
Ata de Reunião 

Assunto: 
Grupo de Trabalho - Eficiência 
DJ n°206, de 22 de fevereiro de 2018. 

Data: 
11/10/2018 

Redator: 
Viviane Chaves 

Local: 
AEP2 

Hora Início/Fim: 
10h — 11h40 

Participantes: Status: 
Juiza Rita de Cássia Ramos de Carvalho - Assessora Especial da Presidência II — 
Assuntos Institucionais; 

P 

Juiz Humberto Nogueira —Assessoria Especial da Presidência Magistrados P 
Juiz Eduardo Augusto Peneira Abreu P 
Juíza Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer P 
Juiz Erico Rodrigues Vieira P 
tramar Viana Martinez de Almeida - SGP P 
Pablo Roberto Nascimento Moreira - SEPLAN A 
João Felipe de Oliveira Menezes - DPG P 
José Reginaldo Nogueira — Núcleo de Precatórios P 
Larissa Torquato — Assessora - SGP P 
Viviane Chaves—Assessora - AEPII P 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos dez dias do mês de outubro do corrente ano, compareceram a este Tribunal de Justiça da Bahia, na sala de 
reuniões da AEPII, às 10 horas, os membros do Grupo de Trabalho instituído para acompanhar a execução de 
medidas para melhoria dos resultados em termos de eficiência, produtividade e qualidade da prestação 
jurisdicional do 1° grau de jurisdição no âmbito do Tribunal. 

Dra. Rita mencionou a necessidade de estar mais próximo ao grupo de eficiência do Conselho Nacional de 
Justiça. O primeiro passo seria verificar os pontos em que os Conselheiros estão envolvidos de modo a levar ao 
CNJ as sugestões trazidas por este Grupo de Trabalho. Pontuou ser importante essa interlocução para promover 
uma aproximação do CNJ. 

Dra. Rita pontuou o quanto sugerido por Dr. Humberto, de começar com a área crime, mas trouxe ao grupo a 
sugestão de iniciar com o grupo cível, pois são os resultados são válidos com relação à prestação jurisdicional 
nas Comarcas do interior, e esse grupo seria designado para trabalhar com sentenças, não apenas para 
despachos. 

Dra. Rita solicitou que a DPG promovesse a triagem de um grupo de comarcas para que o grupo de juízes 
atuasse remotamente na Comarca indicada. 

Dr. Erico sugeriu a criação de um grupo de assessores para atuar nas comarcas desprovidas de juiz titular, 
promovendo a ativação da comarca e a produtividade. Detectar, assim, as comarcas que seriam passíveis dessa 
atuação. 

João Felipe pontuou que uma magistrada solicitou a designação de um juiz leigo para os Juizados Adjuntos 
Cíveis, contudo a COJE indeferiu o pleito, não designando juiz leigo nem conciliador para os casos. 

Dra. Rita pontuou, assim, ser importante focar em ações executáveis, possíveis de serem implementadas. 

Dr. Érico pontuou que seria importante identificar as Comarcas que seriam mais críticas para essa atuação 
inicial. 
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Dra. Patrícia mencionou que o grupo será volante, e que atuará a distância, seria um juiz e assessores. Inclusive 
aduziu não entender por qual motivo a atuação dos juízes leigos não foram ampliados para a justiça comum. 

Dr. Humberto alertou que seria necessária a designação de assessor do juízo para o Grupo de Eficiência. 

João mencionou que tem muitos Juízes Leigos que não conseguem alcançar a produtividade e seria interessante 
que eles atuassem nas Comarcas alcançando assim a sua produtividade. 

Dra. Rita questionou a João Felipe se Juízes Leigos podem ser designados para as Comarcas sem Juiz. 
João informou que sim, desde que haja um Juizado Adjunto. 

Dr. Humberto pontua a necessidade de haver designação exclusiva de juiz leigo para o Grupo de Eficiência, 
pois terá uma ampla atuação até atingir a produtividade. Trouxe, ainda, a informação de que o sistema SCC 
consegue disponibilizar informações sobre as partes, inclusive óbitos, até porque o interesse do CNJ é baixa 
processual e redução da taxa de congestionamento. Mencionou que o candidato a Juiz Leigo será consultado 
acerca do interesse de participar do grupo cível de eficiência com atuação remota para sua nomeação. 

Dra. Patrícia sugeriu estratégias para esse saneamento: analisar os óbitos, publicar acerca do interesse em edital 
para prosseguir no processo, arquivando os que não manifestarem interesse. Mencionou, ainda, se nas Varas de 
Fazenda Pública administrativa a taxa de congestionamento continua o mesmo. Isso porque os precatórios 
ficam ativos até o dia do pagamento, isso se prorroga por anos. Suscita a possibilidade de baixar os processos 
quando o juiz da vara solicita o pagamento e dá baixa. 

Dra. Rita informou que o assunto fez parte da reunião do Conselho dos Tribunais de Justiça, realizada em 
Curitiba, compilado no 1° workshop realizado, promovendo a leitura do material no ponto especifico. 

Dr. Erico sugeriu que 90 dias após a expedição do Precatório fosse promovida a baixa do processo. 

Dra. Patrícia sugeriu a criação de um setor para dialogar entre a Presidência e as Varas para sanear os 
precatórios, deliberando sobre as documentações necessárias, e nesse ponto a atuação de estagiários supriria 
essa correção da documentação. 

João Felipe pontuou que na 7' Vara de Fazenda, Dr. Glauco arquivada o processo quando o 2° grau informava a 
recepção do precatório. 

Dr. Humberto sugeriu que houvesse uma reunião de Dr. José Reginaldo com os juízes das Varas de Fazenda pra 
alinhar o procedimento quanto a baixa dos processos de precatório. 

Dra. Rita convidou Dr. Reginaldo para participar da reunião do grupo para colher manifestação acerca da 
desvinculação do precatório do juízo de origem. 

Em manifestação, Dr. Reginaldo informou que o setor dá prazo de 10 dias para que o interessado proceda a 
correção da documentação, decorrido em branco, cancela. Em continuidade, informou que se não houver 
pendência de custas, quando do recebimento do precatório para pagamento no 2° grau, seria possível promover 
a baixa do processo de origem. 

Dr. Eduardo pontuou que fosse promovido o arquivamento provisório dos autos de precatórios. 
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Dr. Reginaldo questionou se o setor a ser criado resolverá as questões no interior. Informou ainda que não sabe 
ao certo qual o procedimento que está sendo utilizado pelos juizes das Varas de Fazenda Pública. Informou que 
há uma equipe no Núcleo de Precatórios para promover o check list de documentos imediatamente ao 
recebimento. 

Dra. Rita sugeriu a nomeação de 10 juizes leigos a serem capacitados. O grupo deliberou que seria interessante 
a designação de 10 juizes leigos para 5 juizes substitutos designados., em proporção de 2 Juízes leigos para 
orientação por um magistrado. 

Dr. Eduardo pontuou que nem todas as Comarcas do Interior possuem Juizados Adjuntos. 

João Felipe pontou que os juízes leigos só percebem produtividade das sentenças afetas ao procedimento da Lei 
9.099. 

Dr. Erico pontuou que poderia estender a competência dos Juizados Adjuntos abarcar a área Fazendária. 

DELIBERAÇÕES: 

Dra. Rita em deliberação com Dr. Paulo Chenaud indicou a possibilidade, restando pendente a questão 
orçamentária com a Segesp e a DFA juntamente com a SEPLAN em relação ao impacto financeiro para 
a designação de no mínimo 10 juizes leigos. 

Dra. Rita deliberou que incumbirá à DPG o estudo da viabilidade. 

Dra. Rita deliberou que irá levar ao Presidente a sugestão de baixar os processos quando da formação do 
precatório ou criar um núcleo ou setor para expedição dos precatórios, visando atingir e minorar a taxa 
de congestionamento. 

Dra. Rita informou que a DPG irá verificar a possibilidade de elaboração do decreto para estender a 
competência de Fazenda para os Juizados Adjuntos. 

Restou deliberado pelo grupo que os Juizes Leigos a serem designados para atuação no Grupo de 
Eficiência atuarão nos Juizados e serão designados no mínimo 10estagiários de pós-graduação conforme 
Projeto da AEPII que está em tramitação e cuja seleção será pelo CIE E. 

Próxima reunião designada para o dia 23/11/2018, às 10 h. 
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