBA Cidadão, com 1.382 pessoas alcançadas e 15 compartilhamentos.
A campanha #OxeConcilie!, que divulgou durante quase dois meses as Semanas de Conciliação do TJBA,
também obteve bons resultados em várias postagens. Como exemplo, cita-se o card com informações
sobre a participação de estagiários, que gerou um alcance de 4.560 pessoas e 33 compartilhamentos na
rede; e o card com as informações de quem poderia inscrever processos para conciliar, que atingiu 2.243
pessoas e registrou 24 compartilhamentos.
Chamou atenção também a cobertura nas redes sociais sobre a eleição da Mesa Diretora para o biênio
2018/2020. A cada postagem feita sobre os novos componentes eleitos, logo após a divulgação oficial na
Sessão Plenária, o alcance cresceu, até chegar em 9 mil no último post, com 42 compartilhamentos.
Twitter @tjbahia
No Twitter, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia registrou, em dezembro de 2017, o total de 11,1 mil
seguidores e 4.844 publicações. Dos seguidores, 66% são homens e 34% mulheres. A maioria tem interesse em negócios e notícias; política e atualidades.
As principais campanhas desenvolvidas para o Facebook são compartilhadas pelo Twitter. Essa rede também costuma ser usada para a divulgação de informações rápidas e curtas na cobertura de eventos, a
exemplo da eleição da Mesa Diretora, que contabilizou 13 postagens explicativas de como estava sendo
realizada e do resultado obtido.
Outras campanhas divulgadas no Twitter: Mutirão Fiscal; novo site do TJBA; plantões; Semanas de Conciliação; outubro rosa; Revista TJBA em Ação; reuniões e visitas realizadas pela Presidência.
Instagram @tjbaoficial
Por meio da rede Instagram, o TJBA compartilha fotos e vídeos curtos. Em dezembro de 2017, a página
tjbaoficial registrou 1.505 seguidores e 146 publicações. A ferramenta é utilizada para chamar atenção,
por meio de imagens, para as principais notícias do TJBA, desde reuniões importantes, parcerias, inaugurações, serviços, campanhas, a programas e projetos.
Flickr - tjbahia
O uso do Flickr - site da web de hospedagem e partilha de imagens como fotografias, desenhos e ilustrações – serve para compartilhar imagens de eventos e ações do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
A Ascom seleciona as principais fotos de eventos, reuniões, inaugurações, visitas, exposições, etc, e
monta álbuns no Flickr. Os links dessas imagens são compartilhados nas matérias publicadas no site
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e enviados para a imprensa. Desse modo, quem tiver interesse pode baixar, publicar ou guardar uma
foto oficial do TJBA.
De fevereiro de 2016 a dezembro de 2017, foram criados 89 álbuns e postadas 3.604 fotos. A eleição para
o biênio 2018/2020 foi a publicação mais acessada, com 1.119 visualizações. As fotos da Campanha Servidor TJBA também tiveram destaque, com 851 visualizações.
YouTube
A Ascom divulga os links dos eventos que são transmitidos pelo YouTube. Atualmente, essa rede conta com
cerca de 1.300 inscritos e muitas transmissões ao vivo. O canal propaga vídeos referentes aos eventos do
TJBA, como palestras, reuniões e entrevistas. Além da audiência pública para designação de delegatários,
vídeo com maior quantidade de visualizações do canal, eventos relacionados a projetos do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, como Não se Esqueça de Mim e Cadastrar Melhor, são divulgados no YouTube.

Perfis do TJBA no Flickr e Facebook

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..........................................................................................................
O biênio 2016/2018 foi intensamente frutífero para a Assessoria de Comunicação Social do TJBA.
Nesse período, a Ascom consolidou, aperfeiçoou e incrementou processos e atividades, bem como
desenvolveu novas ações e estratégias, tendo em vista o cumprimento de seu propósito essencial e das
diretrizes descritas no Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça.
Como fito para o próximo biênio, a Ascom almeja continuar a agregar valor para o Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por meio do gerenciamento das informações; do relacionamento entre os públicos; da gestão, produção e propagação de notícias; e do fortalecimento da imagem organizacional.
Para tanto, pretende, de forma constante, melhorar seus produtos, serviços e atividades e propor novas
soluções e ideias voltadas para a excelência da comunicação institucional.
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APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................

O

Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios da Bahia é gerido pela juíza Maria Verônica Moreira Ramiro, designada por meio do Decreto Judiciário nº 81/2016, e funciona na sala 113 do
prédio anexo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA). Em fevereiro de 2016, possuía,
em seu quadro, 14 pessoas, distribuídas da seguinte forma: cinco na Secretaria, três no Setor de
Cálculos, dois no Setor de Contas, dois na Assessoria, dois no atendimento (terceirizados) e dois estagiários
do Curso de Direito. Em novembro de 2017, contava com os seguintes servidores: oito na Secretaria, quatro
no Setor de Cálculos, quatro no Setor de Contas, quatro na Assessoria, quatro no atendimento (todos terceirizados), além de quatro estagiários do Curso de Direito e dois voluntários.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ................................................................................
»» 1º Semestre de 2016
• Pagamentos de precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs) de todos os entes (Estado da
Bahia, Municípios e INSS), incluídos ordem cronológica, acordos e preferências, de fevereiro a dezembro
de 2016, no montante de R$ 348.677.401,29;
• Inspeção em todos os processos, resultando na separação dos precatórios das RPVs, inclusive por
entes devedores, contabilização e relocalização do acervo, identificação do regime de pagamento de cada
um e verificação do orçamento no Sistema de Cálculos;
• Divulgação de todo o regramento de cálculos, por tipo de ação originária, no que toca ao procedimento de atualização do crédito requisitado;
• Separação e análise dos precatórios ocupantes das primeiras posições da ordem cronológica do Estado da Bahia, para viabilidade dos pagamentos;
• Alteração do Sistema de Cálculo para aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) a partir do recebimento do precatório formado desde 25/03/2015;
• Mutirão para emissão da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) pelo Setor de Contas para a declaração do Imposto de Renda (IR) pelo TJBA;
• Apresentação de proposta à 1ª Vice-Presidência acerca do modo de recebimento dos ofícios requisitórios antes da autuação pelo Secomge;
• Mudança do layout do espaço físico do Núcleo de Precatórios, com setorização dos departamentos
(recepção, secretaria, assessoria, cálculo/ contadoria, minicopa e gabinete);
• Incremento da equipe com novos servidores, terceirizados e estagiários e relotação nos setores com
exame de perfil;
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• Criação e reformulação de todos os expedientes de comunicação e pagamentos (ofício requisitório,
alvará, ordem de crédito, mandado, ofícios em geral, formulários on-line, checklist);
• Criação de agenda permanente de comunicação com os órgãos vinculados ao Núcleo de Precatórios (TCE,
Sefaz, PGE, PGM, UPB, INSS, Banco do Brasil, Fazenda Nacional, TRT e TRF), com realização de reuniões;
• Regularização da situação dos precatórios em que o Estado da Bahia é devedor, pagos parcialmente
no ano de 2011, sem recolhimento do IR e contribuição previdenciária, após solicitação do TCE, devidamente comunicado, com inscrição, no sistema e na capa dos respectivos processos;
• Lançamento da Cartilha de RPV (Guia Prático), nos formatos físico e digital (íntegra no site) e distribuição aos desembargadores e juízes da capital;
• Apresentação da Cartilha de RPV em reunião presencial no Fórum Ruy Barbosa para as Varas de Fazenda Pública da Capital, com disponibilização do vídeo do evento no canal do YouTube;
• Cumprimento dos Editais de Acordo (4 e 5/2015), referentes ao Estado da Bahia e do Município do Salvador;
• Instituição do e-mail precatorios@tjba.jus.br para contatos e recebimentos de expedientes e petições;
• Mutirão de juntada de ARs e petições;
• Realização de intimações de despachos dos entes devedores municipais e outros órgãos também por
e-mail institucional;
• Instituição da ferramenta de WhattsApp para comunicação entre as procuradorias e os advogados
cadastrados;
• Substituição de ofícios de pagamento por alvarás, com entrega às partes em audiência pública, em caso
de créditos preferenciais ou decorrentes de acordo;
• Participação do Banco do Brasil nas audiências públicas, viabilizando a rapidez no processamento e
pagamento dos valores entregues aos credores;
• Divulgação de todas as certidões expedidas pelo Setor de Cálculos e Contas, com criação de legendas
para facilitar o seu entendimento pelas partes;
• Participação da juíza gestora do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios da Bahia no Encontro
Nacional de Gestores de Precatórios, realizado nos dias 10 e 11 de março de 2016, em Belém-PA;
• Ações de sustentabilidade visando à economia de papel, com redução da fonte dos textos e impressão
em frente e verso, uso do sistema de malote digital e físico pelo Núcleo de Documentação e Informação
(NDI) evitando postagens pelos Correios, além de confecção de blocos de rascunho pela Gráfica do
TJBA, utilizando papel reciclado.
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»» 2º Semestre de 2016
• Lançamento de novo Certame (nº 11/2016) referente ao Acordo do Estado da Bahia para pagamento,
em lotes, dos precatórios vencidos até dezembro de 2016, com inscrição de cerca de 1.500 credores, já
tendo sido pagos a sete grupos;
• Inspeção para nova contabilização do acervo, com separação e identificação, inclusive na capa, de
todos os processos referentes aos credores do Estado da Bahia, vinculados ao grupo fisco, por mandados
de seguranças originários do TJBA, dado o grande volume e as diferentes situações, bem assim aqueles
com pleitos de preferência;
• Instituição do Sistema de Cooperação pelo Decreto nº 638/2016 para intimação dos entes municipais
pelos juízes do interior, com remessa dos ofícios de requisição, via malote físico (com dispensa do sistema dos Correios);
• Organização da Formação do Comitê Estadual de Precatórios;
• Alteração da rotina de requerimento do benefício constitucional da preferência pela Portaria n.º
4/2016, que passou, também, a ser feito por e-mail mediante formulário disponibilizado;
• Proposta de projeto de digitalização processual por meio do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga) apresentada à Setim para recebimento direto dos ofícios de requisição pelos Juízos de origem
(em fase de homologação).
»» 1º Semestre de 2017
• Pagamentos de precatórios e RPVs de todos os entes (Estado da Bahia, municípios e INSS), incluídos ordem cronológica, acordos e preferências, de janeiro a novembro de 2017, no montante de R$ 328.149.277,05;
• Incremento da equipe com cinco novos servidores, sendo quatro oriundos do Setor de Estatística (extinto) e um contabilista concursado, os quais foram lotados no Setor de Cálculo;
• Modificação do horário de atendimento externo para o turno vespertino (das 13 às 18 horas), pelo
Decreto nº 217/2017, após reunião com a OAB/Bahia;
• Edição dos Certames nº 1 e 2/2017 referentes ao Acordo dos Municípios de Camaçari e
Salvador, respectivamente;
• Reformulação do fluxo dos precatórios do Estado da Bahia com verificação e atualização do crédito
reservadas para a ocasião do pagamento, seja do crédito requisitado, seja na ocorrência do pedido de
preferência, oportunidade em que poderá acontecer eventual impugnação, com informação, no Sistema,
da situação, tudo para ciência dos interessados;
• Modificação do Sistema de Cálculo para anotação dos créditos cedidos, parcial ou totalmente;
• Realização do Encontro de Gestores na sede da Universidade Corporativa do TJBA (Unicorp), em
maio de 2017, sendo a gestora do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios a expositora da temática
As Inovações no Pagamento da Parcela Superpreferencial de Acordo com a EC 94/2016;
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• Apresentação de proposta ao TRT de remessa direta de pedidos de penhora/arresto por e-mail ou
Malote Digital diretamente pelos juízos da execução, dispensando-se carta precatória, o que resultou no
Provimento CR nº 0002/2017, expedido pela Corregedoria Regional do TRT da 5ª Região;
• Disponibilização de acesso de verificação do acervo pelo TRT e Fazenda Nacional para identificação
de eventuais créditos da União e trabalhistas;
• Participação da juíza gestora do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios da Bahia no Seminário
Precatórios e RPVs: Regramento da Emenda Constitucional 94/2016, realizado nos dias 18 e 19 de maio
de 2017, em Fortaleza (CE).
»» 2º Semestre de 2017
• Digitalização, pelo NDI - com agradecimento expresso a Edmundo Hasselman e a Christiane Gomes
por todo apoio, do acervo de expedientes enviados e recebidos, com disponibilização no Psyche, e remessa,
para na Empresa Gráfica da Bahia (EGBA), do material físico;
• Adequação do Sistema de Cálculos no que concerne à incidência do imposto de renda no crédito;
• Mutirão de baixa de processos quitados, para arquivamento na EGBA;
• Substituição do arquivo móvel por estantes e concentração, no Setor de Cálculos, exclusivamente dos
processos em vias de pagamento;
• Prorrogação do Edital de Acordo do Estado da Bahia nº 11/2016, por meio do Certame nº 14/2017, com
abertura de prazo para novas adesões, inclusive dos precatórios com vencimento em dezembro de 2017,
cuja vigência se estenderá até dezembro de 2018;
• Instituição de Lista de Ordem Cronológica das Preferências, com pagamentos prioritários aos credores
doentes, seguidos por portadores de deficiência e idosos, em lotes, conforme Portaria nº 2/2017;
• Inscrição no Sistema e no site do TJBA dos Planos de Pagamentos de Precatórios do Estado da Bahia e
Municípios do Salvador e de Camaçari, nos termos da EC nº 94/2016.

ATOS E PAGAMENTOS PRATICADOS ........................................................................................
»» Fevereiro de 2016 a novembro de 2017
Ano 2016 - R$ 348.677.401,29
Ano 2017 - R$ 328.149.277,05
Total de pagamentos - R$ 676.826.678,34
Despachos/decisões - 16.961
Ofícios Requisitórios expedidos – 5.655
Alvarás de pagamentos do benefício preferencial – 676 (2016) e 1.540 (2017)
Ofícios de pagamentos da ordem cronológica – 45 (2016) e 54 (2017)
Ofícios de pagamentos diversos – 980 (2016) e 1.538 (2017)
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APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................

A

Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Unicorp), cumprindo
fielmente o seu propósito de promover o processo de qualificação dos magistrados e servidores
do Judiciário baiano, nos últimos dois anos, deu continuidade, de modo particular e intensivo, a
esse processo, disponibilizando ações educativas de formação e aperfeiçoamento, estreitamente
alinhadas com os objetivos estratégicos institucionais.
Particularmente no biênio 2016/2018, a Unicorp recebeu, efetivamente, uma atenção muito especial e prioritária
da gestão, com destaque para sua nova sede, espaço privilegiado e coerente com a sua importância para o cumprimento do propósito da instituição, qual seja, o de garantir uma prestação jurisdicional digna, aos cidadãos.
Avançou na sua atuação, alcançando um maior número de magistrados e servidores do Tribunal de Justiça,
com iniciativas direcionadas à formação continuada, além de ampliar oportunidades para o interior, com
ênfase no ensino a distância (EaD), com ações favoráveis ao aprofundamento dos conhecimentos já trabalhados e, por consequência, o fortalecimento e a consolidação das competências já adquiridas.
Para tanto, intensificou o estabelecimento de parcerias e relações com instituições públicas e privadas especializadas, a fim de garantir de forma sistemática e permanente ações de capacitação, requisito e condição
para implementação de iniciativas prioritárias das demais áreas, com destaque para os projetos: Cartório
Integrado, Cadastrar Melhor e PJe 1º e 2º Graus.
Todo esse esforço resultou em um significativo desempenho da Unicorp, demonstrado a seguir:
»» Aproximadamente 41 mil vagas ofertadas, sendo 51% presencial e 49% na modalidade de ensino a distância;
»» Aproximadamente 420 ações de capacitação realizadas;
»» 98 comarcas do interior impactadas (não foram contabilizadas as ações de capacitação de Gestão Pública,
na modalidade EaD);
»» 8.943 horas/aula de formação oportunizadas (média 21 horas/aula por capacitação);
»» 42 ações de capacitação com carga de 8 horas;
»» 33 ações de capacitação com carga de 16 horas;
»» 345 ações de capacitação com carga superior a 16 horas;
»» 577 notícias publicadas no site da Unicorp e 279.441 acessos totais; e
»» 51 transmissões ao vivo pelo canal do TJBA, no YouTube.

PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA UNICORP ......................................................
A desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago elegeu, como uma das prioridades de sua gestão, melhorar as ações de educação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por meio da Universidade Corporativa.
Foram priorizados 5 pilares estratégicos, quais sejam:
»» Criação de Portfólio de Ações de Capacitação Permanente
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Meta: Disponibilizar, até o mês de abril de 2016, o Portfólio de Ações de Capacitação Permanente de
cada Gestão.
Status Atual: Meta Alcançada.

Versão impressa do calendário de cursos da Unicorp

Versão digital do calendário de cursos

Áreas de competência da Unicorp
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»» Estabelecimento de parcerias institucionais
Meta: Firmar, pelo menos, 10 parcerias a cada ano.
Status Atual: Meta superada – foram celebradas 43 parcerias institucionais.
PARCEIROS
Anhanguera Educacional
Associação de Magistrados do Estado da Bahia – AMAB
Associação de Procuradores do Estado da Bahia - Apeb
Associação dos Notários e Registradores – ANOREG/BA
Brasil Jurídico – Cursos online
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud - CNJ)
Colégio Notarial do Brasil – CNB/BA
Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado da Bahia – CIRA
Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT)
Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5° Região
Escola Nacional de Administração Pública (Enap)
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam)
EXM Partners
Faculdade Baiana de Direito (FBD)
FGV Direito Rio
Fundação Casal Edvaldo Brito (FUNCASEB)
Fundação Getulio Vargas – Cursos online
Instituto Baiano de Direito Imobiliário – IBDI /BA
Instituto Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP)
Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM)
Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (BRASILCON)
Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP)
Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil – IEPTB/BA
Kau Mascarenhas
Luiz Flávio Gomes (LFG)
Ministério Público do Estado da Bahia
Mubarak Advogados Associados
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJBA (Nupemec)
OAB-BA
Polícia Militar do Estado da Bahia
Procuradoria Geral do Estado da Bahia
Secretaria da Administração do Estado da Bahia- Saeb-BA
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - Sefaz-BA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (SEAP-BA)
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA)
Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia (Seplan-BA)
Strategic Play Brasil - LEGO® SERIOUS PLAY®
Universidade de Pádova (na Itália)
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Parcerias celebradas pela Unicorp

TJBA EM AÇÃO, dezembro 2017 | 25

»» Democratização do acesso de ações de desenvolvimento
• Ampliação do número de vagas em ações de capacitação
Meta: Disponibilizar, no mínimo, uma vaga de capacitação por magistrado/servidor.
Status Atual: 40.780 vagas ofertadas em cursos entre fevereiro de 2016 e dezembro de 2017 (quantidade
média por servidor: 4 capacitações).
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Meta: Ampliar em 30% o número de vagas disponibilizadas até 2017.
Status Atual: Meta superada.
Vagas ofertadas pela Unicorp

• Potencialização da utilização da modalidade de ensino a distância
Meta: Ofertar, pelo menos, 30% das vagas na modalidade a distância.
Status Atual: 19.617 vagas ofertadas na modalidade a distância (49%).
Modalidade das capacitações

49%

(20 mil vagas)

51%

(21 mil vagas)

Além de cursos ofertados na modalidade ensino a distância, que totaliza mais de 150 turmas, a Unicorp viabilizou capacitações presenciais nas Comarcas de Barreiras, Feira de Santana, Alagoinhas, Itabuna, Lauro de
Freitas, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Ilhéus, Paripiranga, Juazeiro e Simões Filho.
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Para servidores de 198 comarcas do interior, foram ofertados, na modalidade presencial, e realizados na
Unicorp o treinamento do PJe 1° Grau e a capacitação de técnicos das unidades descentralizadas.
»» Melhoria da infraestrutura e de pessoal
Em julho de 2016, a Unicorp se mudou para nova sede, em Monte Serrat, e conta com os seguintes espaços:
•
•
•
•
•
•
•

Cinco salas de aula, com capacidade total para 185 pessoas;
Três laboratórios de informática, com capacidade total para 90 pessoas;
Auditório, com capacidade total para 100 pessoas;
Auditório novo, com capacidade 200 pessoas;
Duas salas de professores;
Sala de convívio para magistrados;
Espaço multiúso.

Inauguração da nova sede da Unicorp em Monte Serrat

Servidores participam de cursos na nova sede da Unicorp
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»» Institucionalização da atividade de instrutoria interna
• Valorização e reconhecimento da prata da casa;
• Compartilhamento da expertise dos magistrados e servidores aposentados;
• Economia de recursos com a implantação da instrutoria interna;
• Formação de banco de instrutores internos;
• Corpo docente qualificado.
Meta: Implantar o Programa de Instrutoria Interna até 2018.
Status Atual: 10% alcançado.
Constituem indicadores de entregas:
• Elaboração de ato normativo – Projeto de lei para posterior aprovação na Assembleia Legislativa
e publicação;
• Regulamentação dos procedimentos;
• Elaboração e desenvolvimento do Programa de Instrutoria Interna que inclui a identificação e desenvolvimento de instrutores internos;
• Criação e gestão do banco de instrutores internos.

Curso de Segurança para Magistrados

Curso para implantação do Cartório Integrado

PRODUÇÕES TÉCNICAS ............................................................................................................
•

Elaboração do Plano de Ação da Unicorp – 2016/2018;

•

Concepção, validação, execução e divulgação do Plano de Capacitação da Unicorp – 2016/2018, estruturado em áreas de competência, programas e portfólio de ações de capacitação;
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•

Concepção e execução, em parceria com a Diretoria de 1° Grau, do Plano de Capacitação para Implantação de nove cartórios integrados - sensibilização e capacitação das equipes envolvidas, a partir da
definição de perfis profissionais;

•

Desenvolvimento, em parceria com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de
Conflitos (Nupemec), do Programa de Métodos de Resolução de Conflitos – Cursos de Mediação Judicial, Formação de Facilitadores de Justiça Restaurativa, dentre outros;

•

Elaboração do Projeto Vencendo Obstáculos para uma Justiça Eficiente: desenvolvendo competências,
em consonância com o Projeto Eficiência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para capacitação de
6.280 servidores, entre eles diretores, assessores, escrivães e mais um servidor de cada cartório – execução no período de novembro de 2016 a novembro de 2017;

•

Credenciamento de cursos junto à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam):
- Curso de Extensão - Razão e Jurisdição: O Debate Atual sobre a Justificativa das Decisões
Judiciais, credenciado pela Portaria n° 116 da Enfam – na modalidade presencial para juízes
da capital e do interior;

		

- Curso de Formação Inicial para dois juízes recém-ingressos;
- Realização do curso para fins de vitaliciamento, com carga de 60 horas, na modalidade de
ensino a distância, para 96 juízes substitutos, em parceria com a Enfam;

•

Celebração de 43 parcerias e convênios com entidades externas (privadas e públicas das esferas
federais e estaduais dos poderes Executivo e Judiciário) para oferta de capacitações especializadas
gratuitas e contratadas;

•

Elaboração de Plano de Interiorização das ações de capacitação da Unicorp:
- Viabilização de ações presenciais nas Comarcas de Barreiras, Feira de Santana, Alagoinhas,
Itabuna, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Ilhéus, Paripiranga, Juazeiro
e Simões Filho;
- Capacitação de servidores oriundos de 198 diferentes comarcas do interior, com o Treinamento PJe 1° Grau e Capacitação de Técnicos das Unidades Descentralizadas (relação das
comarcas - Anexo 1).
- Oferta de, aproximadamente, 150 turmas de cursos na modalidade a distância;

•

Plano de capacitação em ferramentas Judiciais:
- PJe 2° Grau, PJe 2° Grau 2.0 e PJe 1° Grau 2.0 – execução até janeiro de 2018;
- Capacitações sobre os sistemas judiciais SAJ, Saipro, Projudi, Plantão Judicial Eletrônico e
Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado (SEEU).
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•

Elaboração e execução do Programa de Segurança Institucional para Magistrados, em parceria com a
Comissão Permanente de Segurança do Tribunal de Justiça e a Assistência Militar da Presidência, com
o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (Seap), da
Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), da Polícia Militar do Estado da Bahia e da Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia;

•

Elaboração do Projeto de Instrutoria Interna no Poder Judiciário com implantação prevista para 2018;

•

Concepção e execução de propostas de capacitação para implementação de projetos como Cadastrar
Melhor, Campanha Não se Esqueça de Mim, Família Acolhedora, Capacitação de Técnicos das Unidades Descentralizadas do Interior e TJBA Kids, entre outros;

•

Participação na implantação do Observatório da Jurisdição Constitucional da Bahia, com celebração
de Acordo de Cooperação Técnica entre o TJBA e o Ministério Público da Bahia;

•

Realização do 4º Concurso de Redação – 2017, em parceria com unidades internas.

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO ..........................................................................................................
Com efetivo funcionamento desde fevereiro de 2016 e mudança para nova sede, em julho do mesmo ano,
a Unicorp TJBA ofertou no biênio de 2016/2018, aproximadamente, 41 mil oportunidades de capacitação,
sendo 51% na modalidade presencial e 49% por meio do ensino a distância.

Vagas ofertadas em capacitações por área de competência
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Quantidade de vagas ofertadas - 2016-2017

Quantidade de ações de capacitação X carga horária
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Ações com foco na resolução de conflitos

REVISTA ENTRE ASPAS ...............................................................................................................
»» Revista Entre Aspas – Volume 5
- Revisão final de texto
- Impressão gráfica
- Produção: 17 artigos publicados / 2.000 exemplares
»» Revista Entre Aspas – Volume 6
- Formação do novo Conselho Editorial e Científico da publicação semestral Entre Aspas, por meio do
Decreto Judiciário n° 730
- Elaboração e publicação de edital
- Recebimento de seleção dos artigos
- Produção: 15 artigos recebidos
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Anexo 1 - Relação das comarcas do interior
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Anexo 2 - Depoimentos de alunos

Anexo 3 - Equipe
Marielza Franco Brandão – Juíza assessora
Joana Costa Pinheiro – Secretária-geral
Cecília Neri – Coordenadora pedagógica de magistrados
Carmen Rocha – Coordenadora pedagógica de servidores
Renata Abude – Assessora técnica
Júlia Cunha – Assessora técnica
Ivone Teixeira – Técnica judiciária
Jacyra Barbosa – Assistente pedagógica
Thaiana Bonfim – Apoio administrativo
Júlia Sanches – Apoio administrativo
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SECRETARIA
JUDICIÁRIA

---- SECRETARIA JUDICIÁRIA ----

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................

A

o longo do biênio 2016/2018, a Secretaria Judiciária (Sejud) aprimorou as ações voltadas ao aparelhamento dos Órgãos Julgadores do 2º Grau e do Setor de Taquigrafia, além da melhoria na execução dos
contratos e atividades voltadas à gestão documental, considerando, inclusive, que houve transferência
de atribuição da autorização e pagamento de diárias para a Secretaria de Administração (Sead).

Nessa direção, com base nos diagnósticos realizados e visando melhor identificar demandas atuais, foram
realizadas reuniões, seguidas de visitas técnicas às 12 Unidades do 2º Grau. A análise destas revelou a necessidade de orientação para aplicar o Novo Código de Processo Civil, em vigência a partir de 18 de março de
2016, o que resultou em um encontro profícuo entre Secretarias de Câmaras e gabinetes de desembargadores, com adesão de cinquenta unidades. Nessa oportunidade, foi sugerida a adoção de planilha a ser enviada
para as câmaras, contendo dados sobre os processos a serem julgados com possibilidade de sustentação
oral, aplicação do art. 942, bem como a imprescindibilidade de os julgadores finalizarem os acórdãos para a
correta publicação das ementas, dentre outras práticas compartilhadas.
A urgência no atendimento a este último item, previsto no novo Código, resultou numa força tarefa com
participação essencial da assessoria do gabinete do desembargador José Edivaldo Rotondano, em conjunto
com analistas da Coordenação de Sistemas (Cosis), para criação de sistema paralelo ao SAJ. Em tempo recorde, o projeto foi finalizado, com início de aplicação em 2 de maio de 2016.
Vale ressaltar que solicitações com possibilidade de atendimento imediato e/ou cuja solução tivesse impacto
direto na melhoria das condições de trabalho foram imediatamente viabilizadas. Um exemplo foi o aumento
do espaço físico da Seção Cível de Direito Público e Privado em 100%, com reestruturação do layout, que
passou a ser mais funcional, de acordo com padrão desenvolvido pela Sejud e em parceria com a Diretoria
de Engenharia e Arquitetura (DEA). A experiência foi tão exitosa que a 5ª Câmara Cível solicitou a mesma
alteração. Também a padronização de procedimento relativo à tramitação de autos nas varas virtualizadas
foi estabelecida em parceria com a Diretoria do 1º Grau, resultando em maior celeridade e economicidade.
O Conjugar consiste em um projeto que objetiva aperfeiçoar a prestação de serviço no 2º Grau de Jurisdição. O Protocolo Expresso, por sua vez, refere-se a uma ação desse projeto com vistas a ampliar o acesso
para entrega de petições não iniciais e devolução de autos com petições em tramitação nas Secretarias do
Tribunal Pleno, do Conselho da Magistratura, da Seção Cível, Criminal, das Câmaras Cíveis e Criminais e
da Secretaria Especial de Recursos.
O Protocolo Expresso recebeu 11.088 petições e autos em 2016 e 10.232 em 2017, no período de janeiro a novembro.

Protocolo Expresso do TJBA
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Como atribuição da Secretaria Judiciária, também estão os procedimentos de posse de desembargadores e
juízes substitutos e leigos, servidores efetivos, além de cargos comissionados e conciliadores, que, até novembro de 2017, somaram 1.356, conforme descrito abaixo:
Quantitativo de posses
Desembargadores: 2
Juízes substitutos: 2
Juízes leigos - capital: 144
Juízes leigos - interior: 163
Servidores efetivos: 33
Cargos comissionados: 742
Conciliadores - capital: 82
Conciliadores - interior: 188
Total: 1.356
Por meio da nomeação de uma taquígrafa e da designação de uma servidora para coordenar o setor, a Taquigrafia e Operação de Som, outra unidade vinculada à Sejud, está sendo reestruturada. Quer seja pela adoção
de novas práticas de trabalho, ampliação de uso de tecnologia e redução de procedimentos excessivamente
burocráticos, quer seja pela adequação de espaço físico e condutas de integração e motivação da equipe, o
fortalecimento e melhoria da credibilidade foram objetivos alcançados.
De fevereiro de 2016 a novembro de 2017, foram gravadas 836 sessões de áudio e realizadas anotações
taquigráficas. As solicitações de notas taquigráficas, efetuadas por advogados e partes, somaram 348 em
2016; e 302, em 2017. Já as referentes a áudios das sessões, passaram de 468, em 2016, para 617, em 2017,
incremento este fruto de campanha de incentivo junto aos solicitantes, visando a reduzir a demanda por
notas taquigráficas, cujo trâmite é mais complexo e oneroso, substituindo-se por áudios entregues em até
48 horas, otimizando a carga de trabalho das taquígrafas e dos julgadores, bem como gerando economia de
material impresso.

Produtividade do setor de taquigrafia

*Até 22 de novembro/2017 | Fonte: Secretaria Judiciária.
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Objetivando a automação completa da Taquigrafia, em uma iniciativa inédita em parceria com a Secretaria
de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim), o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) assinou contrato com empresa especializada para gravação digital, gerenciamento e distribuição dos acervos
de áudio e vídeo das sessões de julgamento. O sistema possibilitará mais segurança e fidelidade na gravação
dos áudios, transparência na sua disponibilização via site do TJBA, redução dos custos operacionais e consequente celeridade nos processos judiciais.
A Secretaria Judiciária esteve envolvida em todo o processo de alinhamento dos projetos institucionais ao
planejamento estratégico, iniciado na Reunião de Líderes Avançados (RLA), com delineamento das ações e
indicadores estratégicos, culminando com apresentação do projeto de modernização da taquigrafia, eleito
como estratégico e apresentado à Mesa Diretora, na Reunião de Análise da Estratégia (RAE).
Merece ênfase a participação em comissões como a constituída pelo Decreto nº 232/2016 para realizar
estudos sobre o funcionamento da Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano, que resultou em sua
desativação. Foram entregues à Sejud 3.952 processos, 165 recursos além de 1.573 petições e centenas
de aviso de recebimento (AR) de correspondências, quando foi feita triagem para encaminhamento às
respectivas câmaras.
Outro destaque foi a atuação na Comissão dos Juízes Substitutos de 2º Grau e no grupo de trabalho
instituído como o Decreto nº 147 que dispõe sobre o pagamento de indenização de transporte aos oficiais de justiça e agentes de proteção ao menor, em cumprimento de mandados, além da Comissão de
Segurança da Informação.
O Núcleo de Documentação e Informação (NDI), unidade gestora da Secretaria Judiciária, executa atividades inerentes à gestão documental e da informação: gestão de arquivo, protocolo, biblioteca, assessoramento
da Comissão de Memória e disponibilização da informação no Poder Judiciário, além de acompanhar e
fiscalizar a execução dos contratos pertinentes à sua área de atuação. É composto por três coordenações:
Coordenação de Protocolo e Controle de Correspondência (CPROT); Coordenação de Gestão de Arquivo
(Coarq); e Coordenação de Biblioteca (Cobit).
O NDI é responsável pela gestão financeira dos contratos firmados entre o Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia e as seguintes empresas: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) - correspondência e serviço de malote; Confiança Serviços e Mão de Obra Ltda. - mão de obra terceirizada para diversos setores do
TJBA; Avant Informática Ltda. - preparo e digitalização de processos judiciais; MS Comércio de Máquinas
Ltda. - manutenção preventiva e corretiva em leitores microfilmadores; Memória e Arte Ltda. - restauração
de livros; Empresa Gráfica da Bahia (EGBA) - guarda documental; jornais A Tarde, Correio da Bahia, Tribuna da Bahia, Folha de São Paulo e Diário Oficial do Estado da Bahia; Editora Revista dos Tribunais Ltda.
- assinatura da ferramenta de pesquisa jurídica RT Online e Biblioteca Eletrônica Proview.
Sob a responsabilidade da Coordenação de Protocolo e Controle de Correspondência, estão as unidades do
Fórum Ruy Barbosa e da sede do TJBA e o setor de recebimento e expedição de malotes.
No Protocolo Administrativo do Fórum Ruy Barbosa, atuam 12 funcionários (4 servidores e 8 colaboradores). Conforme consulta realizada no campo pesquisa do Sistema Integrado de Gestão Administrativa
(Siga), mediante contagem de páginas da listagem por usuário, até o dia 20 de novembro de 2017, o total de
processos cadastrados no período foi de 5.740, resultando em uma média de 263 processos cadastrados por
mês em 2016 e 235, em 2017.
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Já o Protocolo Administrativo da Sede do TJBA conta com 20 funcionários (3 servidores e 17 colaboradores). Conforme consulta realizada no campo pesquisa do Siga, mediante contagem de páginas da listagem
por usuário, até o dia 20 de novembro de 2017, o total de processos cadastrados no período foi de 106.796,
resultando em uma média de 4.113 processos cadastrados por mês em 2016 e 5.221, em 2017.

Processos cadastrados
Processos cadastrados em 2016

Total do exercício

Média mensal

Protocolo Administrativo - Fórum Ruy Barbosa

3.149

263

Protocolo Administrativo - Sede TJBA

49.367

4.113

Total de processos nos setores

52.516

4.376

Processos cadastrados em 2017
(até 20/11/2017)

Total do exercício

Média mensal

Protocolo Administrativo - Fórum Ruy Barbosa

2.591

235

Protocolo Administrativo - Sede TJBA

57.429

5.221

Total de processos nos setores

60.020

5.456

Fonte: Núcleo de Documentação e Informação

O controle de correspondências é feito por meio da 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 e/ou recebidas representa a produtividade das unidades de Protocolo e Malotes, no que diz respeito à distribuição das correspondências entre as diversas unidades do TJBA, incluindo as comarcas do
interior, e dessas aos Correios.

Guias expedidas e/ou recebidas
Guias expedidas e/ou recebidas em 2016

Total do exercício

Média mensal

Protocolo Administrativo - Fórum Ruy Barbosa

16.207

1.351

Protocolo Administrativo - Sede TJBA

30.524

2.543

Total de guias

46.731

3.894

Guias expedidas e/ou recebidas em 2017
(até 20/11/2017)

Total do exercício

Média mensal

Protocolo Administrativo - Fórum Ruy Barbosa

9.931

903

Protocolo Administrativo - Sede TJBA

27.408

2.491

Total de guias

37.339

3.394

Fonte: Núcleo de Documentação e Informação
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O Malote de Recebimento conta com seis colaboradores para abertura dos malotes, encaminhamento e
distribuição dos documentos neles contidos. De janeiro de 2016 a 20 de novembro de 2017, consta, nos
arquivos de digitalização de guias do setor, um total de 47.693 guias arquivadas em meio digital. A média é
de 2.263 guias arquivadas por mês em 2016 e 1.896, em 2017.
O Malote de Expedição conta com quatro colaboradores para fechamento dos malotes, encaminhamento
aos Correios e organização dos documentos para envio às diversas comarcas. Entre janeiro de 2016 e novembro de 2017, consta, nos arquivos de digitalização de guias do setor, um total de 37.478 guias arquivadas
em meio digital. A média é de 1.631 guias arquivadas por mês em 2016 e 1.628, em 2017.

Guias expedidas e/ou recebidas
Guias expedidas e/ou recebidas em 2016

Total do exercício

Média mensal

Malote recebimento

26.840

2.236

Malote expedição

19.567

1.631

Total de guias

46.407

3.867

Guias expedidas e/ou recebidas em 2017
(até 20/11/2017)

Total do exercício

Média mensal

Malote recebimento

20.853

1.896

Malote expedição

17.911

1.628

Total de guias

38.764

3.524

Fonte: Núcleo de Documentação e Informação

A Coordenação de Gestão de Arquivos desenvolve ações voltadas à gestão documental no âmbito do Poder
Judiciário. Estas são desenvolvidas com base no Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do
Poder Judiciário (Proname). Dentre outros objetivos, a Coarq tem o de proceder à avaliação e aplicação da
Tabela de Temporalidade de Documentos.
Em março de 2016, foi realizada reunião, por videoconferência, com o comitê gestor do Proname do CNJ.
A Guarda Documental do Poder Judiciário do Estado da Bahia, igualmente coordenada pela Coarq, é feita
atualmente pela EGBA, empresa pública contratada para, dentre as atividades, prestar serviços de guarda
documental, arquivamento e desarquivamento de documentos, especificados como coleta de documentos,
indexação de processos, guarda de caixas, guarda em arquivo de segurança, microfilmagem em 16 mm e em
35 mm, duplicação e revelação de microfilmes, consulta e eliminação de documentos.
Movimentação EGBA 2016/2017
Guarda caixas: 402.958
Arquivo de segurança de microfilmes (armários): 30
Consulta/desarquivamento: 52.366
Coleta/arquivamento: 37.689
Indexação de processos em sistema: 1.085.697
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Em setembro de 2017, foram eliminadas 4.106 caixas.

Servidores do TJBA supervisionam o processo de descarte de documentos

Ressalte-se que o contrato com a EGBA prevê somente a coleta de processos da capital e região metropolitana, ficando a cargo do Setor de Transportes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a coleta nas
comarcas do interior.
Nessa direção, durante o biênio, foram coletadas 16.831 caixas das Comarcas de Canavieiras, Ilhéus, Anagé,
Brumado, Livramento de Nossa Senhora, Paulo Afonso, Cícero Dantas, Jequié, Sapeaçu, Feira de Santana, Itamaraju, Serrinha, Maragojipe, Remanso, Governador Mangabeira, Santo Estêvão, Teixeira de Freitas,
Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Mata de São João, Luiz Eduardo Magalhães, Eunápolis, Barreiras
Retirolândia, Irecê, Senhor do Bonfim, Mucuri, Ibotirama, Itanhém, Jequié, Ubaitaba, Valença, Ipiaú, Brumado, Mundo Novo, Santa Cruz Cabrália, Rio Real e Guanambi.
Em razão da dimensão territorial do Estado da Bahia, foram celebrados convênios de cooperação técnica com universidades públicas, sem ônus, contemplando atividades de transferência física, arquivamento,
guarda e manutenção de documentos/processos judiciais e extrajudiciais, além de restauração por parte das
universidades, quando necessário.
Em 2016, foram renovados os Termos de Cooperação Técnica nº 44/16, 45/16 e 56/16 com a Universidade
do Estado da Bahia (Uneb) visando à transferência física, arquivamento, guarda e manutenção, por parte da
instituição de ensino, do acervo de documentos judiciais e extrajudiciais do Poder Judiciário nas Comarcas
de Conceição do Coité, Serrinha Caetité, 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, Livramento de Nossa Senhora, Tanhaçu, Condeúba, Botuporã, Rio de Contas, Itaberaba, Iaçu, Marcionílio Souza, Piatã, Itaeté, Mucugê, Boninal, Lençóis, Ruy Barbosa, Boa Vista do Tupim, Andaraí e Palmeiras.
Já em 2017, foi renovado o Termo de Cooperação Técnica nº 20/17-C com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) visando ao arquivamento, digitalização, restauro, guarda e manutenção documental e de pesquisa do acervo da Comarca de Maragogipe.
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Quando há requisição da Assessoria Especial da Presidência II – Institucional (AEP II), executora da instalação das unidades do Núcleo Regional de Digitalização (Nuredi), o NDI, gestor financeiro do contrato
do TJBA com a empresa Avant Informática Ltda., emite ordens de serviços e autoriza a empresa a realizar a
montagem das unidades do Nuredi.
Emissão de Ordens de Serviços
Emissão de Ordens de Serviços em 2016: 16
Emissão de Ordens de Serviços em 2017: 9
Total de Ordens de Serviços: 25
Fonte: Núcleo de Documentação e Informação

A Coarq, por sua vez, atua como gestora do contrato de restauração de livros do TJBA com a empresa Memória e Arte. A coordenação recebe os livros para que sejam encaminhados à empresa e os devolve para o
setor de origem, após a realização do trabalho de restauro.
Entrega de Livros Restaurados e Entregues
Entrega de Livros Restaurados em 2016: 97
Entrega de Livros Restaurados em 2017: 92
Total de Livros Restaurados e Entregues: 189
Fonte: Núcleo de Documentação e Informação

A Cobit 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 (DJE), Diário Oficial do
Estado (DOE) e analítica de artigos dos periódicos.
A unidade localizada no Fórum Ruy Barbosa processou um total de 1.279 documentos entre livros e periódicos. Realizou, ainda, um total de 1.000 escaneamentos de capas de livros, revistas científicas para disponibilização no sistema eletrônico da Biblioteca e publicações de diários oficiais para pesquisas.
A Biblioteca do prédio anexo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processou 27.977 documentos entre
livros, artigos de periódicos científicos e indexação dos diários. Este resultado é fruto dos esforços de um
grupo de bibliotecários empenhado em indexar leis, decretos, portarias importantes publicadas no DOE e
no DJE, e os artigos científicos das revistas jurídicas doadas para as Bibliotecas do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia.
Outrossim, alguns serviços são disponibilizados a exemplo de empréstimos, renovações e devoluções, reservas, consultas e buscas, elaboração de serviço de divulgação, pesquisas bibliográficas, Internet, atendimento
e orientação ao usuário na recuperação da informação e disseminação seletiva da informação.
Além das atividades relatadas, as equipes das Bibliotecas atendem, diariamente, ao público nas consultas
processuais e nas publicações do DJE, concedendo-lhe impressões das referidas publicações.
A Biblioteca do Fórum Ruy Barbosa também realizou diversas pesquisas para atender as solicitações da
Coordenação de Recursos Humanos (Corec) e dos servidores do TJBA, referentes a averbação, nomeações,
exonerações, aposentadoria, estabilidade econômica, principalmente no período de 1980 a 1990.
No Fórum Ruy Barbosa, foi registrado um total de 7.968 usuários e 1.641 livros emprestados. A Biblioteca da
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Seção Especial do Centro Administrativo da Bahia, por sua vez, registrou um total de 7.529 usuários e 2.813
livros emprestados por meio do Sistema Personal Home Library (PHL) e mais 327 empréstimos manuais.
O patrimônio bibliográfico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é composto por livros, periódicos
científicos, anais de congressos científicos, teses, dissertações, relatórios técnicos, mídias eletrônicas e demais fontes adquiridas pelo processo de compra, doação ou permuta.
Foram restauradas 83 obras raras e encadernados, aproximadamente, 600 livros do acervo.

Recuperação de livros cartorários e preservação do acervo

A unidade da Biblioteca do Fórum Ruy Barbosa registrou um total de 369 documentos adquiridos no período de janeiro 2016 a novembro de 2017 entre livros e periódicos científicos por meio de doação.
O NDI, em parceria com a Cobit, solicitou a contratação de serviço especializado para digitalização dos
diários oficiais do Estado da Bahia e do Poder Judiciário, das obras de Ruy Barbosa e das Leis do Estado da
Bahia, objetivando a preservação dos documentos, frequentemente manipulados.
A digitalização e disponibilização on-line dos documentos históricos possibilita a preservação do acervo
digital, bem como agiliza as consultas e magnifica o universo atendido, posto que, por meio da Internet, os
documentos ficam acessíveis também para a consulta remota.
A Biblioteca da Seção Especial do Centro Administrativo da Bahia registrou um total de 327 documentos adquiridos no período de janeiro 2016 a novembro de 2017 entre livros e periódicos científicos por meio de doação.
Com vistas à atualização do acervo do TJBA, as bibliotecas foram contempladas com aquisição de 46 títulos
correspondentes a 246 volumes jurídicos da Editora Saraiva. Além das renovações de assinaturas dos jornais
locais, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia adquiriu duas assinaturas do Jornal A Folha de São Paulo
para compor o acervo.
O sistema de bibliotecas do TJBA adquiriu a plataforma de pesquisa jurídica Revista dos Tribunais Online, a
mais alta tecnologia em busca jurídica, e a Biblioteca Digital ProView, que conta com informações completas e relevantes. Essas aquisições buscam oferecer excelência na qualidade dos produtos e serviços, suprir as
necessidades informacionais e proporcionar mais eficácia, qualidade e agilidade nas pesquisas dos usuários.
RELATÓRIO DA GESTÃO 265

---- SECRETARIA JUDICIÁRIA ----

Novas plataformas de pesquisa jurídica

Aquisição e instalação de antenas eletromagnéticas, antifurto Smart Gate 3501 MD visando à segurança do
acervo bibliográfico, nas duas bibliotecas.
Elaborado pelo NDI, com o objetivo específico incentivar a leitura e difundir o livro por meio da troca de
publicações no âmbito do TJBA sem ônus para as partes, o Projeto Ciranda do Saber foi lançado em 24 de
outubro de 2016. Após um ano, foram doados 3.130 livros e retirados pelo público um total de 2.698 livros.
Ciranda do Saber é um projeto perene do TJBA. Além de contar com um stand no Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, participou de uma exposição coletiva em novembro de 2016, no auditório da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano (Sedur), no Centro Administrativo da Bahia e da 6ª Conferência Estadual das
Cidades, de 30 de novembro a 2 de dezembro 2016, no Senai Cimatec, em Salvador.

Ciranda do Saber presente na 4ª Semana Literária do TJBA
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Visando a fomentar a cultura e aproximar o Judiciário baiano da sociedade, em comemoração ao Dia Nacional
do Livro, a Diretoria do 1º Grau, a Assessoria de Ação Social e o NDI (Cobit) promoveram o Projeto Semana
Literária. Em 2016, o projeto, em sua 3ª edição, aconteceu, na área de serviços do edifício-sede do TJBA, entre os
dias 24 e 27 de outubro. A 4ª edição, em 2017, foi realizada no Fórum Regional do Imbuí, de 16 e 20 de outubro.
Em uma ação conjunta com a Setim, foi efetivado o contrato de prestação de serviços e manutenção para o
software PHL, sistema utilizado nas Bibliotecas do TJBA, visando a oferecer suporte, configuração das correções, atualizações, novas versões e auxílio, sempre que for requisitado, na definição e implementação de
novas políticas relativas à utilização e configuração dos softwares, a fim de tornar os serviços das bibliotecas
do TJBA mais ágeis, seguros e funcionais.
Destinado à digitalização judiciária, o NDI focou suas ações no atendimento à demanda da Secretaria Especial de Recursos (SER) nos processos em grau de recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Além dos 11 mil processos da SER, o que corresponde a mais de 1 milhão de imagens, o núcleo digitalizou
3.258 notas taquigráficas, 652 documentos diversos do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, 1.859
documentos de votos do Tribunal Pleno, 3.204 processos baixados do 1º Grau.
O NDI também apoia o projeto TJ Virtual, digitalizando processos do 1º Grau, além de fornecer treinamento,
com fornecimento de instrutores, às unidades do Nuredi instaladas nas comarcas do interior.

Digitalização de 11 mil processos do 1º Grau

Desta forma, a Secretaria Judiciária tem envidado esforços no sentido de contribuir para alcance das metas
estratégicas e cumprimento da missão institucional do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia qual seja a de
assegurar o acesso à justiça, visando à paz social.
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APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................

A

Secretaria de Administração (Sead) é o órgão incumbido de coordenar, executar e controlar as atividades de apoio administrativo, em matéria financeira, serviços gerais, suprimento e patrimônio,
engenharia e arquitetura, recursos humanos e assistência à saúde.

Na gestão 2016/2018, a Secretaria de Administração funcionou com a seguinte estrutura organizacional:

À Diretoria de Serviços Gerias (DSG) compete controlar a execução de serviços pertinentes à zeladoria,
portaria, recepção, locação de imóvel, produção gráfica e de impressos, gestão das comarcas descentralizadas, ao transporte e a outros serviços auxiliares necessários aos da justiça.
À Diretoria de Engenharia e Arquitetura (DEA) compete controlar e executar as atividades de engenharia
e arquitetura e compreendendo a elaboração e acompanhamento de projetos, execução e acompanhamento
de obras e serviços de construção, ampliação, reforma, avaliação e manutenção de bens móveis e imóveis,
no âmbito do Poder Judiciário.
À Diretoria de Suprimento e Patrimônio (DSP) compete controlar as atividades relativas à aquisição e administração de suprimento de material, de bens móveis, bens imóveis e do controle patrimonial.
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À Diretoria de Finanças (DFA) compete planejar e coordenar a execução das atividades de execução orçamentária, financeira, de contabilidade, de liquidação das despesas e a administração e arrecadação das
custas cartorárias dos serviços prestados pelos cartórios judiciais e extrajudiciais do Estado da Bahia.
À Diretoria de Assistência à Saúde (DAS) compete garantir o atendimento às urgências médicas no âmbito
do Poder Judiciário Estadual, na capital, promover ações relacionadas à saúde ocupacional de magistrados
e servidores, prestar assistência médica e odontológica aos magistrados servidores e seus dependentes, dar
apoio técnico nos processos de investigação de paternidade (DNA), nas perícias médicas, no plantão médico judiciário e no apoio e orientação psicossocial, acolher temporariamente servidores e magistrados e seus
dependentes na Casa dos Serventuários da Justiça, fiscalizar e apoiar os serviços continuados de lanchonete,
restaurante e refeitório instalados nas Unidades deste Poder, no que se refere à higiene, limpeza e conservação dos alimentos, em parceria com a Coordenação de Serviços Auxiliares.
À Diretoria de Recursos Humanos (DRH) compete planejar, coordenar, promover e executar atividades de
administração de pessoal.
Ao Núcleo de Licitação (NCL) compete coordenar e prover meios para a realização dos procedimentos licitatórios para a aquisição de bens e contratação de serviços a serem utilizados pelo Poder Judiciário.
PROJETOS ..................................................................................................................................
Atuando em articulação com as demais unidades do TJBA, a Sead desempenha um papel estratégico, garantindo a infraestrutura, o ambiente seguro e adequado e as ferramentas necessárias às atividades meio e
finalísticas do Tribunal.
A seguir estão alguns dos projetos da Sead durante a gestão 2016/2018:
»» Implantação da central de juizados do Fórum Regional do Imbuí
A Sead implantou a Central dos Juizados Especiais no Fórum Regional do Imbuí onde as unidades do
consumidor, de causas comuns e de trânsito passaram a funcionar.
»» Cartórios Integrados
O projeto Cartório Integrado, conduzido pela Diretoria de Primeiro Grau (DPG), envolveu a implantação de um modelo inovador de um cartório unificado com o objetivo de centralizar as atividades em
ofício único, com divisão de equipe de processamento por tarefa, imprimindo especificidade, celeridade
e eficiência no processo judicial.
A Sead executou o projeto arquitetônico e de sinalização, a construção e a montagem do espaço destinado ao Cartório Integrado.
»» Novas instalações do Plantão Judiciário de Primeiro Grau
O Plantão Judiciário de 1º Grau da Comarca de Salvador se mudou para o mesmo prédio do Núcleo de
Prisão em Flagrante na Avenida Antônio Carlos Magalhães (imediações do Shopping da Bahia).
O prédio foi reformado e a nova estrutura permite um melhor atendimento para os magistrados, advogados, promotores, defensores, servidores e a sociedade.
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»» Modernização da Universidade Corporativa do TJBA (Unicorp)
A mudança para a nova sede no Monte Serrat foi a primeira etapa do projeto de modernização e ampliação da Unicorp.
O objetivo do projeto foi promover a modernização e a ampliação da Unicorp para ampliar a oferta de capacitação, estabelecendo grade regular de cursos, dando corpo ao projeto de implantação da Universidade.
A projeto trouxe um espaço diferenciado com estrutura física, recursos humanos e tecnológicos adequados, que pode agregar diferentes ações no âmbito do Poder Judiciário, reunindo esforços em três perspectivas: de profissionalização, do reconhecimento e da valorização, tendo como objetivo a melhoria da
prestação do serviço jurisdicional para a sociedade.
»» Implantação dos novos fóruns do interior
A Sead planejou e executou as mudanças para os novos Fóruns de Barreiras, Irecê, Sobradinho, Paulo
Afonso, Luís Eduardo Magalhães e Rio Real. Uma equipe multidisciplinar fez visitas prévias aos novos
fóruns para testar a parte elétrica e hidráulica, adequar o layout projetado à realidade da unidade, quantificar o mobiliário existente, dimensionar o volume de material a ser mudado e solucionar as pendências
existentes para que a mudança acontecesse de forma plena. As implantações foram gerenciadas e acompanhadas por uma equipe estratégica da Sead que garantiu o efetivo funcionamento dos novos prédios
dentro do prazo determinado para conclusão.
»» Construção de novos gabinetes
Foram construídos oito novos gabinetes para desembargadores. Para isso, foram necessárias, aproximadamente, 25 intervenções no edifício-sede e no prédio anexo.
»» Reforma do Fórum de Poções
O Fórum Professor Raymundo Brito, na Comarca de Poções, foi reformado. A Sead realizou a obra e
também a mudança dos móveis, equipamentos e acervo das varas Cível e Crime, tabelionato, administração e almoxarifado para o prédio restaurado.
»» Mudança da Central de Mandados
A Central de Mandados da Comarca de Salvador voltou a funcionar no Fórum Ruy Barbosa com instalações reformadas pela Sead, dentro da política do Judiciário para melhoria da Justiça de 1º Grau para
melhorar a produção na rotina de trabalho.
»» Construção do prédio dos juizados e reforma do Fórum de Gandu
A Secretaria de Administração do TJBA construiu o prédio dos Juizados da Comarca de Gandu com
soluções modernas e emprego de materiais e técnicas construtivas simples e viáveis economicamente.
A reforma do Fórum Desembargador Pedro Ribeiro compreendeu em obras de reparos gerais, pintura,
substituição das instalações elétricas e de lógica, implantação de sistema de segurança contra incêndio,
Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), iluminação de emergência, adequação do
edifício às normas de acessibilidade.
»» Reforma do juizado de Teixeira de Freitas
O Juizado de Teixeira de Freitas passou a funcionar no prédio reformado do fórum da comarca. As obras
do prédio incluíram a troca de telhados e reboco, revestimento cerâmico, substituição de portas e janelas,
novos equipamentos de ar-condicionado, além de melhorias na rede elétrica.
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»» Reforma das Varas dos Juizados Criminais e do Núcleo da Justiça Restaurativa
O prédio, que anteriormente abrigava as 1ª e 2ª Varas do Sistema dos Juizados Especiais, passou por uma
série de reformas promovidas pela Sead. O ambiente teve as instalações elétricas, hidráulicas e telefônicas reformadas, além de ganhar uma nova pintura e ampliação do estacionamento. Os banheiros foram
adaptados para atender portadores de necessidades especiais e, também priorizando a acessibilidade, foi
instalado um elevador.
»» Novo Centro Odontológico
Oito novas cadeiras odontológicas de última geração, salas de raios X, laboratório, escovódromo, reformas de consultórios e de áreas da administração foram as ações realizadas pela Sead para implantação
do novo Centro Odontológico. A estrutura foi totalmente renovada visando ao melhor atendimento ao
servidor do Judiciário.
»» Novo RH Net
O novo RH Net reúne todas as informações funcionais, possibilitando sua visualização da melhor forma,
de qualquer dispositivo móvel acompanhando as tendências tecnológicas, além de tornar a interface digital mais acessível, facilitando a comunicação.
»» Reforma do edifício-sede
A Sead fez uma reforma que modernizou os espaços do átrio e da praça de serviços do edifício-sede do
TJBA. Além do sistema de iluminação, que passou a utilizar lâmpadas leds, mais econômicas, foram trocados o forro e o piso e otimizados os pontos elétricos e de rede.
»» Reforma do Fórum de Feira de Santana
A reforma do Fórum de Feira de Santana contemplou a modernização das instalações elétricas, de telefonia e lógica, projeto de segurança, substituição do sistema de climatização visando a uma maior eficiência
energética, sistema de proteção contra incêndio, troca de pisos e revestimentos, reforma e adaptação dos
sanitários, intervenções para promover acessibilidade, nova sinalização, substituição da cobertura, além
de reforma completa da fachada.
»» Reforma da Vara da Justiça pela Paz em Casa de Feira de Santana
A Vara da Justiça pela Paz em Casa, da Comarca de Feira de Santana, foi transferida para um outro imóvel, reformado, antes destinado à residência oficial do magistrado. O novo prédio dispõe de maior área
física (258 m2 de área construída em um terreno de 900 m2) e possui melhor localização.
»» Construção do novo Fórum de Nazaré
O novo Fórum da Comarca de Nazaré foi construído em um terreno de, aproximadamente, 2.000 m²,
utilizando soluções modernas com emprego de materiais e técnicas construtivas simples e economicamente viáveis, mas que não comprometem a qualidade e a dignidade do edifício, ancorado em premissas
de conforto ambiental e melhor aproveitamento de energia elétrica e recursos naturais.
»» Construção do novo Fórum de Juazeiro
O novo Fórum de Juazeiro passou por uma reforma e ampliação que consistiu na construção de módulo
contíguo com três pavimentos que totalizam 2.074,91 m² e resulta em um edifício com 3.522,05 m² de
área construída total. A área da ampliação consta de um pavimento térreo que compreende estacionamento e hall de escadas e elevador e mais dois pavimentos para as unidades jurisdicionais.
»» Construção do novo Fórum de Camaçari
O novo Fórum de Camaçari tem seis pavimentos, que totalizam 4.349,46 m² de área construída. A solução arquitetônica adotada foi concebida para melhor atender às premissas de conforto ambiental advindas do posicionamento do terreno.
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»» Construção do novo Fórum de Vera Cruz
O novo Fórum de Vera Cruz consistiu na construção de edifício com dois pavimentos que totalizam
1.436,61 m² de área construída total. O projeto também incluiu toda a instalação de novo mobiliário,
serviço de sinalização e persianas.
»» Construção do novo Fórum de Porto Seguro
O novo Fórum da Comarca de Porto Seguro consiste num edifício com três pavimentos que totalizam,
aproximadamente, 3.900 m² de área construída total. O novo empreendimento oferece estacionamento
interno com área de 2.930 m² para magistrados e servidores e possibilita maior segurança por estar localizado próximo às unidades policiais. Com um projeto sustentável, que capta de água da chuva e possui
iluminação com lâmpadas led para melhorar a eficiência energética, o novo prédio oferece uma infraestrutura moderna para os usuários.
»» Construção do novo Fórum de Itabuna
A obra de ampliação do Fórum de Itabuna consistiu na construção de um segundo módulo e foi projetado com previsão de ampliação através da construção de mais dois módulos. O módulo construído tem
seis pavimentos, sendo três subsolos de garagem e mais três que abrigam as funções jurisdicionais, que
totalizam 6.041,32 m² de área construída e está integrado à edificação existente que possui 2.926,40 m²
de área construída. As duas edificações totalizam uma área construída de 8.967,71 m².

PRINCIPAIS ATIVIDADES ............................................................................................................

Núcleo de Licitação (NCL)
Licitações homologadas - Biênio 2016/2018
Modalidade

Valor Estimado

Valor Homologado

Diferença

Pregão eletrônico

R$ 88.745.550,46

R$ 45.553.532,80

-R$ 43.192.017,66

Registro de preço

R$ 189.082.455,34

R$ 102.312.578,15

-R$ 86.769.877,19

C. Pública

R$ 31.483.308,23

R$ 25.332.943,11

-R$ 6.150.365,12

Tomada de Preço

R$ 8.408.060,28

R$ 6.516.016,31

-R$ 1.892.043,97

Pregão presencial

R$ 36.720,00

R$ 17.197,95

-R$ 19.522,05

R$ 1.112.599,68

R$ 957.579,56

-R$ 155.020,12

R$ 317.756.094,31

R$ 180.689.847,88

-R$ 137.066.246,43

Convite
Total
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Diretoria de Serviços Gerais (DSG)
Gastos com concessionárias de serviços públicos
Modalidade

Valor

Quantidade

Valor

Quantidade

Energia

R$ 10.704.761,57

8.251.342 Kw/h

R$ 8.643.328,10

5.606.221 Kw/h

Água

R$ 4.018.579,94

191.173 m3

R$ 3.716.811,34

155.198 m3

Total

R$ 14.723.341,41

-

R$ 12.360.139,44

-

Valor

Quantidade

R$ 19.348.089,67 13.857.563 Kw/h
R$ 7.735.391,28
R$ 27.083.480,85

346.371 m3
-

Gastos com locação de imóveis no período
Gastos com locação de imóveis das comarcas descentralizadas
Natureza

2016

2017

Total

Pessoa jurídica

489.600,00

180.229,56

669.829,56

Pessoa física

2.206.413,89

1.203.060,16

3.409.474,05

Total capital

2.698.029,89

1.385.306,72

4.079.303,61

O quadro foi elaborado antes do encerramento do exercício – não compreende os
pagamentos dos alugueis referentes aos meses de novembro e dezembro de 2017.

Contratos terceirizados (tipo de contrato, objeto, valor executado)
Modalidade

2016

2017

Quantidade contratos

14

15

Número de funcionários

1.224

1.266

Valor mensal

R$ 3.533.175,03

R$ 4.154.576,35

Valor pago ano

R$ 42.398.100,35

R$ 41.545.763,47

Gastos com locação de imóveis capital e comarcas descentralizadas
Natureza

2016

2017

Total

Pessoa jurídica

2.429.156,83

2.872.476,48

5.301.633,31

Pessoa física

992.915,45

888.883,56

1.881.799,01

Total capital

3.424.088,28

3.763.377,04

7.183.432,32

Natureza

2016

2017

Total

Pessoa jurídica

-

-

-

Pessoa física

124.430,71

133.492,31

257.923,02

Total interior

126.446,71

135.509,31

257.923,02

Total geral

3.550.534,99

3.898.886,35

7.441.355,34
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Gastos relativos a veículos
Frota Veículos
Locação de veículos
Abastecimento frota
Serviço condução
Serviço condução - diárias
Serviço condução - horas extras
Serviço condução - retirada documentos
Manutenção veículos
Total

2016
R$ 2.969.714,36
R$ 1.953.257,55
R$ 7.036.926,19
R$ 240.520,00
R$ 1.791.579,00
R$ 825.287,17
R$ 555.942,11
R$ 15.375.242,38

2017
R$ 2.633.965,98
R$ 1.641.025,51
R$ 5.801.853,73
R$ 237.160,00
R$ 1.471.310,00
R$ 588.241,80
R$ 245.205,54
R$ 12.620.779,56

Publicações e impressos
Modalidade

2016

2017

Total

Impressões

3.859.148

4.445.100

8.304.248

Encadernação

1.500

1.107

2.607

Plastificação

24.100

10.996

35.096

Outros

2.900

944

3.844

Diretoria de Engenharia e Arquitetura (DEA)
Obras da gestão anterior concluídas em 2016 e 2017
Atividades

Quantidade

Reformas

25

Construções

4

Ampliação

1

Total - 25 comarcas

30

Obras da gestão atual concluídas em 2016 e 2017
Atividades

Quantidade

Reformas

52

Construção

1

Ampliação

1

Total capital e 23 comarcas

54

Obras da gestão atual em execução em 2017
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Atividades

Quantidade

Reformas

16

Construções

3

Ampliações

3

Total - 19 comarcas

22

Total
R$ 5.603.680,34
R$ 3.594.283,06
R$ 12.838.779,92
R$ 477.680,00
R$ 3.262.889,00
R$ 1.413.528,97
R$ 801.147,65
R$ 27.991.988,94
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Outras ações - DEA
Atividades

Quantidade

Fiscalização

11

Pequenas intervenções

22

Total capital e 10 comarcas

33

Total de obras em 2016/2017
Atividades

Quantidade

Reformas

93

Construções

8

Ampliações

5

Fiscalização

11

Pequenas intervenções

22

Total

139

Serviços desenvolvidos no período (manutenções, reparos, adaptações, inspeções, etc)
Categoria
2016
2017
Total
Elétrica
3.358
4.142
7.500
Carpintaria
1.885
2.676
4.561
Layout
60
12
72
Hidráulica
1.643
2.447
4.090
Pintura
191
289
480
Vidraçaria
163
200
363
Serralheria
66
63
129
Chaveiro
760
961
1.721
Conf. chaves
342
157
499
Serviços Gerais
93
129
222
Serv. Civis
63
128
191
Ar-condicionado
912
1453
2.365
Refrigeração
1.089
918
2.007
Elevadores
224
331
555
Total
10.849
13.906
24.755
Diretoria de Suprimento e Patrimônio (DSP)
Consumo de materiais
Modalidade

2016

2017

Total

Caixa

R$ 105.679,99

R$ 128.064,42

R$ 233.744,41

Caneta

R$ 21.011,36

R$ 17.611,87

R$ 38.623,23

Copo

R$ 64.202,47

R$ 58.118,68

R$ 122.321,15

Envelope

R$ 86.063,75

R$ 51.253,80

R$ 137.317,55

Papel

R$ 677.677,35

R$ 524.497,53

R$ 1.202.174,88

Pastas

R$ 360.713,15

R$ 307.172,65

R$ 667.885,80

Toner

R$ 349.142,11

R$ 279.774,39

R$ 628.916,50

Total

R$ 1.664.490,18

R$ 1.366.493,34

R$ 3.030.983,52
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Diretoria de Finanças (DFA)

Fundo de Aparelhamento Judiciário (FAJ)
No período de janeiro a outubro de 2017, a arrecadação com receita própria do FAJ, foi de R$ 129.968.806,12,
que em comparação com o mesmo período de 2016, apresentou uma variação positiva de 127,03%, em virtude da Receita de uso do Direito a Folha de Pagamento. A receita de alienação de bens, por sua vez, apresentou um acréscimo de 368,62% no período.
Comportamento da receita FAJ
Receita
Realizada 2016

Realizada 2017

Variação

Janeiro a outubro
113 - Própria

57.247.956,45

126 - Alienação de bens

13.445,87

Total

57.261.402,32

113 - Própria

129.968.806,12

126 - Alienação de bens

63.009,45

Total

130.031.815,57

113 - Própria

127,03%

126 - Alienação de bens

368,62%

Fonte: Fiplan Plan 43

Secretaria do Tribunal de Justiça
Ao analisar o comportamento da receita de custas cartorárias arrecadada de janeiro a outubro de 2017, verifica-se que em relação ao mesmo período do exercício anterior a fonte 120, apresentando um aumento de
4,36%, e a receita própria (fonte 113) se manteve em 0,92 %.
Com relação a fonte 100, nota-se que os repasses efetuados pelo Tesouro sofreram um acréscimo de 1,88%.
Os ingressos de recursos financeiros no período de janeiro a outubro de 2017, no Tribunal de Justiça alcançou o montante de R$ 2.067.050.260,17, conforme tabela a seguir:
Comportamento da receita - Secretaria do Tribunal de Justiça
Receita
Janeiro a outubro
100 - Repasse Tesouro
1.462.164.167,34
113 - Própria
9.883.085,50
Realizada 2016
120 - Custas
353.725.523,51
134 - Fecom
48.750.008,77
Total
1.874.522.785,12
100 - Repasse Tesouro
1.489.692.982,44
113 - Própria
9.974.406,94
120 - Custas
369.138.834,26
Realizada 2017
134 - Fecom
68.212.220,96
Total
1.937.018.444,60
100 - Repasse Tesouro
1,88%
113 - Própria
0,92%
Variação
120 - Custas
4,36%
134 - Fecom
39,92%
Fonte: Fiplan Plan 43
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Houve uma pequena elevação da receita de custas de 4,36%, uma variação positiva de 108,46% relativo a
receita próprias e um aumento na de alienação de bens de 368,62%.

Diretoria de Assistênciaà Saúde (DAS)
Atividades desenvolvidas de atendimentos de assistência a saúde
Ações saúde

2016

2017

Total

Procedimentos odontológicos

40.586

24.863

65.449

Procedimentos médicos

18.671

6.637

25.308

Procedimentos enfermagem

18.530

6.477

25.007

Procedimentos fisioterápicos

2.102

2.009

4.111

Total de procedimentos

79.889

39.986

119.875

Servidores albergados - Casa do Serventuário

373

226

599

Atividade de ergonomia

5

70

75

Além das ações descritas, há as educativas e os atendimentos referentes aos serviços de fisioterapia e nutricionista.

Diretoria de Recursos Humanos (DRH)
Movimentação de Pessoal - Servidores 2016
Admitidos
Desligados
Aposentados
(Comissionados + Efetivos) (Comissionados + Efetivos)
Total

Total

586

440

316

Movimentação de Pessoal - Servidores 2017
Admitidos
Desligados
Aposentados
(Comissionados + Efetivos) (Comissionados + Efetivos)
243
256
187

Relatório de servidores à disposição do TJBA
Disposição

2016

2017

De fora do poder sem ônus para origem

36

33

De fora do poder com ônus para origem

16

11

Para fora do poder sem ônus para origem

07

08

Para fora do poder com ônus para origem

27

27

Para fora do poder sem ônus para origem (com ressarcimento)

01

01

Total

87

80
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APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................

Ó

rgão incumbido de formular e materializar políticas e diretrizes de planejamento, orçamento e
gestão, a Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan), antes orientada apenas às questões
orçamentárias, iniciou uma reestruturação a partir do segundo semestre de 2016. Uma das primeiras medidas adotadas foi a realização de mapeamento de todos os responsáveis pelas ações
de estratégia, tais como:
»» Acompanhamento das resoluções, metas e números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
»» Identificação dos responsáveis por realizar a interlocução com o referido conselho;
»» Identificação do estágio de desdobramento do planejamento estratégico e das providências adotadas
quanto ao referido plano;
»» Participação da construção da resolução e decreto de implantação do Escritório de Projetos e Processos
Estratégicos (EPPE); e
»» Mapeamento dos normativos existentes e identificação das necessidades.
Dando sequência ao trabalho, a Seplan, que já participava de alguns comitês e comissões, foi incluída em
outras iniciativas relevantes:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Participação do Comitê de Governança;
Participação do Comitê de Informática;
Participação do Comitê de Segurança da Informação;
Participação da Comissão Socioambiental;
Direção do EPPE;
Direção do Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica (Nege); e
Participação da Comissão Julgadora do Prêmio de Boas Práticas do Estado da Bahia.

Buscando construir uma unidade bem estruturada, foram feitos contatos, pesquisas e reuniões com unidades correspondentes de outros estados, que comprovaram o elevado grau de responsabilidade do setor diante da estratégia do Judiciário. Reuniões diárias também foram realizadas com o Setor de Estatística e com a
Assessoria Especial da Presidência II - Institucional (AEP II), responsável pelos assuntos institucionais do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), para alinhamento e estudos das principais ações estratégicas
da instituição. Dessa maneira, foram traçadas as seguintes diretrizes:
»» Estruturação do EPPE, visando ao acompanhamento das metas estratégicas;
»» Criação e desenvolvimento de um Portal da Estratégia;
»» Implantação do sistema de gestão adquirido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim) para monitoramento de todos os projetos e resoluções;
»» Implantação de grupos de trabalho e discussões acerca dos números e metas do CNJ, objetivando estabelecer critérios para melhorar a posição do TJBA no cenário nacional; e
»» Adequação do orçamento às metas estratégicas e alinhamento com os projetos.
Com o intuito de aumentar e aperfeiçoar o controle dos números e projetos e dos processos estratégicos do
TJBA, houve, então, a incorporação à Seplan do Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica (Nege) e do Escritório de Projetos e Processos Estratégicos (EPPE), já devidamente estruturado e em funcionamento. Além disso,
em dezembro de 2016, foram nomeados dez servidores do último concurso para compor a equipe.
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APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................
»» Raes
Planejar sua estratégia de médio e longo prazo prepara a instituição para lidar, ainda melhor, com as incertezas do futuro e, justamente por conta desse cenário em constante mudança, é imprescindível o acompanhamento sistemático e a avaliação periódica, que visam à promoção de medidas necessárias à adequação
a novos panoramas. As Reuniões de Análise da Estratégia (Raes) – previstas na Resolução nº 70 de 18 de
março de 2009 e ratificadas no artigo 9º da Resolução nº 198 de 1º de julho de 2014, ambas do CNJ – servem ao TJBA como marcos de controle do rumo planejado em sua estratégia, de modo que suas políticas
públicas, ações e projetos sejam produzidos, testados e validados sob esta égide, sempre orientados ao pleno
atendimento dos jurisdicionados em suas demandas por uma justiça célere e eficiente. Até novembro de
2017, foram realizadas três Raes: em 28 de março, em 17 de julho e em 19 de setembro do referido ano.
»» RLAS
Com o objetivo de contextualizar as seções deste Tribunal sobre o alinhamento dos projetos institucionais ao planejamento estratégico, foram realizadas as Reuniões de Líderes Avançados (RLAS), envolvendo a alta gestão do TJBA. Essas reuniões têm caráter de acompanhamento do progresso dos trabalhos das
unidades e funcionam como uma preparação para as Raes.
»» Portal da Estratégia
Para divulgar informações relacionadas à gestão estratégica do TJBA e cumprir, assim, uma das diretrizes
estabelecidas, foi criado o Portal da Estratégia, www.tjba.jus.br/estrategia, espaço disponível a todos os órgãos deste Tribunal para divulgação de planos de ação, projetos e outras informações referentes ao trabalho
desenvolvido. A intenção é que todos os servidores conheçam e participem da gestão estratégica. Além
disso, esse canal tem o propósito de servir como instrumento de promoção da transparência para o cidadão.
»» Calendário da Estratégia
Para a gestão estratégica e de projetos, foi definido um calendário contendo eventos relativos ao planejamento e orçamento, à gestão e governança do TJBA, à Rede de Governança Colaborativa do CNJ e à
eficiência do TJBA.

GESTÃO PARTICIPATIVA ............................................................................................................
A gestão participativa é uma necessidade institucional e uma imposição da Resolução nº 198, do CNJ,
cujas orientações determinam a promoção da participação efetiva de magistrados, serventuários e demais
integrantes do sistema judiciário, além da contribuição da sociedade, na elaboração de suas propostas
orçamentárias e de seus planejamentos estratégicos.
»» Pesquisa de Opinião
Coordenada pelo Nege, foi realizada uma pesquisa para conhecer a opinião do público do TJBA sobre
diferentes aspectos, a fim de melhorar e corrigir possíveis falhas nos serviços prestados à população.
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Pesquisa de opinião
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Seguem alguns pontos observados referentes à pesquisa de opinião realizada. Os resultados completos
estão disponíveis no Portal da Estratégia – www.tjba.jus.br/estrategia.

Jurisdicionado
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Magistrados, Servidores, Defensoria Pública, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA)
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REDE DE GOVERNANÇA ............................................................................................................
Promovido pela Rede de Governança Colaborativa da Justiça Estadual e organizado pela Seplan, o Encontro de Boas Práticas - Missão Humaitá ocorreu nos dias 19 e 20 de abril de 2017. Ao todo, participaram 22
Tribunais de Justiça do País e foram apresentados 14 boas práticas e 25 painéis, proporcionando a troca
de experiências acerca de ações estratégicas do Judiciário.
»» Coordenação Nordeste
Ainda em relação à Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, integrantes da Seplan participaram do IV Encontro Nacional da Justiça Estadual, nos dias 7 e 8 de agosto de 2017, quando a coordenação da Rede do Segmento da Justiça Estadual para o próximo biênio foi definida. A coordenação do
subcomitê da Região Nordeste ficou a cargo do TJBA.
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO ........................................................................................................
Visando à melhoria da qualidade da informação prestada ao cliente interno e externo, o Nege efetua,
constantemente, apurações de dados estatísticos do Tribunal. Para o monitoramento e acompanhamento
dos indicadores institucionais, do Justiça em Números e das Metas Nacionais, o Nege utiliza o Sistema de
Business Intelligence (BI). Essa ferramenta adquirida está em fase de implantação e os módulos, muitos
dos quais já concluídos, foram definidos pela Seplan.

Dashboard - Módulo de produtividade mensal

No desenvolvimento de suas competências, o Nege realizou, entre outras ações, o trabalho de depuração
e análise da base de dados; prestou apoio estatístico para as atividades da área judicial, como a promoção
de magistrados e o processo de desativação de comarcas; e promoveu auditorias e correções dos dados
enviados ao Conselho Nacional de Justiça. Além disso, conforme a orientação da Resolução nº 219 do
CNJ, realizou os estudos relativos à Tabela de Lotação de Pessoal (TLP), de modo a equalizar recursos e
otimizar a força de trabalho, considerada estratégica para a melhoria da prestação jurisdicional.
»» Selo Justiça em Números
Os esforços promanados resultaram na premiação inédita para o TJBA: o Selo Justiça em Números 2017,
Categoria Ouro, concedido pelo CNJ em reconhecimento aos Tribunais que se destacaram por sua excelência em gestão da informação e da qualidade da prestação jurisdicional.
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GESTÃO DE PROCESSOS E PROJETOS ......................................................................................
Ações voltadas à melhoria dos processos de trabalho foram realizadas, como o levantamento da cadeia de
valor do Tribunal; a elaboração de uma metodologia de gerenciamento de projetos e processos; definição
dos macroprocessos e priorizações; mapeamento de todos os macroprocessos da Seplan e início do mapeamento dos processos do Projeto de Videoconferências.

Cadeia de valor do TJBA

Foi elaborado o Portfólio de Projetos Estratégicos, com ênfase nos diretamente associados aos objetivos
estratégicos da instituição, cujo acompanhamento, portanto, precisa ser feito de maneira mais minuciosa.
Esta é a razão pela qual esses projetos específicos são também discutidos e analisados durante as Reuniões
de Análise da Estratégia (Raes).
Para ajudar à gestão estratégica e de projetos, foi adquirido o Sistema PPM da Computer Associates,
nomeado de Sistema de Gestão e Projetos (SGP) e customizado com a colaboração da Seplan. Por meio
desta ferramenta, os integrantes do EPPE, junto a equipes de outros setores, realizaram o cadastramento
do mapa estratégico e seus indicadores, bem como dos projetos do portfólio, passando a executar o seu
gerenciamento. A Seplan, por meio do EPPE, gerencia 11 dos 12 pojetos cadastrados. O Escritório, por
sua vez, presta suporte às áreas em tudo o que diz respeito à gestão de projetos e processos.
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Sistema de Gestão de Projetos (SGP)

Ainda por intermédio do EPPE, cuja composição não se restringe a membros do setor de planejamento,
foram desenvolvidos o Manual de Gestão de Processos, o Manual de Gestão de Projetos, o Manual de
Operações do EPPE (MOP) e o Manual de Gestão Estratégica, todos em fase de finalização gráfica. Outro
módulo em desenvolvimento é o Manual de Portfólio.
Ademais, com o intuito de disseminar informações e promover embasamento teórico básico sobre projetos, foi realizado um workshop, que contou com a participação de colaboradores de diferentes setores.
»» Pesquisa de Ambiente para Gerência de Projetos
Esse trabalho objetivou aumentar a compreensão a respeito do ambiente para utilização dos princípios e
técnicas de gerência de projetos no TJBA, alinhando aos processos de planejamento estratégico, recursos
humanos e comunicação. Ao todo, foram aplicados 52 questionários, distribuídos pelas áreas da instituição durante o período de 1º de março a 30 de abril de 2017, respondidos por quem utiliza, no desenvolvimento do trabalho, o planejamento e gerenciamento de projetos. De acordo com o relatório final da pesquisa, a avaliação dos resultados revelou a possibilidade de segmentar em grupos as áreas pesquisadas:
Grupo 1 – Emergente (ambiente abaixo de 50%)
Grupo 2 – Motivado (ambiente entre 50% e 75%)
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Gráfico do relatório final da Pesquisa de Ambiente para Gerência de Projetos

»» Pesquisa de Maturidade em Gerência de Projetos
A pesquisa intencionou identificar o grau de desenvolvimento da atividade de gerenciamento de projetos no âmbito do TJBA. A amostra representativa foi composta por dezessete questionários, respondidos por: Presidência, Assessoria Especial da Presidência, duas secretarias, duas diretorias e duas coordenações. O resultado final apresentou uma maturidade média de 2,00, que pode ser vista, conforme
aponta o relatório conclusivo, “como uma avaliação razoável para as organizações públicas brasileiras
da administração direta, considerando o tempo em que o assunto GP - gestão de projetos - ganhou
repercussão no Brasil”.
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PROJETOS DA SEPLAN ...............................................................................................................
A Seplan está à frente de três projetos: Rede de Governança e Regionalização, Eficiência em Números e Estruturação do Quadro de Pessoal.
O primeiro considera, entre outras razões, a dificuldade do TJBA em desenvolver gestão estratégica em consonância com a realidade de cada comarca e objetiva implantar, em 2018, a Rede Regional de Governança
Colaborativa, que deverá ser composta pelo Comitê de Governança (CGOV), por Comitês Gestores Regionais (CGR-PG) e Subcomitês Gestores Regionais (SCGR-PG), abrangendo todo o território do Estado da
Bahia. Alguns dos benefícios esperados são: melhoria da gestão considerando a realidade de cada comarca;
envolvimento das comarcas para a permanente melhoria do Poder Judiciário; e implementação de diretrizes
para nortear a atuação institucional de todas as unidades.
No que diz respeito à estruturação do quadro de pessoal, considera-se, entre outros pontos, a existência
de um desequilíbrio na distribuição do quantitativo de servidores nas unidades do 1º e 2º Graus devido à
ausência de parâmetros objetivos para alocação da força de trabalho e a obrigatoriedade do atendimento à
Resolução nº 219 do CNJ. A proposta é elaborar, até janeiro de 2018, um plano de ação para estruturação do
quadro de pessoal do TJBA que contemple a equalização e o aproveitamento em 2017 e 2018, o preenchimento mínimo de pessoal em 2018 e o ideal em 2018 e 2019.
Já o projeto Eficiência em Números pondera acerca do acompanhamento do planejamento estratégico, do
uso ineficiente de recursos, da baixa qualidade dos dados, da carência de motivação e da desvinculação
entre estratégia e orçamento, intencionando delimitar o escopo de possíveis iniciativas que solucionem tais
questões. Desta maneira, como planos de ações articuladas a esse projeto constam: as Semanas Estaduais
e Nacionais da Conciliação, as Semanas de Sentenças e Baixas e a Premiação das Unidades por Alcance de
Metas (Selo Justiça em Números TJBA) – os dois últimos coordenados pela Seplan.
»» Semanas de Sentenças e Baixas
A ação, promovida pela Presidência do TJBA, em parceria com as Corregedorias Geral da Justiça e das
Comarcas do Interior e coordenada pela Seplan, visa a aumentar a eficiência e a qualidade na prestação
jurisdicional, com a redução do estoque dos processos e a diminuição da taxa de congestionamento. A
primeira edição, realizada entre os dias 2 e 6 de outubro de 2017, alcançou números expressivos: 152.931
baixas processuais e 77.721 sentenças.
»» Selo Justiça em Números TJBA
Instituído em maio de 2017, levando em consideração as Resoluções nº 194 e nº 219 do CNJ, o Programa
Permanente de Premiação a Magistrados e Servidores Lotados nas Unidades mais Produtivas do Poder
Judiciário do Estado da Bahia, denominado Justiça em Números TJBA, foi criado com o objetivo de reconhecer, ainda mais, o empenho de magistrados e servidores que dedicam suas carreiras à melhoria da
prestação jurisdicional. As premiações dar-se-ão por meio da entrega de selos às unidades, considerando
a redução da taxa de congestionamento e de acordo com a categorização estabelecida. Concorrem ao prêmio todas as unidades judiciárias de 1º Grau, que poderão ganhar selo Diamante, Ouro, Prata ou Bronze.
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ORÇAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO .......................................................................................
As propostas relativas à Lei Orçamentária Anual (Ploa) para os exercícios de 2016 e 2017 foram consolidadas e aprovadas pelo Tribunal Pleno, encaminhadas à Secretaria de Planejamento e Orçamento do Poder
Executivo e transformadas em lei – Lei Orçamentária Anual (LOA).
»» Execução do Orçamento de 2016/2017
O orçamento inicial do exercício de 2016 foi de R$ 2.082.006.000, considerando recursos de todas as fontes.
Este valor foi acrescido em R$ 422.702.632, mediante crédito suplementar, totalizando R$ 2.504.708.632.
O orçamento inicial do exercício de 2017 foi de R$ 2.311.335.000, considerando recursos de todas as
fontes. Este valor foi acrescido, até o dia 21 de novembro do referido ano, em R$ 206.897.772, mediante
crédito suplementar, totalizando R$ 2.518.232.772.
A execução do orçamento em 2016, considerando os valores efetivamente pagos, totalizou um percentual de 97,93% e em 2017, até o dia 21 de novembro do ano em questão, foi de 78,17%, considerando que o exercício orçamentário e financeiro ainda em execução, conforme demonstrado na
tabela que se segue.
Execução do orçamento - 2016/2017
Em R$ 1,00
Dotação Inicial
Dotação Atual
Empenhado
A
B
C
2016
2.082.006.000
2.504.708.632
2.472.009.971
2017
2.311.335.000
2.518.232.772
2.099.397.587
Fonte: FIPLAN Gerencial | 2017 - Execução em até 21/11/2017
Exercício

Liquidado
D
2.452.919.389
2.011.169.911

Pago
E
2.452.804.962
1.968.553.180

% Exec Pago
F = E/B
97,93
78,17

A tabela a seguir demonstra a execução do biênio 2016/2018 referente às ações orçamentárias agregadas
por classificação programática e por unidades orçamentária: Ações do PPA (Projetos e Atividades Finalísticas), Pessoal e Manutenção.
Em 2016, as ações finalísticas apresentaram uma execução de 87,59%, as de pessoal 99,29%, as de atividade de manutenção alcançaram 93,37% e as de operações especiais 79,06%. Já em 2017, as ações
finalísticas apresentam uma execução de 52,72%, as de pessoal, 81,65%, as de atividade de manutenção
alcançam 81,68% e as de operações especiais, 36,54%. Esses índices podem ser modificados até o final do
exercício, em 31 de dezembro.
Execução do orçamento por tipo de despesa - 2016/2017
Dotação Inicial
Exercício
Tipo de Despesa
A
2.082.006.000
Ações Finalísticas do PPA
83.411.000
Despesas com Pessoal
1.663.727.000
2016
Atividades de Manutenção
334.742.000
Operação Especial
126.000

Dotação Final
B
2.504.708.632
95.614.347
2.023.319.115
385.651.750
123.420

Empenhado
C
2.472.009.971
87.795.271
2.009.071.184
375.045.945
97.571

Liquidado
D
2.452.919.389
83.745.686
2.009.010.103
360.066.029
97.571

% Exec Pago
E = D/B
97,93
87,59
99,29
93,37
79,06
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Execução do orçamento por tipo de despesa - 2016/2017 (continuação)

Exercício

Tipo de Despesa
Ações Finalísticas do PPA

2017

Despesas com Pessoal
Atividades de Manutenção
Operação Especial

Dotação Inicial

Dotação Final

Empenhado

Liquidado

% Exec Pago

A

B

C

D

E = D/B

2.311.335.000

2.518.232.772

2.099.397.587

2.011.169.911

79,86

84.928.000

155.474.490

115.606.423

81.964.969

52,72

1.861.235.000

1.922.788.320

1.586.475.737

1.569.895.561

81,65

365.072.000

439.869.962

397.278.887

359.272.841

81,68

100.000

100.000

36.540

36.540

36,54

Fonte: FIPLAN Gerencial | 2017 - Execução até 21/11/2017

»» Ações Finalísticas
As ações finalísticas integrantes do orçamento deste Poder compõem o PPA - 2016/2019, por meio do
Programa 259 - Justiça Presente. Em 2016, elas tiveram excelente execução físico-financeira conforme
demonstra a última tabela, assim como caminham as ações referentes a 2017.
O referido programa é composto por 25 ações orçamentárias, sendo 17 projetos e oito atividades finalísticas, objetivando à capacitação de magistrados e servidores; construção, reforma, ampliação e aparelhamento de unidades judiciárias; correição e fiscalização do serviço judiciário; ampliação do parque
computacional, dentre outras.
Todas essas ações foram construídas e direcionadas para ampliar a qualidade e a eficiência na prestação
jurisdicional, fortalecendo os mecanismos de acesso da população à justiça.
»» 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 em 2016, totalizaram
R$ 360.066.029,00. Em 2017, até 21 de setembro, já foram liquidados R$ 359.272.841,00. Esses valores
foram aplicados em atividades direcionadas ao custeio administrativo e suporte necessário ao desenvolvimento das ações finalísticas deste Poder, com foco em:
a) Racionalização e otimização dos recursos de informática disponíveis;
b) Serviços de assistência médica e odontológica;
c) Concessão de auxílio-transporte e alimentação aos servidores, conforme autorização legal;
d) Fornecimento de energia elétrica, água, telefonia e correios;
e) Gestão de contratos de manutenção;
f) Divulgação dos atos oficiais;
g) Reparos nos imóveis;
h) Aquisição e controle de materiais;
i) Produção gráfica e de impressos;
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j) Manutenção de equipamentos;
k) Serviço de zeladoria;
l) Locação de imóveis;
m) Serviços de transporte; e
n) Outros serviços auxiliares.
»» 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 percentual significativo no seu orçamento.
A Seplan, em articulação com a Diretoria de Recursos Humanos (DRH) e com base em informações
fornecidas pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), acompanha e monitora mensalmente a
evolução da despesa com pessoal, objetivando o pleno cumprimento da legislação vigente.
As despesas com o quadro de pessoal do Poder Judiciário referentes aos anos de 2016 e 2017 estão expressas na tabela a seguir, especificadas por exercício financeiro e por valor de despesa.

Execução do orçamento despesa de pessoal - 2016/2017
Ação de Pessoal

2001

4050

4085

2002

Exercício

Dotação Inicial

Dotação Final

Empenhado

Pago

% Exec
Pago

A

B

C

D

E = D/B

2016

197.514.000

228.280.957

225.630.428

225.630.428

98,84

2017

210.455.000

210.455.000

174.314.695

172.023.681

81,74

2016

1.292.391.000

1.584.750.675

1.575.456.803

1.575.456.803

99,41

2017

1.462.718.000

1.524.271.320

1.225.725.219

1.208.979.481

79,32

Administração de
Pessoal e Encargos
dos Membros de
2º Grau do PJ

2016

173.222.000

209.687.483

207.456.693

207.456.693

98,94

2017

187.462.000

187.462.000

163.308.330

160.331.741

85,53

Manutenção
de Serviço de
Informática

2016

600.000

600.000

527.260

466.178

77,69

2017

600.000

600.000

583.605

583.605

97,27

Administração
de Pessoal
e Encargos
Administração de
Pessoal e Encargos
dos Membros de
1º Grau do PJ

Fonte: FIPLAN Gerencial | 2017 - Execução até 17/11/2017
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APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................

A

Secretaria de Tecnologia e Modernização (Setim) é o órgão responsável por prover soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) aderentes às políticas e estratégias do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), de modo a fortalecer o elo entre TI e o negócio, melhorando
a prestação jurisdicional e tornando a justiça mais eficiente e acessível.

Na persecução destes objetivos, no biênio 2016/2018, a Setim, suas diretorias e coordenações desenvolveram, coordenaram e apoiaram diversos projetos, dentre os quais, destacam-se:
»» Elaboração de política de segurança da informação
Com a publicação da Resolução nº 14 de 31 de agosto de 2016, que instituiu o Comitê Gestor de Segurança da Informação, coube à Setim o papel de coordenação deste comitê.
Para efetivar as ações e determinações, o Comitê desenvolveu um projeto com duas linhas basilares: uma
destinada à elaboração da Política de Segurança e suas Normas; a outra baseia-se na implementação da
segurança especificamente na área da Tecnologia da Informação, através da aquisição e implantação das
soluções de Network Access Control (NAC) e do Deep Discovery Inspector (DDI).
»» Atualização e ampliação da cobertura de anti-vírus
Em março de 2016, mais de 30% do parque total de, aproximadamente, 13 mil computadores, não tinha
cobertura de anti-vírus. Esta deficiência consistia na razão para a ocorrência esporádica de infecção por
ransomwares (modalidade de sequestro de dados).
Foi realizado um trabalho proativo na gestão desse parque de modo que, em julho do mesmo ano, mais
de 99% estava protegido com um programa anti-vírus, recebendo atualizações semanais de novas vacinas. Esta ação propiciou que os computadores do TJBA não sofressem com os recentes ataques no mundo todo de hackers.
»» Implantação de Business Intelligence (BI)
A implantação do Business Intelligence (BI) está alinhada aos objetivos estratégicos de promover mecanismos de apoio à tomada de decisão, de aperfeiçoar a governança e gestão, culminado o macrodesafio
de celeridade e produtividade na prestação jurisdicional.
O Projeto BI iniciou em janeiro de 2017, com a aquisição de solução completa de Data Discovery/
Business Discovery corporativo 100% in memory (em memória) e análise associativa, por meio da
ferramenta Qlik Sense, solução que se destaca no mercado, conforme comprovado no “Quadrante
Mágico” do Gartner Group de 2016.
Para consolidar as bases de dados, em Datawarehouse’s para servir de insumo tanto à ferramenta QlikSense, quanto para os serviços transacionais, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia contratou a solução para uso de ferramenta de extração, transformação e carga de dados Extract Transform Load (ETL).
Como ação de continuidade, o projeto prevê a implementação de Subset e Mascaramento de Dados,
Qualidade da Informação, Big Data e, por fim, Inteligência Artificial. O que, de certo, muito contribuirá
na prestação jurisdicional para os cidadãos.
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Business Intelligence (BI)
Painéis em produção

Painéis em homologação

Siga

Promoção dos magistrados

Metas-ENASP

Gestão de gabinetes de desembargadores

Metas Nacionais

Distribuição de processos PJe 2º Grau

Metas 2014, 2015 e 2016

Resolução 219

Selo - TJBA
Arrecadação
Semana de Baixas & Sentenças
Desativação de Comarcas
Selo de Autenticidade

Controle de demandas da Cosis

»» Ampliação da implantação do PJe 1º Grau
Cumprindo a Resolução CNJ nº 185/2013, a Setim envidou esforços na continuidade da implantação do sistema PJe no 1º Grau de jurisdição, alcançando a marca de 223 unidades judiciais com o
sistema implantado.
»» Implantação do PJe 2º Grau
Com a instituição do grupo de trabalho para gestão da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) versão 2.0 no âmbito do 2º Grau de jurisdição, a Setim passou a atuar fortemente no gerenciamento do Projeto, na sustentação e no desenvolvimento dos fluxos de trabalho e na capacitação dos
servidores e magistrados.
A implantação, inicialmente, foi determinada para as classes iniciais e, posteriormente, expandida para as
classes processuais. Em 10 de novembro de 2017, com o Decreto Judiciário nº 1.020, foram acrescentadas
18 classes originárias para peticionamento exclusivo pelo sistema PJe. Ao final do exercício de 2017, há a
previsão de que todas as classes originárias sejam atendidas pelo sistema.
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»» Ampliação de treinamento no Sistema PJe 1º Grau
Durante o biênio 2016/2018, a Setim, por meio de suas coordenações, ministrou sucessivos treinamentos
para usuários do TJBA no sistema PJe 1º Grau nas comarcas que possuem o sistema implantado, totalizando, ao longo dos dois anos, mais de 100 ações. O gráfico a seguir mostra a evolução ao longo dos meses:

Reforço de treinamento PJe - 2016/2017

»» Alcance do Selo Justiça em Números do CNJ - Selo Ouro
No mês de novembro de 2017, o TJBA alcançou o Selo Ouro da Justiça em Números do CNJ. A Setim, a
partir da execução do projeto de BI e da criação de bases do Estjud, sistema que consolida as informações
de dados de processos judiciais do TJBA e que permitiu a extração dos dados enviados ao CNJ, contribui
sobremaneira na obtenção do selo.
»» Implantação do Itil
A fim de assegurar que a governança e a gestão de TIC estejam alinhadas às práticas consolidadas de
mercado, foi adotado o Information Technology Infrastructure Library (Itil) como modelo de gestão de
referência, o que reflete a melhoria dos processos internos e da prestação dos serviços. Foram implantados os seguintes processos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerenciamento de Incidentes e Requisições;
Gerenciamento de Configurações;
Gerenciamento de Problemas;
Gerenciamento de Catálogo de Serviços;
Gerenciamento de Conhecimento;
Gerenciamento de Nível de Serviço;
Gerenciamento de Fornecedores;
Gerenciamento de Mudança, Liberação e Implantação;
Gerenciamento de Capacidade e Disponibilidade;
Gerenciamento de Evento.
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»» Apoio a estruturação do EPPE
A Estruturação do Escritório de Projetos e Processos Estratégicos (EPPE), sob responsabilidade da Secretaria de Planejamento (Seplan), contou com a participação efetiva da Setim, enfatizando a estruturação
da gestão de processos e a elaboração da Metodologia de Gestão de Processos do TJBA, na construção da
Cadeia de Valor, e auxiliando a elaboração do Modelo de Operação do EPPE.
»» Ampliação e modernização do parque de equipamentos de informática
Dando prosseguimento ao processo de renovação e ampliação do parque tecnológico no período compreendido entre 1/1/2016 e 17/11/2017, foram distribuídos os seguintes equipamentos com os respectivos quantitativos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microcomputadores - 4.415
Monitores - 5.029
Scanners - 871
Impressora laser - 2
Mini impressora térmica - 2
Mini impressora autenticadora - 39
Notebooks - 581
Celulares -149
Modens - 622

Os equipamentos foram utilizados na execução de projetos do TJBA como:
•
•
•
•
•

Novas unidades do Cejusc;
Cartórios Integrados;
Nova sede da Unicorp;
Novas unidades judiciárias;
Substituição de computadores com sistema operacional (Windows XP) descontinuado.

»» Implantação do novo Service Desk
A partir da implantação do novo Service Desk, a Setim fortaleceu o seu atendimento técnico para a melhoria dos serviços de informática. O quadro a seguir dimensiona o tamanho deste esforço ao mostrar
números significativos de atendimentos referentes a operação do Service Desk durante o período de
janeiro a setembro de 2017.
Mês

Chamados - Service Desk

Abertos

Coate

Solucionados

Telefone

Web

Outras
Coordenações

Total

Coate

Outras
Coordenações

Total

Janeiro

3.363

4.615

2.562

10.540

6.756

3.008

9.764

Fevereiro

3.592

4.823

3.129

11.544

7.306

3.383

10.689

Março

3.268

5.626

3.263

12.157

7.853

3.783

11.636

Abril

3.946

3.424

3.487

10.857

6.682

3.339

10.021

Maio

4.792

4.339

4.697

13.828

8.821

4.568

13.389

Junho

3.247

3.334

4.137

10.718

6.106

4.090

10.196

Julho

5.125

4.080

4.514

13.719

8.163

4.744

12.907

Agosto

5.251

6.474

3.343

15.068

8.903

5.390

14.293

Setembro

4.291

5.283

2.905

12.479

7.276

4.831

12.107

Total

36.875

41.998

32.037

110.910

67.866

37.136

105.002
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»» Emissão de certificados digitais
Ao longo do biênio 2016/2018, a Setim emitiu mais de 3.100 certificados digitais, o que confere confiabilidade e segurança nas operações dos processos judiciais eletrônicos. O gráfico abaixo mostra a evolução
das emissões dos certificados ao longo do período:

Certificados digitais emitidos - 2016/2017

»» Ampliação da capacidade do Data Center
Houve a ampliação da capacidade da sala cofre em 25%, conectando e configurando os elementos, preparando o ambiente para atender ao modelo de rede em três camadas: acesso, distribuição e core, atentando
aos requisitos de segurança, resiliência, alta disponibilidade e escalabilidade. Para tanto, foram necessárias a readequação elétrica e a ampliação do sistema de refrigeração.
»» Modernização dos serviços de telefonia fixa
O serviço de telefonia é composto de linhas telefônicas analógicas ou digitais, centrais telefônicas (PABX),
ramais e aparelhos. Em 2017, foi atualizado todo o parque de telefonia do TJBA.
»» Ampliação do link de dados
A rede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em 2016 alcançou status de Autonomous Systems (AS) Sistema Autônomo, que consiste em uma rede ou um conjunto de redes que está sob uma administração
comum, com características específicas e políticas de roteamento hierarquizada.
Houve a expansão da rede e a implantação da redundância dos links (dois links de 500 MB, fornecidos
por duas operadoras distintas interligadas por IBGP).
A implantação de um AS é uma grande mudança, apesar de o impacto não ser visível aos usuários, traduz-se em um avanço significativo à tecnologia, proporcionando ao TJBA maior confiabilidade, disponibilidade e uma estrutura de telecomunicações em alto nível.
304 RELATÓRIO DA GESTÃO

---- SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ----

»» Ampliação da rede Wi-Fi
Foram ampliados os pontos de acesso a rede sem fio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia com a
instalação nas dependências da Universidade Corporativa do TJBA (Unicorp) e Biblioteca do Fórum Ruy
Barbosa. Esta ação objetiva a democratização do acesso de serviços judiciários.
»» Ampliação dos serviços de áudio e vídeo
A Coordenação de Produção (CPROD) apoiou a realização de audiências entre unidades judiciárias geograficamente distantes, ampliando a oferta do serviço de salas de videoconferência. Ao longo do biênio,
foram viabilizadas mais de 200 ações de videoconferência em diversas comarcas.
»» Ampliação da infraestrutura de rede
Elaboração e fiscalização da execução de projeto de rede lógica (rede de dados/telefonia) realizado pela
CPROD, contemplando a criação de pontos lógicos, montagem, remoção e reorganização de infraestrutura de rede (canaletas, rack’s, ativos de rede e conectores), troca e modernização dos ativos de rede, além
de mudanças de layout nas unidades judiciárias.
»» Desenvolvimento de novos sistemas
Por meio da Coordenação de Sistemas (Cosis), no biênio 2016/2018, foram desenvolvidos 35 novos sistemas e funcionalidade, os quais destacam-se:
•

TJBA Cidadão – Mobile
Solução mobile que permita a consulta pública de processos judiciais, acompanhamento dos processos, acesso ao Diário da Justiça Eletrônico, pauta de julgamento, certidão judicial, jurisprudência,
telefones e endereços e calendário de eventos.

Aplicativo TJBA Cidadão
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•

Sistema Administrativo de Processamento Disciplinar
Sistema para registro e controle de processos disciplinares e emissão de certidões utilizado
pelas corregedorias.

•

Sistema de Linha Sucessória (SLS)
Sistema para acompanhamento de histórico de sucessão dos magistrados nas unidades.

•

Sistema de Organização Judiciária (SOJ)
Sistema para cadastro e manutenção da estrutura e organização do Poder Judiciário.

•

Integração do PJe ao Sistema de Certidão do SAJ
Integração do Portal e sistema de emissão de certidões do e-SAJ à base de dados do Sistema PJe.

•

Justiça restaurativa
Sistema para gestão e acompanhamento dos processos encaminhados à justiça restaurativa.

•

Estatística de Mutirão (Estmut)
Sistema para controle do fluxo de processos designados e movimentados durante mutirões diversos
(Mutirão Carcerário, Mutirão do Júri, etc.), gerando dados estatísticos.

»» Desenvolvimento de Projetos Especiais
Tendo em vista o Planejamento Estratégico 2015-2020 do TJBA, a Setim desenvolveu três grandes projetos:
•

SmartJud – Sistema que permite o monitoramento de processos criminais utilizando ferramenta de
Computação Cognitiva/Inteligência Artificial, apresentando diversos indicadores que já permitiram
a baixa processual de 11% do acervo;

•

Justiça restaurativa – Portal Web desenvolvido empregando, como referência, tecnologias utilizadas
em redes sociais, objetivando maior aproximação dos jurisdicionados e operadores do direito e tendo
como resultado a diminuição da demanda pela justiça comum;

•

Custas remanescentes – Sistema que permite o cálculo de custas processuais, possibilitando a centralização dos cálculos em uma única unidade e uniformizando os procedimentos cartorários. Dessa
forma, evitam-se erros de cálculos e aumenta-se a produtividade na baixa processual.

»» Ampliação da infraestrutura de armazenamento
Atualmente, os sistemas do TJBA consomem 97% do parque instalado, situação que ocasiona grande
risco operacional e de continuidade nos serviços, além de descumprimento da exigência da Resolução nº
211/2015 que estabelece que os órgãos judiciais devem manter um limite máximo de 80% da utilização
do parque instalado de armazenamento.
Para sanar essa situação, a Setim iniciou, em 2017, o processo de aquisição de um novo equipamento de
armazenamento capaz de suportar as necessidades do TJBA por um período mínimo de três anos.
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A presidente do TJBA, Maria do Socorro Barreto Santiago, e a desembargadora Joanice Guimarães em visita à Sala Cofre

Sistema PJe - 2º Grau

Portal de informações PJe

Sistema PJe - 2º Grau
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APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................

O

s Juizados Especiais do Estado da Bahia, consoante o art. 15 da Lei Estadual nº 7.033/1997, estão
vinculados diretamente ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, com fundamento no Decreto Judiciário nº 05/1998, convoca juiz de direito para assumir a Coordenação
dos Juizados Especiais (Coje), órgão de supervisão administrativa, por um período de dois anos.

Na gestão da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago como presidente do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, foi convocado para assumir a Coordenação dos Juizados Especiais o juiz de direito Paulo
Alberto Nunes Chenaud, conforme Decreto Judiciário publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em
3 de fevereiro de 2016.
Além da Coje, o Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia é composto pelo Conselho Superior dos
Juizados Especiais, que é um órgão de orientação superior, por 55 varas na capital e 57 no interior do Estado,
distribuídas em 38 comarcas, bem como por 8 Juizados Especiais Cíveis de Apoio na capital e 14 Juizados
Especiais Cíveis de Apoio no interior.
Importante destacar que, no biênio 2016/2018, foram realizadas inspeções em todas as unidades do Sistema
dos Juizados Especiais, com o propósito de identificar eventuais problemas e viabilizar possíveis soluções.
Na Coje, o trabalho é distribuído por núcleos, de modo a otimizar a prestação do serviço público. As mais
relevantes atividades desenvolvidas e os principais resultados alcançados no biênio 2016/2018 serão a seguir
apresentados, por núcleo de trabalho.
NÚCLEO JURÍDICO ....................................................................................................................
O Núcleo Jurídico da Coje é responsável por resolver as questões jurídicas que chegam à coordenação.
Ademais, recebe demandas de cidadãos, advogados, magistrados, prestadores de serviço, empresas e servidores levando-as ao coordenador. Para solucionar os problemas e otimizar a prestação do serviço público, são expedidos diversos ofícios (simples e circulares), elaboradas minutas de decretos e manifestações
em processos administrativos e formuladas propostas de alterações a resoluções. O Núcleo Jurídico da
Coje também é responsável por atender a demandas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo, prontamente, encaminhado as informações solicitadas e adotado as
medidas recomendadas pelo órgão.
No âmbito deste núcleo, logo no início da gestão do biênio 2016/2018, foi desenvolvido um cronograma e
efetivada a transferência das Varas do Sistema dos Juizados Especiais de Causas Comuns, Consumidor e
Trânsito da capital para o Fórum Regional do Imbuí I, onde já se localizavam as Varas do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e as Turmas Recursais. Ressalte-se que a concentração das unidades no
Fórum Regional do Imbuí I – Central dos Juizados Especiais trouxe praticidade, economia de recursos ao
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e eficiência ao serviço público.
Em fevereiro de 2016, foi publicado o Decreto Judiciário nº 117/2016, que suspendeu, até 31 de janeiro de
2018, a designação de servidores do quadro do Sistema dos Juizados Especiais para exercício em unidade
judiciária não integrante, ressalvados casos excepcionais, devidamente justificados. O impedimento mate310 RELATÓRIO DA GESTÃO
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rializado pelo decreto em questão visa a evitar a ocorrência de desfalques no quadro de servidores atuantes
nos juizados, o que poderia comprometer a regular prestação jurisdicional.
A gestão, em março de 2016, foi responsável por apresentar proposta de conversão da 2ª Vara do Sistema dos
Juizados Especiais de Trânsito na 19ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor, tendo em vista
o reduzido número de processos distribuídos para as Varas do Sistema dos Juizados Especiais de Trânsito e a
necessidade de aparelhar os Juizados Consumeristas, uma vez que estes processam trinta e duas vezes mais
demandas do que aquelas. A proposta formulada pela Coje foi acatada e resultou na Resolução nº 08, de 18
de março de 2016.
Durante o ano de 2016, houve um empenho da Coje para o cumprimento da Meta 02 da Corregedoria Nacional de Justiça para o exercício, que estabelecia que deveria ser julgado o percentual de 70% dos recursos
em tramitação nas Turmas Recursais. Nesta linha, em 16 de março de 2016, foi disponibilizado, no DJE, o
Decreto Judiciário nº 202, de 14 de março de 2016, que ampliou a competência da 6ª Turma Recursal do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, passando esta a julgar, também, os recursos contra decisões proferidas pelos Juizados Adjuntos do Estado da Bahia e os recursos contra decisões proferidas em processos que
tramitam pelo rito da Lei 9.099/95 nas Varas Cíveis e Criminais do interior.
Em 21 de março de 2016, foi disponibilizado, no DJE, o Decreto Judiciário nº 209, de 18 de março de 2016,
republicado corretivamente em 29 de março de 2016, que criou cinco Turmas Recursais Provisórias no âmbito do TJBA destinadas a sanear o acervo das Turmas Recursais. O Decreto Judiciário em questão também
determinou a implantação do mecanismo da sessão virtual, inspirado no módulo Plenário Virtual do CNJ,
e que tem o objetivo de acelerar os julgamentos nas Turmas Recursais, mediante a utilização de votos eletrônicos. Acrescente-se que a necessidade de elaboração de pautas temáticas e do julgamento por meio de
ementas, subementas e súmulas foi objeto do Decreto.
O referido saneamento encerrou-se em 15 de agosto de 2016, alcançando excelentes resultados. Durante
o período de saneamento, os magistrados das Turmas Recursais Titulares e Provisórias julgaram 44.655
processos, o que resultou numa balança judiciária de 192,97% quando considerado o número de feitos distribuídos no mesmo período. Cabe destacar que, em mensagem de abertura do XXXIX Fórum Nacional de
Juizados Especiais (Fonaje), a então Corregedora Nacional de Justiça, ministra Nancy Andrighi, elogiou os
trabalhos de saneamento das Turmas Recursais do TJBA.
No ano de 2016, a presidente do TJBA editou o Decreto Judiciário nº 460, de 20 de junho de 2016, que alterou a unidade de valor a ser paga aos juízes leigos que atuam no TJBA, passando a corresponder a R$ 30,00,
na hipótese de o juiz leigo realizar apenas o projeto de sentença, e a R$ 5,00 no caso de este realizar apenas
a audiência. A mudança atendeu as reivindicações dos próprios prestadores de serviço e não demandou
qualquer modificação na dotação orçamentária destinada ao pagamento, haja vista não ter sido aumentado
o teto remuneratório.
Em 15 de julho de 2016, foi aprovada, pelo Tribunal Pleno, a Resolução nº 10, que determinou a instalação
de Vara do Sistema dos Juizados Especiais nas Comarcas de Bom Jesus da Lapa, Brumado, Cícero Dantas,
Ipiaú, Ipirá, Riachão do Jacuípe e Santa Maria da Vitória, conforme previsto na Lei nº 10.845/2007 e recomendado pelo Conselho Superior dos Juizados Especiais. Após determinação do Tribunal Pleno no sentido
da instalação das aludidas Varas, objetivando atender às necessidades dos jurisdicionados e advogados militantes nas Comarcas supramencionadas, por meio dos Decretos Judiciários de nº 883 a 889, a presidente
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia designou data para instalação das unidades judiciárias, tendo o
Coordenador dos Juizados Especiais presidido as sessões em outubro do 2016.
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No biênio 2016/2018, foi atendida reivindicação antiga dos servidores do Sistema dos Juizados Especiais,
tendo sido publicado, no DJE, o Edital nº 89/2016, com o objetivo possibilitar a remoção de servidores entre
diversas comarcas de entrância final, sendo ofertadas vagas em Salvador, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro e Vitória da Conquista.
Em 16 de agosto de 2016, foi publicado o Decreto Judiciário nº 681, de 15 de agosto de 2016, que disciplina
afastamentos temporários, solicitações de final de lista e prorrogações de contrato de prestação de serviços
relativamente aos juízes leigos e conciliadores do TJBA, com o objetivo de estabelecer critérios para a adoção das referidas medidas e privilegiar o interesse público.
Na atual gestão, providência importante também foi a criação, por meio do Decreto Judiciário nº 740, de 25
de agosto de 2016, e a inauguração, em 1º de setembro de 2016, da Central de Cumprimento de Mandados
do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Salvador, no Fórum Regional do Imbuí. A Central de
Mandados está vinculada unicamente aos Juizados Especiais e Turmas Recursais, possibilitando a otimização dos trabalhos, a garantia da celeridade e a observância das peculiaridades do Sistema.
Ademais, a Coje, no biênio 2016/2018, promoveu diversos cursos de capacitação, visando à atualização daqueles que laboram no Sistema dos Juizados Especiais. Entre os cursos e eventos disponibilizados, estão a
comemoração ao Dia Internacional do Consumidor, no auditório do Fórum Regional do Imbuí I – Central
dos Juizados Especiais, em 15 de março de 2016, que contou com presença da desembargadora presidente
Maria do Socorro Barreto Santiago e palestras dos juízes Pablo Stolze e Moacir Reis Fernandes, bem como
da professora Flávia Marimpietri. Também foi realizado, nos dias 24 e 25 de outubro de 2016, em parceria
com a Universidade Corporativa do TJBA (Unicorp), um curso de capacitação e atualização de conciliadores, com o intuito de aumentar os índices de acordos judiciais no âmbito do TJBA. Já no ano de 2017,
em parceria com a Unicorp, foi disponibilizado um curso, a distância, ministrado pelo professor Salomão
Viana, com o tema Principais Impactos do novo Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais,
destinado a magistrados, servidores, juízes leigos e conciliadores. Por fim, foi realizado, em 13 de novembro
de 2017, mais um evento de capacitação de conciliadores do TJBA.
Em 2017, com o objetivo de cumprir as disposições normativas que tratam das Turmas Recursais, estabelecendo prazo limitado para a atuação de magistrados no referido órgão jurisdicional, foram publicados
Editais de Acesso às Turmas Recursais, ofertando dezoito vagas para julgadores, a serem preenchidas pelos
critérios de merecimento e antiguidade. Em 13 de julho de 2017, ao final do processo, foi publicado decreto
judiciário com a nova composição das Turmas.
Cabe destacar que, na atual gestão, tratativas têm sido mantidas com comissão da Ordem dos Advogados
do Brasil – Seção Bahia, para aprimorar a prestação do serviço público no âmbito do Sistema dos Juizados
Especiais da Bahia. Nesta linha, a Coje tem recebido questionamentos e sugestões da referida entidade de
classe e adotado as medidas pertinentes para implementar melhorias em diversos aspectos, a exemplo do
funcionamento das Turmas Recursais, da estrutura do Fórum Regional do Imbuí I – Central dos Juizados
Especiais e da realização de audiências.
No biênio 2016/2018, foram mantidas as sessões dos Conselho Superior dos Juizados Especiais e os encontros do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais, nos quais foram discutidos temas relevantes para
o Sistema. Inclusive, em encontro ocorrido em 29 de abril de 2016, o Colégio de Magistrados dos Juizados
Especiais, debateu acerca da aplicação do Novo Código de Processo Civil ao Sistema dos Juizados Especiais,
ocasião em que foram analisados e aprovados diversos enunciados.
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Por fim, cabe mencionar que o coordenador dos Juizados Especiais, atualmente, compõe a Comissão Especial e Temporária de Alteração da Lei nº 10.845/2007 - Lei de Organização Judiciária (LOJ), tendo encaminhado sugestões de alteração do Anteprojeto da Nova LOJ com o fim de aprimorar o Sistema dos Juizados
Especiais e conferir-lhe tratamento legal adequado à sua realidade. De modo semelhante, foram enviadas
sugestões ao Anteprojeto da Lei que substituirá a Lei nº 7.033/1997, que dispõe sobre o Sistema Estadual de
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências.
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS .........................................................................................
Este núcleo é responsável pela análise de pedidos de: nomeação de servidor para cargos comissionados
(assessor de magistrado, diretor de secretaria de vara etc.), designação de servidor para exercício de função gratificada, permuta, remoção, relotação, substituição, pagamento de condições especiais de trabalho
(CET), horário especial, afastamentos, folgas, férias, licenças, exoneração, bem como emissão de certidões
e elaboração de decretos e portarias atinentes à movimentação de servidores e designação de voluntários.
Desde o início desta gestão, tramitaram no Núcleo de Recursos Humanos 9.242 processos administrativos,
conforme abaixo descrito:
Processos administrativos tramitados no Núcleo de Recursos Humanos - 2016/2017
Tipo

Número de processos

Total

2016

2017

Exoneração

11

34

45

Férias

454

807

1.261

Remoção

28

74

102

Relotação

0

46

46

Folgas e afastamento das atividades

138

225

363

Horário especial

57

55

112

Licença maternidade

32

7

39

Licença paternidade

25

31

56

Licença médica

136

138

274

Licença-prêmio

786

1056

1.842

Licença casamento

11

11

22

Licença para concorrer a mandato eletivo

23

02

25

Licença trânsito

0

18

18

Licença luto
Licença para tratar de interesse particular
ou por motivo de pessoa em família
Licença imotivada (art. 188 – Lei nº 6.677/94)

16

12

28

31

20

51

53

0

53

Substituição

0

104

104

Outros

1.881

1.928

4.801
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NÚCLEO DE JUIZADOS ADJUNTOS ..........................................................................................
No que tange aos Juizados Adjuntos, atualmente, 141 comarcas possuem Juizados Adjuntos Cível e Criminal, em área cuja demanda regular não justificava a estrutura autônoma desse juizado, entendido Juizado
Autônomo aquele que tem juiz titular.
»» Juízes leigos e conciliadores em Juizados Adjuntos
Juízes leigos - Em exercício: 56 | afastados: 0
Conciliadores - Em exercício: 117 | afastados: 0

Movimentações realizadas em Juizados Adjuntos (no período de 02/02/2016 a 21/11/2017)
Designações Desligamentos Cooperações Afastamentos

Nomeações

Empossados

Fim de lista

Renúncias

Juiz leigo

34

79

31

04

76

34

16

13

Conciliador

98

63

21

05

162

98

17

13

NÚCLEO DE JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES ......................................................................
O Núcleo de Juízes Leigos e Conciliadores trata de questões relativas aos prestadores de serviço atuantes
em Varas do Sistema dos Juizados Especiais ou Juizados Especiais Autônomos, a exemplo de nomeações,
designações, desligamentos, cooperações, revogações de designações, afastamentos, relotações e pedidos de
final de lista.
Entre 2/2/2016 a 21/11/2017, o núcleo realizou as seguintes atividades:

Atividades realizadas pelo Núcleo de Juízes Leigos e Conciliadores
Designações Desligamentos Cooperações Afastamentos

Relotações

Nomeações

Posses

Finais de lista

Juiz leigo
(capital)

143

57

23

26

54

237

143

17

Conciliador
(capital)

68

34

41

12

28

131

68

6

Juiz leigo
(interior)

88

42

33

10

9

160

88

19

Conciliador
(interior)

66

45

87

7

16

113

66

10
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NÚCLEO DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE APOIO ...............................................................
O Núcleo de Juizados de Apoio oferece suporte aos Juizados Especiais Cíveis de Apoio/Serviços de Atendimento Judiciário (SAJ) da capital e do interior do Estado da Bahia. No biênio 2016/2018, as principais
atividades do núcleo foram as seguintes:
•

Extensão, aos Serviços de Atendimento Judiciário do interior, do sistema de agendamento on-line,
que permite ao jurisdicionado marcar a data e o horário do atendimento;

•

Importação do emulador de consulta Renavam para o TJBA, de modo a que o Tribunal adquiriu independência para instalar o referido sistema em qualquer unidade judiciária, necessitando de autorização do diretor do Detran apenas para o acesso de cada gestor de Serviço de Atendimento Judiciário
ao programa. Saliente-se que, atualmente, o sistema Renavam encontra-se instalado em todas as unidades do Serviço de Atendimento Judiciário (SAJ) do Estado, tendo ocorrido o devido treinamento
dos servidores para utilização do emulador;

•

Reabertura do SAJ Barreiras;

•

Visitas regulares às unidades da capital, com o objetivo de acompanhar o desempenho destas, bem
como envio de comunicações eletrônicas às unidades do interior, com a mesma finalidade;

•

Redução de 45 minutos para 30 minutos do tempo de atermação de queixas nas unidades do SAJ,
com o intuito de aumentar o número de agendamentos diários para cada unidade;

•

Implantação, até novembro de 2017, nos Juizados Especiais Cíveis de Apoio de Vitória da Conquista, Ilhéus, Jequié, Itabuna, Camaçari, Juazeiro, Alagoinhas, Teixeira de Freitas, do Sistema Gefre de
controle de frequência;

•

Criação de planilhas para controle de férias, licenças-prêmio e folgas, com o intuito de não prejudicar
o fluxo dos atendimentos no SAJ;

•

Ajustes e mudanças no sistema de agendamento, tais como: a) bloqueio do cidadão no sistema de
agendamento no caso de não comparecimento (bloqueio de 30 dias em princípio; bloqueio de 60 dias
no caso de reincidência); b) inclusão de requerimento de desbloqueio assinado pelo cidadão; e c)
inclusão, no sistema, da possibilidade de atendimentos sem prévia marcação.

NÚCLEO DE INFORMÁTICA E SUPORTE AOS SISTEMAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS,
DISTRIBUIÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL, ESTATÍSTICA E PROJETOS ..............................
Neste núcleo, as principais atividades desenvolvidas foram:
»» Sistema Projudi
•

Aprimoramento do sistema de captação automática da produtividade dos juízes leigos e conciliadores;
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•

Automatização da coleta de dados para pagamento dos atos praticados pelos juízes leigos que atuam
junto aos magistrados das Turmas Recursais, com disponibilização de Guia Rápido de Orientações;

•

Desenvolvimento de novo módulo/portal para as empresas credenciadas com vista ao recebimento
de citações e intimações eletrônicas, de modo a otimizar a expedição de documentos eletrônicos,
melhorar o gerenciamento, por parte das empresas, dos expedientes eletrônicos recebidos, bem como
promover adesão de outras organizações;
Aprimoramento da tela de cadastro de ações, para fornecer, de forma automática, os cadastros das
empresas credenciadas para recebimento de citações e intimações eletrônicas, aumentando, dessa
forma, a emissão de expedientes eletrônicos e reduzindo-se os gastos com emissão de cartas-postais;

•

•

Aprimoramento da tela de julgamento eletrônico colegiado das Turmas Recursais, com disponibilização do Manual de Inclusão em Pauta e Julgamento Eletrônico;

•

Disponibilização para os advogados, em agosto de 2016, de sistema exclusivo de solicitação eletrônica
de sustentação oral e de preferência;

•

Disponibilização aos advogados de todas as pautas de audiências dos juizados, bem como de todas as pautas de julgamento das Turmas Recursais e das ordens gerais dos pedidos de sustentação
oral e de preferência;

•

Desenvolvimento de novo módulo para o Ministério Público;

•

Desenvolvimento de módulo de assinatura de pré-análises em lote para os magistrados dos juizados
e Turmas Recursais, com divulgação através de manual;

•

Desenvolvimento de módulo para operacionalização de Centrais de Mandados Judiciais no Sistema
Projudi, com ferramentas automatizadas para distribuição de mandados judiciais;

•

Autuação dos recursos para as Turmas Recursais diretamente a partir da secretaria dos Juizados, desonerando a secretaria única das Turmas Recursais;

•

Intimações das partes e diligências automáticas imediatamente a partir do registro de decisões e sentenças pelos magistrados;

•

Criação do botão arquivamento rápido no sistema informatizado, o qual promove o arquivamento
dos autos com um único clique;

•

Adequação para os procedimentos relativos às intimações telefônicas, com identificação e separação,
através de filtros específicos, das partes com potencial de serem intimadas pela via telefônica, diretamente a partir das telas de elaboração de cartas-postais e de mandados judiciais;

•

Criação de ferramenta, para os juízes togados, de visualização, a partir de cada processo eletrônico,
do quantitativo de ações vinculadas ao polo ativo da ação, bem como aos seus advogados, de modo a
possibilitar a identificação de possíveis casos de litigância serial ou de infringência às regras dispostas
no Estatuto da Advocacia;
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•

Adequação do Projudi às Tabelas Processuais Unificadas do CNJ, favorecendo os corretos registros
processuais, principalmente os referentes às baixas, arquivamentos e sinalização da fase processual,
tornando os números do sistema fidedignos à realidade dos processos eletrônicos em tramitação;

•

Melhoria da tela de cadastro de ações do sistema, permitindo ao advogado recuperar os dados digitados em caso de falha da rede.

»» Sistema Saipro
•

Arquivamento retroativo de 7.451 registros de processos, tornando os números do sistema fidedignos
à realidade dos processos físicos ainda em tramitação.

»» Sistema PJe
•

Disponibilização para os advogados, em julho de 2017, de sistema exclusivo de solicitação eletrônica
de sustentação oral e de preferência;

•

Auxílio à implantação do PJe 2.0 no âmbito das Turmas Recursais;

•

Mediação de reunião entre juízes, assessores e servidores das Turmas Recursais para levantamento
de requisitos necessários à readequação dos fluxos da 6ª Turma Recursal junto ao setor de desenvolvimento do Sistema PJe.

»» Sistema de Pregão Eletrônico
•

Instalação de Sistema de Pregão Eletrônico das audiências em todas as unidades dos Juizados Especiais alocadas no Fórum Regional I – Imbuí;

•

Levantamento de requisitos para criação de sistema de pregão eletrônico para os pedidos de sustentação oral e de preferência das Turmas Recursais dos Juizados.

»» Citação e Intimação Eletrônicas
•

Publicação do Decreto Judiciário nº 833, de 19 de setembro de 2016, que disciplinou a citação e intimação eletrônicas no âmbito das Varas dos Juizados Especiais que utilizam o Sistema Projudi;

•

Credenciamento de mais 49 grandes empresas ao sistema de recebimento de citações e intimações eletrônicas;

•

Expedição de 216.698 citações eletrônicas entre janeiro de 2016 e novembro de 2017, o que representou uma economia de mais de três milhões de reais, evitando gastos com Correios.

»» Intimação Telefônica (INTTEL)
•

Assessoramento técnico para a regulamentação da intimação telefônica no âmbito dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, estabelecida através do Decreto Judiciário nº 684, de 27 de julho de 2017;
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•

Implantação do Sistema INTTEL (Intimação Telefônica) em todas as Varas dos Juizados, com disponibilização de equipamento e capacitação de servidores;

•

Confecção e disponibilização eletrônica do Manual da Intimação Telefônica;

•

Realização, nos primeiros quatro meses de instalação, de quase três mil intimações telefônicas, gerando uma economia de, aproximadamente, R$ 40 mil.

»» Treinamentos
•

Treinamento de magistrados e servidores para utilização do Sistema PJe na Turma de Uniformização
de Jurisprudência, 6ª Turma Recursal e Juizados Especiais da Fazenda Pública da Capital;

•

Treinamento de magistrados e servidores para utilização da nova funcionalidade do Sistema Projudi
denominada Controle de Votos;

•

Treinamentos dos Gestores e Oficiais de Justiça das Centrais de Mandados de Salvador, Camaçari,
Juazeiro, Teixeira de Freitas, Itabuna, Ilhéus e Vitória da Conquista;

•

Apresentação geral do PJe 2.0 para magistrados, assessores, servidores, juízes leigos e estagiários das
Turmas Recursais.

»» Núcleo de Distribuição Processual
•

Distribuição de 1.913 ações no sistema Projudi e 1.006 ações no sistema PJe entre janeiro de 2016 e
novembro de 2017, perfazendo o total de 2.919 ações distribuídas.

»» Portal dos Juizados Especiais
•

Atualização do site oficial, com disponibilização de informações e serviços, aos cidadãos e servidores,
referentes ao Sistema dos Juizados Especiais.

»» Mutirão Concentrado
•

Realização de mutirão de audiências nos dias 19 e 20 de novembro de 2016, com percentual de 56,61%
de acordos e movimentação de um montante de R$ 531.840,32;

•

Organização e preparativos para a realização do Mutirão Concentrado de 2017 que ocorreu entre os
dias 29 de novembro e 1º de dezembro.

»» Convênios
•

Promoção de serviços de atendimento pré-processual para resolução de conflitos, onde, atualmente,
participam as empresas Oi, Samsung e Sky;

•

Planejamento para instalação de uma central pré-processual destinada aos casos envolvendo a
Embasa na Comarca de Feira de Santana.
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»» Citação/Intimação por aplicativos eletrônicos de envio de mensagens
•

Apresentação de projeto de intimações através de aplicativos eletrônicos de mensagens ao Conselho
Superior dos Juizados, o qual encaminhou o pleito à Presidência do Tribunal sugerindo o envio de
proposta de Resolução ao Tribunal Pleno com o objetivo de regulamentar a sua consecução.

»» Recepcionamento eletrônico de Termos Circunstanciados
•

Desenvolvimento de sistema para a digitalização dos termos circunstanciados sejam digitalizados nas
delegacias e encaminhados digitalmente às unidades dos Juizados Especiais Criminais.
»» Núcleo de Estatística
•

Divulgação mensal dos relatórios gerenciais das Varas dos Juizados, com informações sobre produtividade e pendências dos gabinetes e das secretarias;

•

Divulgação mensal das estatísticas das Turmas Recursais, com informações sobre o quantitativo de
ações distribuídas, processos baixados e julgados;

•

Divulgação mensal da produtividade mensais dos conciliadores e juízes leigos.

NÚCLEO DE OUVIDORIA ...........................................................................................................
O Núcleo de Ouvidoria da Coje atua no pronto atendimento de cidadãos e partes que buscam, na Coordenação dos Juizados Especiais, respostas para inúmeras questões, sejam elas jurídicas, processuais
ou apenas informativas.
A respeito da atividade de ouvidoria, foram registrados, desde fevereiro de 2016, os seguintes números:
Reclamações processuais e informações - 2.150
Respostas aos interessados - 1.918
Pedido de providências a juízes e servidores - 1.340
NÚCLEO DE APARELHAMENTO DE JUIZADOS .........................................................................
Quanto à atividade de realização de obras e aparelhamento de Juizados, esclarece-se o seguinte em relação
ao biênio 2016/2018:
Obras entregues na capital
Transferência das Varas do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor, Causas Comuns e Trânsito
para o Fórum Regional do Imbuí I – Central dos Juizados Especiais, construção de dezenove salas de
conciliação no térreo do referido fórum, de mais uma sala de sessões no 4ª andar do prédio, bem como
de mais três outras salas no mesmo edifício, novas instalações do Juizado Especial Cível de Apoio do Aeroporto, mudança da 1ª e 2ª Varas do Sistema dos Juizados Especiais Criminais do bairro de Nazaré para
o Fórum Ruy Barbosa e mudança da 5ª e 6ª Varas do Sistema dos Juizados Especiais Criminais do bairro
do Largo do Tanque para a Liberdade.
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Obras entregues no interior
Construção de prédio para abrigar a Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Gandu, reforma no prédio
das Varas do Sistema dos Juizados Especiais de Itabuna, reforma e ampliação nas Varas do Sistema dos Juizados Especiais de Lauro de Freitas, reforma total no prédio da Vara do Sistema dos Juizados Especiais de
Santo Estêvão, reforma e ampliação nas Varas do Sistema dos Juizados Especiais de Eunápolis, novas instalações das Varas do Sistema dos Juizados Especiais de Teixeira de Freitas, transferência da Vara do Sistema
dos Juizados de Serrinha para o novo fórum, novas instalações das Varas do Sistema dos Juizados Especiais
de Irecê e transferência das Varas do Sistema dos Juizados Especiais de Paulo Afonso para o novo fórum.
Obras em andamento
Aproveitamento de espaço para instalação da 2ª Vara de Serrinha e construção de novos prédios para as
Varas do Sistema dos Juizados Especiais de Itabuna, Juazeiro, Camaçari, Valença, Ipiaú e Itamaraju.
GRUPO DE SANEAMENTO E BAIXA PROCESSUAL ....................................................................
Foi instituído, no âmbito dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, pelo Decreto Judiciário nº 97, de 1º
de fevereiro de 2016, o Grupo de Saneamento e Baixa Processual. Esta iniciativa tem em vista a necessidade de saneamento das unidades integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, a correção da base de
dados do sistema informatizado para a regularização do estoque de feitos em tramitação e a importância
de prevenir irregularidades e buscar soluções, bem como encontrar meios para reduzir o congestionamento nas varas do sistema.
O Grupo de Saneamento e Baixa Processual tem como atribuições acompanhar, em conjunto com os servidores das unidades, o desempenho das secretarias e da prestação jurisdicional, por meio da análise do acervo processual, e promover a consequente baixa dos feitos que tenham cumprido todas as etapas processuais.
Foram realizados trabalhos de saneamento nas seguintes Varas do Sistema dos Juizados Especiais (VSJE):
11ª VSJE do Consumidor, 12ª VSJE do Consumidor, 13ª VSJE do Consumidor, 14ª VSJE do Consumidor,
15ª VSJE do Consumidor, 16ª VSJE do Consumidor, 17ª VSJE do Consumidor, 18ª VSJE do Consumidor,
1ª VSJE de Feira de Santana, 1ª VSJE de Ilhéus, 1ª VSJE de Irecê, 1ª VSJE de Itapetinga, 1ª VSJE de Jequié, 1ª
VSJE de Simões Filho, 2ª VSJE de Eunápolis, 2ª VSJE de Feira de Santana, 2ª VSJE de Jacobina, 2ª VSJE de
Jequié, 3ª VSJE de Feira de Santana, 3ª VSJE de Ilhéus, 3ª VSJE do Consumidor, 5ª VSJE do Consumidor, 6ª
VSJE do Consumidor, 8ª VSJE do Consumidor, 9ª VSJE do Consumidor, Juizado Especial Cível e Criminal
de Coaraci, VSJE de Alagoinhas, VSJE de Brumado, VSJE de Conceição do Coité, VSJE de Gandu, VSJE de
Ipiaú, VSJE de Itamaraju, VSJE de Riachão do Jacuípe, VSJE de Serrinha, VSJE de Valença, VSJE de Santo
Antônio de Jesus e VSJE de Santa Maria da Vitória.
No período compreendido entre 1º de fevereiro de 2016 e 20 de novembro 2017, o Grupo de Saneamento e
Baixa Processual promoveu, no Sistema Projudi, o montante de 105.896 movimentações e realizou 78.243
pré-análises, perfazendo um total de 184.139 atos.
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Por fim, é relevante apresentar a balança judiciária do Sistema dos Juizados Especiais da Bahia em relação
aos anos de 2016 e 2017:

Portal dos Juizados Especiais
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APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................

A

Controladoria do Judiciário (CTJUD), em sua estrutura organizacional, conta com um gabinete
para assessoria técnica e duas coordenações, sendo uma Coordenação de Auditoria (Coaud), voltada para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia do sistema de controle interno e
uma Coordenação de Orientação e Fiscalização (Cofis), que tem, entre as atribuições, a tarefa de
orientar e fiscalizar a arrecadação e recolhimento das custas, taxas, emolumentos e outras receitas originárias dos serviços judiciais, notariais e de registro.
A CTJUD está ligada diretamente à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) e, no biênio 2016/2018, se consolidou como unidade de assessoramento à administração, intensificando as atividades de apoio ao gestor, visando a ampliar o controle da qualidade do gasto público, a prevenção e o combate
à ineficiência, com foco no desenvolvimento de atividades de caráter consultivo e fiscalizatório, das quais
destacam-se as detalhadas a seguir.
ATIVIDADES DE CARÁTER CONSULTIVO ..................................................................................
Além do cumprimento das atribuições legais, ao longo do biênio, a Controladoria do Judiciário intensificou
as atividades de caráter consultivo a fim de contribuir para a melhoria das práticas administrativas, auxiliando os gestores no cumprimento dos objetivos institucionais.
Nas atividades de consultoria, estão inseridos: o acompanhamento e interpretação da legislação; as orientações aos gestores e demais servidores nos aspectos concernentes ao gerenciamento de riscos e de controles
internos; a centralização do relacionamento com o controle externo e o aconselhamento à administração
nos assuntos estratégicos da gestão, realizado a partir de solicitações específicas e mediante participação em
órgãos colegiados.
»» Orientações nos aspectos concernentes ao gerenciamento de riscos e de controles internos
Durante o biênio, a Controladoria do Judiciário emitiu sete Instruções de Controle Interno, com orientações acerca da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, e promoveu, em parceria com a Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Unicorp), encontros de atualização com
os gestores e fiscais dos contratos para debater temas relevantes, com intuito de contribuir para o melhor
desempenho de suas funções e responsabilidades. Durante os encontros, os participantes foram atualizados
acerca dos princípios e normas que regem as licitações e contratos administrativos, das posições jurídicas
adotadas pelos órgãos de controle e foram discutidas boas práticas para obtenção de melhores resultados.
»» Centralização do relacionamento com o controle externo
Neste período, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) efetuou, no TJBA, as seguintes auditorias: Prestação de Contas dos Exercícios de 2015 e 2016; Verificação de Acumulação Indevida de Cargos Públicos;
Auditoria de Contas de Governo; Auditoria no Sistema Prisional do Estado da Bahia; Auditoria para
Acompanhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal e Auditoria Relativa à Inspeção de Natureza de
Acompanhamento de Licitações e Contratos. A Controladoria do Judiciário, além de prestar apoio ao órgão de controle externo, recebendo as solicitações, distribuindo-as para as unidades do TJBA e encaminhando as respostas respectivas àquele órgão, prestou assessoramento aos gestores do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia na confecção das respostas aos questionamentos formulados pela Corte de Contas.
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»» Aconselhamento à administração nos assuntos estratégicos da gestão, mediante participação em
órgãos colegiados
A CTJUD desenvolveu papel fundamental de aconselhamento à administração nos assuntos estratégicos
de gestão e governança institucional, mediante a participação em comitês e conselhos consultivos e de
assessoramentos:
Órgão colegiado: Conselho Gestor do Fundo Especial de Compensação (Fecom)
Ato Normativo de Criação: Lei nº 12.352, de 8/9/2011
Finalidade: Provimento da gratuidade dos atos praticados pelos registradores civis de pessoas naturais,
bem como promover a compensação financeira das serventias notariais e de registros privatizados que não
atingirem arrecadação necessária ao funcionamento e renda mínima do delegatário.
Órgão colegiado: Comitê Gestor Regional Orçamentário e de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição
Ato Normativo de Criação: Lei nº 12.352, de 8/9/2011
Finalidade: Instituir a Política Estadual de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição; fomentar,
coordenar e implementar programas, projetos e ações vinculados à Política; atuar na interlocução com o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com a Rede de Priorização do Primeiro Grau e as instituições parceiras;
interagir com o representante do TJBA na Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário e com a
comissão e/ou unidade responsável pela execução do Plano Estratégico.
Órgão colegiado: Comitê Gestor de Processos de Trabalho
Ato Normativo de Criação: Decreto Judiciário nº 1.014, de 20/10/2015
Finalidade: Definir conjunto de macroprocessos gerenciais das áreas a serem mapeados; identificar pontos
críticos dos referidos macroprocessos e propor, no que couber, melhorias; redesenhar, quando necessário,
os aludidos macroprocessos gerenciais, considerando as melhorias aprovadas, com o intuito de promover a
governança, garantir a eficiência, eficácia e efetividade na tramitação dos processos de trabalho e implantar
de forma efetiva método consagrado de gestão por processos.
Órgão colegiado: Grupo de Trabalho, no âmbito do 1º Grau de Jurisdição do TJBA
Ato Normativo de Criação: Ato Conjunto nº 2, de 11/03/2016
Finalidade: Acompanhar, em conjunto com os servidores das unidades, o saneamento, digitalização, indexação e validação dos processos existentes nas comarcas que funcionam sob o sistema SAJ.
Órgão colegiado: Grupo de Trabalho
Ato Normativo de Criação: Decreto Judiciário nº 911, de 04/10/2016
Finalidade: Elaborar o Manual de Práticas e Rotinas Cartorárias Cíveis.
Órgão colegiado: Comitê de Governança do Poder Judiciário do Estado da Bahia (CGOV)
Ato Normativo de Criação: Decreto Judiciário nº 933, de 11/10/2016
Finalidade: Caráter diretivo, consultivo e de assessoramento, responsável por conceber e promover políticas voltadas à governança institucional, de modo a garantir a aderência estratégica, a cultura da gestão
de projetos e processos, a segurança da informação, o correto e harmonioso uso da tecnologia da informação e comunicação (TIC) e a aplicação das melhores e consagradas práticas de governança e gestão.
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Órgão colegiado: Comissão de Fiscalização e Acompanhamento dos serviços prestados por meio do contrato nº 20/16-S
Ato Normativo de Criação: Decreto nº 1032, de 3/11/2016
Finalidade: Acompanhar os trabalhos da empresa Augure Desenvolvimento Empresarial, contratada para
prestação de serviços especializados de consultoria de atualização e melhoria da metodologia dos processos
de contratação administrativa e para a implementação de um novo Sistema de Controle Interno, com treinamento de servidores.
Órgão colegiado: Comissão de Prestação de Contas ao TCE, referente ao exercício financeiro de 2016
Ato Normativo de Criação: Decreto Judiciário nº 1061, de 18/11/2016
Finalidade: Orientar as unidades gestoras e as demais áreas responsáveis pelas informações acerca dos
procedimentos relacionados à prestação de contas; dirimir eventuais dúvidas perante o TCE; acompanhar
a geração das informações antes do encerramento do exercício, verificando os controles internos relacionados; analisar as informações recebidas das unidades gestoras, solicitando correções, quando necessário;
consolidar e transmitir a prestação de contas no prazo estabelecido pelo TCE; e encaminhar retificações
eventualmente solicitadas pela auditoria do TCE.
Órgão colegiado: Comitê de Implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial
Ato Normativo de Criação: Decreto Judiciário nº 420, de 4/5/2017
Finalidade: Designar grupo de trabalho; definir as regras para execução das ações voltadas à implantação
do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia; validar Plano de Ação apresentado pelo grupo de trabalho;
acompanhar o cronograma da referida implantação.

ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA .......................................................................................
As atividades de auditoria interna são desenvolvidas pela Coordenação de Auditoria (Coaud) e compreendem exames, análises e avaliações com a finalidade de certificar a eficácia dos controles internos e a conformidade com a legislação, buscando a mitigação de riscos. Para cada trabalho é gerado um relatório que
indica os pontos relevantes, bem como recomendações para melhorias.
Em conformidade com as normas de auditoria, os trabalhos da Coordenação foram planejados considerando a realidade do ambiente institucional, dos recursos humanos e materiais disponíveis, para um período de
um ano, coincidindo com o exercício financeiro, cuja execução dos Planos de Auditoria do biênio 2016/2018
encontram-se demonstrados na tabela a seguir:
Planos de auditoria - Biênio 2016/2018
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Ano

Proposta

Concluído

Não Executado

2016

7

6

1

2017

10

9

1

Total

17

15

2
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As auditorias concluídas são detalhadas a seguir. Os projetos não executados se referem aos acompanhamentos das auditorias realizadas no exercício imediatamente anterior, que, em razão das datas propostas
pelos gestores auditados para implantação das recomendações constantes nos relatórios serem posterior ao
exercício programado, serão devidamente acompanhadas em conjunto com os trabalhados desenvolvidos
no respectivo ano.
Projetos de auditoria desenvolvidos - Exercício 2016
Projeto: CNF 001/2015 - Concluso em 2016
Unidade / Área: Secretaria da Administração (Sead)/Núcleo de Licitação (NCL)
Assunto: Licitações de Bens e Serviços - Fases Interna e Externa
Objetivo: Certificar a observância do fiel cumprimento da legislação no âmbito dos procedimentos licitatórios realizados no exercício de 2015.
Projeto: OPE 004/2015 - Concluso em 2016
Unidade / Área: Sead/Diretoria de Serviços Gerais (DSG) - Contratações Públicas
Assunto: Serviços de condução de veículos automotores
Objetivo: Avaliar as ações gerenciais e os procedimentos relacionados ao processo operacional da gestão
e fiscalização do contrato de prestação de serviços especializados e continuados de condução de veículos
automotores locados, com ênfase na responsabilidade subsidiária do TJBA.
Projeto: OPE 005/2015 - Concluso em 2016
Unidade / Área: Sead/Diretoria de Engenharia e Arquitetura (DEA) - Contratações Públicas
Assunto: Serviços de manutenção predial
Objetivo: Avaliar as ações gerenciais e os procedimentos relacionados ao processo operacional da gestão e
fiscalização do contrato de prestação de serviços especializados e continuados de manutenção predial, com
ênfase na responsabilidade subsidiária do TJBA.
Projeto: ESP 001/2016
Unidade / Área: Sead / Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim) - Contratações Públicas
Assunto: Serviços de controle de acesso e vigilância eletrônica
Objetivo: Analisar as deliberações contidas nos Pareceres nº PA-TJ-CMM-114-2015 e PA-TJ-CMM-129-2015
do Núcleo da Procuradoria Geral do Estado no TJBA.
Projeto: CNT 001/2016
Unidade / Área: Sead / Diretoria de Finanças (DFA) - Controles da Gestão
Assunto: Processo de Contas 2015
Objetivo: Analisar os demonstrativos contábeis, relativos ao exercício de 2015, objetivando certificar se os registros foram efetuados de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, com a legislação e se as
demonstrações contábeis originárias refletem adequadamente a situação econômico-financeira do patrimônio.
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Projeto: OPE 001/2016
Unidade / Área: Sead/Diretoria de Recursos Humanos (DRH) - Controles da Gestão
Assunto: Avaliação de Controles Internos
Objetivo: Avaliar a eficiência dos controles internos adotados pela DRH e sua Coordenação de Pagamento
(Copag) no processo manual de pagamento de diferenças pecuniárias, reconhecidas administrativamente.

Projetos de auditoria desenvolvidos - Exercício 2017
Projeto: OPE 001/2017
Unidade / Área: Setim - Contratações Públicas
Assunto: Prestação de serviços de impressão corporativa, digitalização e reprografia.
Objetivo: Avaliar os controles internos do processo de gestão de contratos.
Projeto: OPE 002/2017
Unidade / Área: Sead/DSG - Contratações Públicas
Assunto: Prestação de serviços de gerenciamento e abastecimento de veículos automotores do Poder Judiciário.
Objetivo: Avaliar os controles internos relacionados ao processo operacional da gestão do contrato.
Projeto: OPE 003/2017
Unidade / Área: Secretaria do Judiciário (Sejud)/NDI - Contratações Públicas
Assunto: Serviços de coleta, transporte, entrega de documentação em âmbito regional, de objetos com entrega sob registro, com aviso de recebimento.
Objetivo: Avaliar os controles internos relacionados ao processo operacional da gestão do contrato.
Projeto: OPE 004/2017
Unidade / Área: Serviços de Comunicações Gerais (Secomge) - Conformidade
Assunto: Avaliar o nível de aderência aos requisitos da Norma Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) da International Organization for Standardization versão 9001 de 2015 (ISO 9001:2015)
Objetivo: Atender o requisito 9.2 Auditoria Interna da Norma ABNT ISO 9001:2015
Projeto: OPE 005/2017
Unidade / Área: Diretoria de Primeiro Grau (DPG)/Cartórios Integrados - Conformidade
Assunto: Avaliar o nível de aderência aos requisitos da Norma ABNT ISO 9001:2015
Objetivo: Atender o requisito 9.2 Auditoria Interna da Norma ABNT ISO9001:2015
Projeto: CNT 001/2017
Unidade / Área: Sead/DFA - Contábil
Assunto: Processo de Contas 2016
Objetivo: Analisar os demonstrativos contábeis, relativos ao exercício de 2016, objetivando certificar se os registros foram efetuados de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, com a legislação e se as
demonstrações contábeis originárias refletem adequadamente a situação econômico-financeira do patrimônio.
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Projeto: OPE 006/2017
Unidade / Área: Setim - Operacional
Assunto: Serviços especializados e continuados de desenvolvimento e manutenção de sistemas na área da
tecnologia da informação.
Objetivo: Avaliar as práticas adotadas nas contratações de TIC quanto à conformidade com a Resolução
CNJ 211/2015 e a boas práticas, bem como à efetividade dos controles internos relacionados.
Projeto: OPE 007/2017
Unidade / Área: Setim - Operacional
Assunto: Fornecimento de microcomputadores padrão mini desktop.
Objetivo: Avaliar as práticas adotadas nas contratações de TIC quanto à conformidade com a Resolução
CNJ 211/2015 e a boas práticas, bem como a efetividade dos controles internos relacionados.
Projeto: CNF 001/2017
Unidade / Área: Sead, Sejud, Setim - Controles da Gestão
Assunto: Retenção de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários a serem pagos às empresas terceirizadas, com mão de obra residente nas dependências do TJBA.
Objetivo: Avaliar a existência de padrões e a eficiência dos controles internos, verificar políticas e normas
que disciplinem os controles e verificar aderência aos controles.
ATIVIDADES DE APOIO AO 1º GRAU ..........................................................................................
Dentre as metas prioritárias da administração do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, neste biênio, estão
as baixas processuais e o consequente incremento da recuperação de receitas advindas das custas remanescentes em autos findos. Nesse sentido, a CTJUD, por meio da Cofis, implementou ações para cumprimento
destas metas, das quais destacam-se:
»» Central de Custas
Durante o biênio 2016/2018, a equipe acompanhou o levantamento das custas pendentes em doze unidades judiciais, sendo analisados 6.241 processos judiciais, cuja recuperação de créditos fiscais resultou
no montante de R$ 611.242,96. É importante salientar que foram baixados 5.311 processos judiciais e encaminhados 319 processos à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), para inscrição na dívida
ativa, o que corresponde ao montante de R$ 374.974,26 para constituição de crédito tributário.
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»» Cartilha Cobrança de Custas Cartorárias Remanescentes
Considerando a necessidade de padronização dos procedimentos para arquivamento e baixa dos processos com trânsito em julgado pendentes do pagamento das custas remanescentes, bem como orientação quanto ao envio à Cofis dos documentos necessários para abertura de processos administrativos
de cobrança para inscrição na Dívida Ativa, foi lançada, em 19/09/2016, a Cartilha Cobrança de Custas
Cartorárias Remanescentes, com a participação de representantes da Assessoria Especial da Presidência
II - Assuntos Institucionais (AEP II), Corregedoria Geral da Justiça e Corregedoria das Comarcas do Interior, equipe da Diretoria do Primeiro Grau e dos representantes das unidades judiciais do TJBA.
Em 2017, a Cartilha foi atualizada com base na Lei Estadual n º 13.600/2016, que alterou a tabela de custas e emolumentos do Poder Judiciário do Estado da Bahia, cujo lançamento ocorreu em evento realizado
na Comarca de Feira de Santana.
»» Acompanhamento no saneamento dos processos judiciais
Com o intuito de orientar os Cartórios da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana e Varas Cível e Criminal da Comarca de Serrinha, quanto às normas referentes à arrecadação e recolhimento das
custas, a Cofis acompanhou as Corregedorias Geral da Justiça e das comarcas do interior no saneamento
dos processos judiciais em 2016.
»» Sistema de Custas Judiciais Remanescentes
A fim de automatizar a apuração das custas judiciais remanescentes advindas dos cartórios judiciais, foi
desenvolvido com apoio da Setim, o Sistema de Custas Remanescentes, que contribuirá para o incremento da arrecadação das custas judiciais, permitindo que, dentre outros recursos, o próprio responsável
tributário emita as guias para pagamento diretamente por meio do portal que será disponibilizado.
»» Reestruturação da Central de Custas
Em decorrência dos bons resultados obtidos com o trabalho de saneamento dos processos com custas remanescentes pendentes desenvolvido pela Cofis em algumas unidades eleitas, a Presidência determinou,
por meio do Decreto Judiciário nº 832 de 13/09/2017, que a CTJUD elaborasse um plano de ação para
reestruturação da Central de Custas, que passará a apurar as custas judiciais remanescentes de todas as
unidades judiciais deste Tribunal, possibilitando maior eficiência na cobrança das custas judiciais remanescentes e melhoria nos indicadores de produtividade estabelecidos pelo CNJ.

ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO .......................................................................
A Coordenação de Orientação e Fiscalização possui uma equipe especializada, o Plantão Fiscal, que orienta
os ofícios e serventias judiciais e extrajudiciais, bem como advogados, magistrados e contribuintes, acerca
dos procedimentos e cumprimento das normas relativas à arrecadação. Nesse período, foram emitidos 485
pronunciamentos técnicos, distribuídos conforme gráfico a seguir, além de esclarecimentos de dúvidas dos
interessados por meio de e-mail, telefone e atendimento presencial.
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No que se refere às atividades de fiscalização, foram realizados, neste período, 268 projetos de fiscalização
com o objetivo de certificar o correto recolhimento das taxas cartorárias e a aferição dos demais procedimentos cartorários relativos à arrecadação, cujo resultado, com relação ao recolhimento das obrigações
principais, após conclusão das fiscalizações, indica recuperação de créditos da ordem de R$ 640.613,71,
além do encaminhamento de R$ 193.325,43 para inscrição em dívida ativa:
Evasão apurada - R$ 1.251.117,17
Créditos Fiscais recuperados administrativamente - R$ 640.613,72
Créditos Fiscais encaminhados para Inscrição em Dívida Ativa - R$ 193.325,43
Dos 268 projetos de fiscalização descritos, 153 apresentaram descumprimento de obrigações acessórias, o
que implicou na intensificação da função orientativa da equipe de auditoria.
Os gráficos que se seguem indicam o percentual de descumprimento das obrigações principal e acessórias
com relação aos cartórios fiscalizados, cujos relatórios conclusivos das fiscalizações foram encaminhados
aos juízes de registros públicos, bem como às Corregedorias Geral da Justiça e das comarcas do interior, para
a adoção das medidas disciplinares pertinentes.
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Visando à redução das despesas de deslocamento, no Planejamento Anual do Exercício de 2017, foram contemplados projetos de fiscalização à distância, que serão fortalecidos com o desenvolvimento de um módulo
de arrecadação no Sistema de Business Intelligence, que possibilita o cruzamento de informações gerenciais.
Além destas atividades de orientação e fiscalização, destacam-se ainda diversas participações em atividades
de orientação e apoio relativas ao cálculo e recolhimento de custas, recuperação de ativos do Estado da
Bahia, modernização e normatização das atividades notariais e de registro, a saber:
• Participação na Semana de Conciliação relativa aos cartórios da Fazenda Pública;
• Treinamento de estagiários cedidos pela Procuradoria Geral do Estado;
• Treinamento de servidores de Cartórios Judiciais sobre o cálculo de custas judiciais;
• Suporte ao funcionamento do Sistema Selo Digital, inclusive na homologação dos sistemas operacionais dos cartórios;
• Apoio na implantação da Central Eletrônica de Registro de Imóveis (CRI/BA);
• Apoio na elaboração do Manual de Práticas Cartorárias, Guia de Preparo Recursal – Coordenação
dos Juizados Especiais (Coje) e no projeto de atualização do Código de Normas e Procedimentos dos
Serviços Notariais e de Registros do Estado da Bahia;
• Suporte ao funcionamento do Portal do Documento de Arrecadação da Justiça (Daje), especialmente
indicando mudanças necessárias conforme regras estabelecidas pelo Novo Código de Processo Civil
(CPC), a exemplo do parcelamento e redução de custas judiciais, bem como solicitando ajustes necessários em decorrência das alterações na Tabela de Custas e Emolumentos;
• Curso ministrado a juizes empossados, no que tange às custas;
• Realização de estudos técnicos para subsidiar os projetos de alteração da Tabela de Custas e Emolumentos, analisando e discutindo as sugestões enviadas por instituições e órgãos representativos dos
cartórios extrajudiciais.

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, TREINAMENTOS E ENCONTROS .................................................
»» Participação nos II e III Fóruns de Boas Práticas de Auditoria e Controle Interno do Poder Judiciário
O II Fórum foi realizado em junho de 2016 no Superior Tribunal de Justiça (STF) em Brasília-DF, enquanto o III Fórum foi realizado em junho de 2017 no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em Recife-PE.
Além de representantes da Controladoria do Judiciário, participaram dos encontros, autoridades dos
Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União (TCU), renomados profissionais de auditoria e
controle interno, e docentes de instituições especializadas e institutos de auditoria. Os Fóruns de Boas
Práticas de Auditoria e Controle Interno no Poder Judiciário têm como principal objetivo fomentar a
integração e a troca de experiências bem-sucedidas na área, fundamentadas nas mais recentes normas
nacionais e internacionais, assim como nas diretrizes do CNJ e do TCU.
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»» Apresentação do trabalho “Implantação do novo sistema de controle interno (SCI) no TJBA para
contratos administrativos”
O chefe da Controladoria do Judiciário do TJBA, Danilo Santana, apresentou o trabalho Implantação do
novo Sistema de Controle Interno (SCI) no TJBA para Contratos Administrativos, no III Fórum de Boas
Práticas de Auditoria e Controle Interno no Poder Judiciário. A apresentação foi destaque no evento e a
iniciativa recebeu elogios e despertou o interesse de representantes dos diversos Tribunais presentes.
»» Treinamento para Auditoria da Qualidade
Nos dias 10 e 11 de julho de 2017, os servidores da Controladoria do Judiciário receberam o treinamento
para certificação da Norma ISO 9001:2015. O objetivo da capacitação foi preparar a equipe para realizar
auditorias internas no Sistema de Gestão da Qualidade nos Cartórios Integrados e no Secomge, essenciais
para a obtenção e manutenção da certificação. A auditoria da qualidade consiste na avaliação objetiva do
atendimento aos requisitos normativos e do desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade, através de
um processo sistemático, independente e documentado, para apontar necessidades de melhorias.
»» Curso de Auditoria Baseada em Riscos
Os servidores da Controladoria do Judiciário participaram do Programa de Capacitação de Auditores
na Aplicação da Metodologia de Auditoria Baseada em Riscos realizado em setembro de 2017 na sede
do Tribunal Regional Eleitoral. A metodologia visa ao alinhamento da auditoria interna aos objetivos do
Tribunal, a partir do conhecimento abrangente dos riscos corporativos, no qual seja possível direcionar
os recursos da auditoria para avaliações que adicionem valor à corporação. No curso, foram discutidos
os principais conceitos de uma auditoria baseada em riscos na preparação do plano anual e também na
condução do planejamento de uma auditoria, associado ao contexto corporativo.
»» Encontro de representantes de órgãos de auditoria interna do Poder Judiciário do Estado
A Controladoria do Judiciário do TJBA participou do encontro de representantes de órgãos de auditoria
interna do Poder Judiciário do Estado, na sede do TRE, no qual foram discutidas práticas de auditoria e
a melhor forma de atender as novas diretrizes estabelecidas pelo CNJ, principalmente a que determina
que os núcleos de auditoria interna se abstenham de exercer atividades próprias e típicas de gestão. Pela
CTJUD, participaram o controlador-chefe, Danilo Santana, e o coordenador de auditoria, Maurício Silva, ao lado de representantes da Secretaria de Controle Interno do TRE; da Auditoria Interna do Tribunal
Regional Federal - 1ª Região; e do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).
»» Treinamentos para melhoria do controle interno administrativo
Os treinamentos foram ministrados pela empresa Augure, nas dependências da Unicorp e decorreram da
contratação efetuada para implantação do novo Sistema de Controle Interno do TJBA. Foram divididos
em cinco módulos:
•

Elaboração de Termos de Referência;

•

Estruturação de Contratos Administrativos;

•

Gerenciamento e Fiscalização de Contratos Administrativos no Contexto do TJBA;

•

Elaboração da Planilha de Custos em Serviços Continuados com mão de obra residente;

•

Gestão da conta vinculada.
RELATÓRIO DA GESTÃO 333

ASSESSORIA DE
AÇÃO SOCIAL

---- ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL ----

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................

A

Coordenação de Ação Social cumpre o seu mister institucional, desenvolvendo ações que proporcionam a melhoria da qualidade de vida dos magistrados e servidores, mediante promoção de
eventos para o público interno e, também, a toda comunidade jurídica. Assim, aproxima, cada vez
mais, o Poder Judiciário do cidadão, a exemplo das doações arrecadadas, em cada feira realizada,
em prol de instituições de caridade.
Com efeito, o Poder Judiciário não pode estar alheio às necessidades da sociedade, devendo conciliar o serviço judiciário e as ações sociais, bem como os princípios que norteiam a transparência, a responsabilidade
social, a cidadania, a inclusão social e a valorização da vida.
Diante do exposto, percebe-se que as ações realizadas pela Assessoria de Ação Social (AAS), sempre visando
à eficiência e ao bem-estar dos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA),
alcançaram os objetivos e as metas da coordenação, cujos esforços empreendidos valeram a pena, transmitindo a sensação do dever cumprido.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL EM 2016 ........
»» Março
• 20 - Entrega de doações para Feira do Desapego – Terreiro de Mãe Stella.
•

14 a 22 - Feira de Chocolates Artesanais, em comemoração à Páscoa, com 30 expositores.

•

21 a 23 - Exposição de fotografias do artista Jaime Córdova sobre a Síndrome de Down.

Notícia veiculada no Portal do TJBA
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Exposição fotogáfica sobre a Síndrome de Down

»» Abril
• 1 - Visita à Fundação Lar Harmonia.
•

7 - Campanha Dia Mundial da Saúde – atendimento aos servidores no controle e prevenção à diabetes.

•

13 a 14 - Evento da Corregedoria – Visita Regimental à Comarca de Barreiras, representando o
Cerimonial da Presidência.

Visita da presidente do TJBA, Maria do Socorro Barreto Santiago, e de desembargadores à Fundação Lar Harmonia
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»» Maio
• 2 a 6 - Feira das Mães, com 35 expositores.
•

2 a 6 - Exposição de quadros dos artistas plásticos Maria Tereza de Jesus, no átrio do TJBA; José
Fernando Almeida, no Fórum Ruy Barbosa; e Evoá Ferreira, no Fórum Regional do Imbuí.

•

9 a 13 - Exposição de quadros dos artistas plásticos Kênio Silva, no átrio do TJBA; Maria Tereza de
Jesus, no Fórum Ruy Barbosa; e Artur Martins Rêgo, no Fórum Regional do Imbuí.

•

11 - Entrega das doações de leite arrecadadas pelos expositores, que participaram da Feira das Mães,
ao Centro Espírita Caminho da Redenção (Mansão do Caminho).

Feira das Mães na Praça de Serviços do TJBA

»» Junho
• 30/05 a 3 - Exposição dos artistas plásticos Bruno Neves, no átrio do TJBA; Evoá Ferreira, no Fórum do
Ruy Barbosa; e Kênio Silva, no Fórum Regional Imbuí.
•

1 a 4 - Feira dos parceiros da Caixa Econômica Federal.

•

6 a 10 - Exposição do artista plástico Bruno Neves no Fórum Regional do Imbuí.

•

6 a 17 - Exposição da artista plástica Carmen Peixinho no átrio do TJBA.

•

13 a 17 - Feira Junina Arraiá do Tribuná, com 43 expositores – doações de alimentos arrecadados pelos
expositores para instituição de caridade.

•

17 a 18 - Presidência em Movimento – visita à Comarca de Jequié (apoio ao Cerimonial da Presidência).

•

28 - Entrega de medalha ao desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto (apoio ao Cerimonial
da Presidência).

•

30 - Entrega das doações de alimentos arrecadados pelos expositores, que participaram da Feira Junina,
ao Asilo São Lázaro.
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Feira de São João arrecadou alimentos para o Asilo São Lázaro

»» Julho
• 27/6 a 1 - Exposição do artista plástico Fernando Alves no átrio do TJBA.
•

4 a 8 - Exposição dos artistas plásticos Anna Fadul, no átrio do TJBA; e Fernando Alves, no Fórum
do Ruy Barbosa.

•

11 a 15 - Exposição das artistas plásticas Anna Fadul, no Fórum do Ruy Barbosa; e Cris Melo, no
Fórum Regional do Imbuí.

•

18 a 22 - Exposição da artista plástica Clarissa Mustafá no átrio do TJBA.

•

25 a 29 - Exposição do artista plástico Marco Bulhões, no átrio do TJBA; e da artista plástica Anna
Fadul, no Fórum Regional do Imbuí.

•

Até 28 - Campanha doação de agasalhos e cobertores 2016.

»» Agosto
• 1 a 5 - Exposição dos artistas plásticos Marco Antônio Barata, no átrio do TJBA; Antônio Marcos
Souza (Marco Bulhões), no Fórum do Ruy Barbosa; e José Fernando, no Fórum Regional do Imbuí.
•

8 a 19 - Exposição do artista plástico Sérgio Amorim no átrio do TJBA.

•

16 - Entrega das doações da Campanha do Agasalho 2016 ao Abrigo São Gabriel.

•

15 a 26 - Exposição da artista plástica Najla Sampaio no Fórum Ruy Barbosa.

•

22 a 26 - Exposição do artista plástico Sérgio Amorim no Fórum do Ruy Barbosa.

•

22 a 2/9 - Exposição dos artistas plásticos Márcio Lima, no átrio do TJBA; Marco Antônio Barata, no
Fórum Regional do Imbuí; e Sérgio Amorim, no Fórum Ruy Barbosa.
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Campanha do Agasalho 2016

»» Setembro
• 5 a 9 - Exposição do artista plástico Sérgio Amorim no Fórum Ruy Barbosa.
•

5 a 16 - Exposição do artista plástico Flávio Ribeiro no átrio do TJBA.

•

14 - Participação na Campanha Setembro Amarela do auditório do TJBA.

•

19 a 23 - Exposição dos artistas plásticos Anubis Cedraz, no átrio do TJBA; Suzana Maria, no Fórum
do Ruy Barbosa; e Flávio Ribeiro, no Fórum Regional do Imbuí.

•

26 a 30 - Exposição das artistas plásticos Cris Melo, no átrio do TJBA; Flávio Ribeiro, no Fórum do
Ruy Barbosa; e Anubis Cedraz, no Fórum Regional do Imbuí.

•

Até 24 - Inscrições para exposição na 3ª Semana Literária do TJBA.

»» Outubro
• 3 a 7 - Exposição da artista plástica Marise Fernandes no átrio do TJBA.
•

3 a 7 - Feira de Artesanato no Fórum Regional do Imbuí.

•

3 a 14 - Exposição da artista plástica Anubis Cedraz no Fórum do Ruy Barbosa.

•

Até 14 - Campanha de Doação de Brinquedos.

•

17 a 21 - Feira da Primavera, com 33 expositores – doações de 5 kg de alimentos não perecíveis pelos
expositores para instituição de caridade.
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•

20 - Entrega das doações de brinquedos ao Centro Nova Semente.

•

24 a 27 - 3ª Semana Literária do TJBA.

•

24 a 4/11 - Exposição dos artistas plásticos Mirtha, no átrio do TJBA; e Marise Fernandes, no Fórum
Regional do Imbuí.

•

24 a 4/11 - Exposição dos artistas plásticos José Fernando, no átrio do TJBA; Mirtha Rocha, no Fórum Regional do Imbuí; e Marise Fernandes, no Fórum do Ruy Barbosa.

3ª Semana Literária do TJBA
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»» Novembro
• 1 - Entrega das doações de alimentos dos expositores, que participaram da Feira da Primavera, ao
Centro Espírita Cavaleiros da Luz.
•

7 - Exposição Projeto Libertarte.

•

7 a 18 - Exposição dos artistas plásticos Evoá Gonçalves, no átrio do TJBA; e Mauritano Júnior, no
Fórum Ruy Barbosa.

•

21 a 25 - Exposição dos artistas plásticos Mauritano Júnior, no átrio do TJBA; e Rosa Rocha, Osmar
Barreto e Adherbal, no Fórum Regional do Imbuí.

•

28 a 7/12 - Exposição do artista plástico Mauritano Júnior no Fórum Regional do Imbuí.

»» Dezembro
• 5 a 16 - Exposição dos artistas plásticos Rosa Rocha, Osmar Barreto e Adherbal no átrio do TJBA.
•

12 a 16 - Feira de Natal do Fórum Regional do Imbuí, com 12 expositores.

•

12 a 16 - Feira de Natal do TJBA, com 68 expositores, com a arrecadação de 2 pacotes de fraldas geriátricas por expositor, para doação a um asilo de idosos.

•

19 - Entrega das doações de brinquedos à Casa de Apoio e Assistência do Portador do Vírus HIV Aids
(CAASAH), referente à Campanha Natal Solidário, e entrega das doações de fraldas geriátricas a um
asilo de idosos.

Feira de Natal de 2016
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL EM 2017 ........
As atividades da Assessoria de Ação Social concentram-se em feiras, entregas de doações, objeto de campanhas e com a participação dos servidores do TJBA, assim como exposições de obras de arte promovidas pelo
Centro Cultural do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
»» Março
• 14 - TJBA Convida: Grandes Artistas plásticos Baianos – Vernissagem.
•

14 - Exposição Grandes Artistas Plásticos Baianos - Bel Borba, Márcio Lima, Leonel Mattos e
Sérgio Amorim.

•

20 a 24 - Feira de Saúde e Bem-Estar, com 25 expositores – orientações sobre higiene bucal, ergonomia, nutrição, ginástica laboral. Participação do Grupo de Apoio à Criança com Câncer.

Exposição Grandes Artistas Plásticos Baianos
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Feira da Saúde

»» Abril
• 3 a 7 - Feira da Páscoa, com 37 expositores na Praça de Serviços do TJBA.
•

3 a 7 - Feira da Páscoa, com 20 expositores no Fórum Regional do Imbuí.

•

17 - Entrega de 104,9 kg de leite em pó provenientes das doações pelos expositores que participaram
da Feira da Páscoa para a instituição Lar da Criança.

Feira da Páscoa
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»» Maio
• 2 a 5 - Exposição de quadros dos artistas plásticos Maria Tereza de Jesus, no átrio do TJBA; e Isa
Oliveira, no Fórum Regional do Imbuí.
•

8 a 12 - Feira das Mães, com 35 expositores - participação das voluntárias do Projeto Abraço à Microcefalia.

•

8 a 12 - Exposição de fotográfica do Projeto Abraço à Microcefalia.

•

9 - Abertura oficial do Projeto Abraço à Microcefalia pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, tendo a participação especial do Coral do TJ.

•

12 - Entrega das fraldas infantis, provenientes das doações realizadas pelos expositores da Feira das
Mães, para o Projeto Abraço à Microcefalia.

•

15 a 19 - Exposição de quadros dos artistas plásticos Maria Tereza de Jesus, no Fórum Ruy Barbosa;
e Joselita Borges, no átrio do TJBA.

•

22 a 26 - Exposição de quadros do artista plástico Dauri Diogo no Fórum Regional do Imbuí.

•

29 a 2/6 - Exposição de quadros dos artistas plásticos Dauri Diogo, no átrio do TJBA; e Rita Gomes,
no Fórum Ruy Barbosa.

Notícia veiculada no Portal do TJBA sobre a Feira do Dia das Mães
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Exposição fotográfica Abraço à Microcefalia
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»» Junho
• 29/5 a 2 - Exposição de quadros do artista plástico Dauri Diogo no Fórum Regional do Imbuí.
•

29/5 a 2 - Exposição de quadros da artista plástica Rita Gomes no átrio do TJBA.

•

5 a 9 - 1ª Feira da Sustentabilidade do TJBA, com 27 expositores, na Praça de Serviços do TJBA.

•

12 a 23 - Feira de São João, em parceria com o Programa Ser, com 42 expositores.

•

19 a 30 - Exposição de quadros da artista plástica Jocélia Costa no átrio do Fórum Ruy Barbosa.

Feira da Sustentabilidade
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»» Julho
• 3 a 7 - Exposição de quadros da artista plástica Rafaela Anjos no átrio do TJBA.
•

10 a 14 - Exposição de quadros do artista plástico José Fernando no átrio do Fórum Ruy Barbosa /
Exposição de quadros da artista plástica Ana Fadul no átrio do TJBA.

•

17 a 21 - Exposição de quadros do artista plástico José Fernando no átrio do TJBA / Exposição de
quadros da artista plástica Ana Fadul no Fórum Regional do Imbuí / Exposição de quadros da artista
plástica Jocélia Costa no Fórum Ruy Barbosa.

•

17 a 4/8 - Campanha do Agasalho.

•

24 a 28 - Exposição de quadros da artista plástica Márcia Costa no átrio do TJBA / Exposição de
quadros da artista plástica Rosa Rocha (Hospital Sarah) no Fórum Regional do Imbuí / Exposição de
quadros da artista plástica Ana Fadul no átrio do Fórum Ruy Barbosa.

•

31 a 10/8 - Exposição de quadros do artista plástico Sérgio Amorim no átrio do átrio do TJBA / Exposição de quadros do artista plástico José Fernando no átrio do Fórum Regional do Imbuí / Exposição
de quadros da artista plástica Márcia Costa no átrio do Fórum Ruy Barbosa.

»» Agosto
• 14 a 18 - Exposição de quadros da artista plástica Joselice Bispo no átrio do TJBA.
•

21 a 25 - Exposição de quadros da artista plástica Carminha Guimarães no átrio do TJBA / Exposição
de quadros da artista plástica Cris Melo no Fórum Ruy Barbosa.

•

28 a 6/9 - Exposição de quadros da artista plástica Cris Melo no átrio do Fórum Ruy Barbosa.

•

30 - Doação de agasalhos ao Lar Vida.

Doação de agasalhos ao Lar Vida
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»» Setembro
• 4 a 15 - Exposição de quadros da artista plástica Rosa Simone (Hospital Sarah) no átrio do TJBA.
•

18 a 22 - Feira da Primavera, no átrio do Fórum Regional do Imbuí, com 22 expositores.

•

18 a 29 - Exposição de quadros da artista plástica Suzana Castro no Fórum Ruy Barbosa.

»» Outubro
• 16 a 20 - 4ª Semana Literária do TJBA, no átrio do Fórum Regional do Imbuí, com 17 expositores.
•

16 a 20 - Exposição de quadros da artista plástica Anubis Cedraz no Fórum Ruy Barbosa.

•

23 a 1/11 - Feira do Servidor, no átrio do Fórum Regional do Imbuí, com 21 expositores / Exposição
de quadros do artista plástico Flávio Ribeiro no Fórum Ruy Barbosa.

Eventos realizados em outubro
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»» Novembro
• 1 - Doação de brinquedos para a Casa da Semente.
•

6 a 10 - Exposição de quadros da artista plástica Mirta Rodriguez no átrio do Fórum Regional do Imbuí.

•

6 a 17 - Exposição de quadros da artista plástica Zel Torres no Fórum Ruy Barbosa.

•

13 a 24 - Exposição de quadros da artista plástica Anubis Cedraz no átrio do Fórum Regional do Imbuí.

•

20 a 24 - Exposição de quadros do artista plástico Kenio Silva no Fórum Ruy Barbosa.

•

20 a 24 - Exposição do artista plástico Tatti Moreno na Praça de Serviços do TJBA.

•

22 - Inauguração da nova Praça de Serviços do TJBA.

•

27 a 7/12 - Exposição de quadros da artista plástica Zel Torres no átrio do Fórum Regional do Imbuí.

•

27 a 15/12 - Exposição de quadros da artista plástica Evoá Gonçalves no Fórum Ruy Barbosa.

Doação de brinquedos à Casa da Semente

Reforma do átrido do edifício-sede do TJBA
e inauguração do Memorial de Presidentes
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Presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto
Santiago, prestigia a exposição do artista plástico Tatti Moreno
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»» Dezembro
• 11 a 15 - Exposição de quadros da artista plástica Mônica Sangalo no átrio do TJBA / Feira de Natal
na Praça de Serviços do TJBA / Exposição de quadros do artista plástico Flávio Ribeiro no átrio do
Fórum Regional do Imbuí.

Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, presidente do TJBA,
na exposição da artista plástica Mônica Sangalo

CENTRO CULTURAL ...................................................................................................................

Editais publicados em 2016
Nº do edital

Finalidade

Data de publicação

01

Abertura de inscrições para composição da pauta de exposições para 2016

15 de fevereiro de 2016

02

Abertura de inscrições para participação na 3ª Semana Literária do TJBA

18 de agosto de 2016

Editais publicados em 2017
Nº do edital

Finalidade

Data de publicação

01

Abertura de inscrições para composição da pauta de exposições para 2017

7 de fevereiro de 2017

02

Abertura de inscrições para participação na 4ª Semana Literária do TJBA

31 de agosto de 2017
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---- ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL ----

Acervo de obras de arte doadas - 2016
Artista

Título

Nº de tombo

Localização

Nº da sala

Anna Fadul

Céu

604893

Gabinete do desembargador
Mário Albiani Júnior

218 – Norte

Antônio Silva

Rostos Ocultos VI

292076

Diretoria do Primeiro Grau (DPG)

305 – Norte

Artur Rego

Na vibe

604889

DPG

305 – Norte

Bruno Neves

Planos 2015

604483

Gabinete do desembargador
Julio Cezar Lemos Travessa

208 – Norte

Carmen Peixinho

Bem querer

604482

Gabinete do desembargador
Julio Cezar Lemos Travessa

208 – Norte

Clarissa Mustafá

Obá,
Omulú e Ayrá

604524
604525
604526

Gabinete da desembargadora
Rita de Cássia Machado Magalhães Filgueiras Nunes

102 – Norte

Cris Melo

Divino Espírito
Santo

607842

Gabinete da desembargadora
Aracy Lima Borges

212 – Norte

Evoá Ferreira

Habiscus Monocromáticos

Aguardando
tombamento

Gabinete do desembargador
Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro

201 – Norte

Fernando Alves

Bondinho passando pela rua direta

604480

Gabinete do assessor chefe da DPG
João Felipe Menezes

305 – Norte

Flávio Ribeiro

O Carroceiro

292075

Gabinete da desembargadora
Aracy Lima Borges

212 – Norte

José Fernando

Deusa da Justiça

597602

Gabinete do desembargador
Julio Cezar Lemos Travessa

208 – Norte

Joselice Freitas

Justiça

604625

Gabinete do desembargador
Baltazar Miranda Saraiva

105 – Sul

Kênio Silva

A Porteira

604481

Gabinete do desembargador
Ivanilton Santos da Silva

202 – N

Márcio Lima

Janela

604894

Gabinete da Presidência

313 – Sul

Marco Barata

Noites III

607840

Diretoria de Programação e Orçamento (DFO)

217 – Anexo

Maria Tereza

Esperança

604888

Juizado de Defesa do Consumidor - Aeroporto

Aeroporto
(Térreo)

Marise Fernandes

Parati

597603

Gabinete da desembargadora
Maria de Fátima Silva Carvalho

203 – Norte

Nágila da Silva

Mulher com
Turbante Vermelho

604896

Gabinete do desembargador
Osvaldo de Almeida Bomfim

312 – Anexo
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---- ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL ----

Acervo de obras de arte doadas - 2016 (continuação)
Artista

Título

Nº de tombo

Localização

Nº da sala

Pedro Nunes

Agradecimento a
Iemanjá

604890

Gabinete do desembargador
Moacyr Montenegro Souto

106 – Norte

Rosedy Palopi

São Francisco

578225

Gabinete da desembargadora
Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos

109 - Norte

Sérgio Amorim

Entrada da
Rua Chile

604892

Presidência

313 – Sul

Sérgio Amorim

Feira de
São Joaquim

604895

Gabinete da desembargadora
Maria de Lourdes Pinho Medauar

116 – Norte

Suzana Costa

Jarro de Flores

597601

Gabinete da desembargadora
Maria de Fátima Silva Carvalho

203 – Norte

Tamires Oliveira

Na mesa

604887

Gabinete do secretário
Igor Caires

309 – Norte

Terezinha
Penna Matos

Paisagem
do Campo

604626

Gabinete da desembargadora
Rosita Falcão de Almeida Maia

133 – Sul

Vanessa Almeida

O dia do bem

604645

Controladoria do Judiciário (CTJUD)

216 – Anexo

Acervo de obras de arte doadas - 2017
Artista

Título

Nº de tombo

Localização

Nº da sala

Joselita Borges

Amanhecer
no mar

597584

CPROV

104-Anexo

Rita Gomes

Rabiscus I

597583

Assessoria Especial da Presidência II (AEP II)

303 – Sul

Maria Tereza

Flores

597590

DPG

305 – Norte

Rafaela dos Anjos

Igrejinha

597586

DPG

305 – Norte

José Fernando

Deusa da Justiça

597591

DPG

305 - Norte

Jocélia Costa

Dança com o
pote e prato

597587

AEP II

305 - Norte

Anna Fadul

Superfície

597585

DPG

305 – Norte

Carminha
Guimarães

Divino
Espírito Santo

597597

DPG

305 - Norte

Sérgio Amorim

Içar da vela

597598

Gabinete do desembargador
Julio Cezar Lemos Travessa

208 – Norte

Dauri Diogo

Janela Barroca II

597595

DPG

305 – Norte

Hospital Sarah
(Rosa Simone)

Pôr-do-sol

597604

1ª Câmara Cível

207 – Norte

Suzana Costa

Jarro de Flores

597601

Gabinete da desembargadora
Maria de Lourdes Pinho Medauar

116 – Norte
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