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Juiz Humberto Nogueira — Assessoria Especial da Presidência Magistrados P 
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DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos dez dias do mês de dezembro do corrente ano, compareceram a este Tribunal de Justiça da Bahia, na sala 
de reuniões da AEPII, às 14h3Ohoras, 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, conforme lista de presença anexa. 

Dado início à reunião foi, Dr. Humberto Nogueira cientificou os presentes acerca da ausência de Dra. Rita 
Ramos, em virtude de falecimento de ente familiar, passando a presidir a assentada. 

Ato contínuo passou Dr. Humberto a informar sobre o cadastramento dos processos de execução no novo 
sistema do SEEU, como meta do CNJ a ser cumprida. Salienta que no futuro, nas Comarcas onde tem presídio, 
será muito útil para sinalizar os benefícios em sede de execução para os apenados em cumprimento de pena. 

Informou, ainda, que o grupo crime atuou na Comarca de Alagoinhas, para saneamento dos processos. Em 
continuidade, houve o mutirão de interdição, o saneamento da Corregedoria em comarcas do Interior, a 
exemplo de Formosa do Rio Preto e Santa Maria da Vitória. 

Foi pontuado por Dr. Erico a importância das inovações trazidas no Seminário do Bacenjud acerca do código 
resposta R$0,01, sendo relevante dar-se conhecimento aos magistrados. 

No que tange ao ponto supracitado, foi informado acerca da remessa de ofício circular aos magistrados e 
desembargadores do Tribunal por ocasião da recepção de Ofício do CNJ em que lista as inovações. Dr. 
Humberto sugeriu que, além dos magistrados, fosse dada ciência a todos os servidores do Poder Judiciário, para 
disseminar o amplo conhecimento da ferramenta. Dra. Rita informou por telefone que está em estudo a 
realização de um curso nos mesmos moldes do realizado em Brasília e que também pontuou a Central de custas 
funcionando efetivamente, 

Dr. Érico sugeriu que antes de digitalizar os processos físicos pelo UNUUD que sejam realizadas avaliações de 
processos passíveis de arquivamento. 

Pontuou-se 	da a ado - 	me as 	vas ao Concurso para Juiz, com prova já marcada para 
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Foi sugerido que, na medida do possível, se divulgue com brevidade as datas das futuras Semanas de Baixas e 
Sentenças do ano de 2019, observando-se eventuais feriados e suspensão de expediente. (Semana de Júri, 
Conciliação, Justiça pela Paz em Casa). 
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No que concerne à atuação do Grupo Crime, foi informado que com os 06 juízes designados, foi alcançado no 
período de setembro a dezembro deste ano, o resultado de 1.663 despachos, 997 decisões interlocutórias e 713 
sentenças. Em Alagoinhas foram baixados 1067 processos, restando 8.100 processos. Foi dada baixa a 70 
Cartas Precatórias. Segue anexo o relatório. 

Foi informado ao grupo por Dr. Humberto a dificuldade de atuação do Grupo de Trabalho na P Vara da Justiça 
Pela Paz em Casa de Salvador, uma vez que o cumprimento das rotinas cartorárias não estão a contento. 
Sugeriu a verificação da necessidade de capacitação dos servidores na utilização do SAJ, bem como do 
mapeamento das rotinas cartorárias da Unidade pela SEPLAN. 

Foi informado aos presentes os resultados do Grupo Cível nas Comarcas de Jequié e Barreiras, cujo relatório 
anexa-se a presente ata. 

Dr. Erico suscitou a necessidade de se estipular uma prioridade de atuação a ser seguida pelos Grupos de 
Saneamento instituídos. Dr. Humberto enfocou na possibilidade de atuar na Meta 2 do CNJ, processos mais 
antigos, em face da atribuição de peso para o Selo ao Tribunal, assim como também pontuado pela Diretoria de 
1° Grau acerca dos processos de Improbidade, com possível criação de um Grupo. 

Foi proposto por Dr. Érico a atuação do Grupo Saneador para verificar a correção do cadastramento dos 
processos de Improbidade, se de fato são relativos à Improbidade, ou Ações de Ressarcimento ao Erário 
Publico, por exemplo. 

DELIBERAÇÕES: 

Será deliberado com Dra. Rita Ramos a possibilidade de divulgar as inovações no Bacenjud para todos os 
servidores do Poder Judiciário. 

O grupo irá pensar em soluções para atuação de um Grupo de Trabalho para os processos de Improbidade, 
tentando pensar quanto a Juízes que possam atuar no mesmo, a forma de atuação sem que se alegue afronta ao 
princípio do Juiz Natural dentre outros questionamentos debatidos na reunião. 

Foi sugerido que seja encaminhada recomendação aos Juízes e servidores para que priorizem o julgamento dos 
processos de Improbidade Administrativa, nos termos da Meta 4 do CNJ, inclusive que verifiquem se o 
cadastramento dos feitos conforme a Tabela Processual Unificado do CNJ, adequando-os caso for verificada 
irregularidades. Também foi solicitado que seja encaminhado às Unidades a relação com os números de 
Processos de Improbidade Administrativa no acervo processual, e que periodicamente, de 2 em 2 meses, seja 
feita nova cobrança aos Juízes e servidores. 
Deliberou-se que a DPG irá fazer o acompanhamento e cobranças. 
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