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DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do corrente ano, compareceram a este Tribunal de Justiça da Bahia, na sala de reuniões 
da AEPII, às 9h30, os membros da Comissão instituída para proposições, diagnóstico e enfrentamento das demandas do Poder 
Judiciário, conforme lista de presença anexa, para discussão dos pontos da pauta a seguir: 

Dr. Humberto presidiu a assentada em virtude da ausência de Dra Rita Ramos, considerando a impossibilidade de participação. 

Reiterado em 08/04 o Oficio n.° 64/2019 — Enviado à ESA em 23/01/2019. Resposta? 

Dr. Humberto questionou a resposta acerca do Oficio reiterado para promovi r Termo de Cooperação 
entre as Escolas para realizar capacitações conjuntas. 

Thais Bandeira, diretora da ESA, manifestou-se que está iniciando um curso conjunto com o TRT, para o Pie 
Calc, e que pode sim ser realizado um Termo nesse sentido, questionando com quem poderá tratar 
diretamente para alinhar os termos, tendo sido informado que a Secretária 

Por Dr. Humberto foi informado que a Secretária-Geral da Unicorp é Líbia Andrade e que o telefone de 
contato da Bela. Thais será disponibilizado para contato nesse sentido.  

Foi encaminhado e-mail pela AEPII ao Gabinete de Segurança Institucional, em 23/04/2018, 
informando os tópicos sobre Segurança abordados na última reunião. 

Foi informado por Dr. Humberto aos presentes que foi encaminhado o e-mail ao Gabinete de Segurança 
Institucional, com as situações reportadas na última reunião, tendo sido acusado o recebimento. 

Saneamento Santa Maria da Vitória — Dec. 766/2018. 

Dr. Humberto pontuou que tem se reunido frequentemente com as subseções da OAB para tratar de assuntos 
de interesse da Classe (Bom Jesus da Lapa, Paulo Afonso, Brumado, Teixeira de Freitas). Em virtude dessas 
reuniões, foi colocado um grupo de juízes para atuação remota nas Comarcas de Caculé, Santa Ma da Vitória, 
Bom Jesus da Lapa, Itanhém. 
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E que essas medidas importam em dispêndio financeiro, e por conta da questão contábil do limite prudencial, 
as medidas precisas ser gradativas. 

Dra. Leila, da Segesp, informou que a despesa do TJBA é sempre maior do que o repasse do Estado, então a 
Secretaria sempre está pontuando internamente para evitar designar magistrados, conciliadores e demais 
despesas. Conforme o orçamento, só paga a folha até outubro, e essa situação se repete já por vários anos, e já 
suplementação. 

Dr. Glauco sinalizou, inclusive, que há verbas diferentes, para pessoal e para outras melhorias. Assim, é 
preciso ter cautela, pois no que tange a obras, p. ex., o que não for utilizado para melhorias no TJ é devolvido 
ao Estado e não retorna mais ao Tribunal. 

Estagiários Cartórios — Resposta OAB? 

Dr. Humberto resumiu a demanda disposta por Dr. Glauco nas últimas assentadas, relativo à possibilidade de 
manter os estagiários na Unidade, recém-formados, custeado pela OAB. 

Dra. Ilana informou que após a Resolução que impede a entrada sem anúncio prévio nos Gabinetes, se isso 
for levado a Plenário, não obterá êxito, então a OAB aguardará um tempo para inclusão do tema no Plenário 
para votação. 

Dr. Humberto sugeriu que Dr. Bana verificasse com a Correzedoria Geral para esclarecer os argumentos que 
ensejaram a mencionada Resolução.  

Situação Varas Sucessões / Relatórios Grupos de Trabalho — DPG/COSIS 

Dr. Humberto informou aos presentes que foi realizado um mutirão em Salvador, nas varas de Sucessões, 
foram triados cerca de 4 mil processos, realizando-se 111 entrevistas. Informou que em Feira de Santana, no 
mês de Abril, foram realizadas 205 perícias pagas pelo Tribunal. Acrescentou que os Grupos Criminais de 
atuação remota foram direcionadas para algumas Unidades sem Juiz Titular. Reiterou que a promoção de 
magistrado está paralisada por conta da decisão do CNJ, mas que há previsão de promoção de 50 
magistrados. 

O que ocorrer. 

Dr. Humberto informou a necessidade de se instaurar uma Semana de Sentenças e Baixas porque para o CNJ 
a baixa processual é extremamente importante, sobretudo para a obtenção do Selo Justiça em Números. 
Ocorre que na rotina cartorária o servidor não consegue promover a baixa processual, uma vez que está em 
atendimento no balcão às partes e advogados, e atuando nos processos para o andamento regular do feito. 
Assim, com esta semana é possível sanear o acervo baixando-se os processos já finalizados. 

De mesmo modo, sinalizou as semanas temáticas, também são importantes. 

Dra. Ilana pontuou que para a advocacia essas semanas temáticas são entendidas como oportunidade para o 
cartório extinguir processos que estavam conclusos para sentença por falta de manifestação do advogado. 

Dr. Glauco pontuou que para os Cartórios esse mecanismo é interessante, pois é muito mais ágil o julgamento 
por pauta temática, pois o assunto é comum e torna-se mais rápida a apreciação processual, contribuindo para 
o julgamento por meio de uma linha de produção organizada. 

Dra. Ilana pontuou que a 6a Vara da Fazenda Pública está sem computador. 
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Júlia da DGP informou que a SETIM, em situações extremas, sempre aciona a Diretoria de 1° Grau para 
atender a nível emergencial, redirecionar algum equipamento. 

Dr. Humberto que possivelmente já alguma inconsistência nessa informação, pois o próprio magistrado 
procura a AEP1 quando há situações extremas como a relatada e há uma solução.  Sugeriu que Dra. Ilana 
informasse à Unidade para que o magistrado entrar em contato com a AEP1 sobre a situação.  

À vista do quanto pontuado pela OAB acerca da dificuldade de estacionamento no Tribunal de Justiça, as  
representantes da OAB solicitaram que seja autorizado me os advogados também estacionem os carros no 
Estádio de Pituacú como está sendo concedido aos servidores. Por Dr. Humberto foi solicitado que seja 
encaminhada a sugestão á SEAD para que se verifique a possibilidade de atendimento, informando às Dras.  
Thaís e Ilana sobre o andamento, consignando no expediente os telefones das representantes para contato.  

7. Próxima reunião agendada para 20/05/2019, às 10h. 
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