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Ata de Reunião 

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

Data:  
20/05/2019  

Redator: 
Viviane Chaves 

Local: 
AEP2 

Hora Início/Fim: 
9h — 10h 

Integrantes: 
Juiza Rita de Cássia Ramos de Carvalho - Assessora Especial da Presidência II — Assuntos Institucionais; 
Juiz Humberto Nogueira — Assessoria Especial da Presidência Magistrados 
Juiz Eduardo Augusto Ferreira Abreu 
Juíza Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer 
Juiz Erico Rodrigues Vieira 	 . 
Iramar Viana Martinez de Almeida - SGP 
Pablo Roberto Nascimento Moreira - SEPLAN 
Mariana da Silva Laranjeira — Diretora de 1° Grau 
Participantes: 
Viviane Chaves — Assessora - AEPII 
Pedro de Matos Souza — SEPLAN 
Alexsandro Silva Santos — SEPLAN 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos vinte dias do mês de maio do corrente ano, compareceram a este Tribunal de Justiça da Bahia, na 
sala de reuniões da AEPII, às 9 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, conforme lista de 
presença anexa, para discussão dos pontos da pauta abaixo. 

Dado início à reunião por Dra. Rita Ramos, passou a explanar sobre os pontos da pauta a seguir: 

1. Lista Processos Meta 2 — SEPLAN — Enviado em 04/04/2019 e Grupo de Atuação Remota — 
Juizes — Meta 2 

Por Alex foi informado que a lista inicial foi encaminhada a todos os magistrados, e que a COSIS, 
posteriormente fez uma nova consulta, para corrigir alguns erros identificados, e foi finalizada outra 
lista que também não é definitiva, pois ainda apresenta inconsistência. 
Informou, que a COSIS ainda está filtrando outra lista, com base em alguns critérios mais específicos. 

Dr. Érico pontuou que da lista disponibilizada por Dra. Suélvia, da Corregedoria, na amostragem de 
100 processos, 10 deles estavam com pendência de movimentação da sentença já prolatada, mas que 
30 deles apresentavam pendências com o NUREDI e que isso se deve à integração dos CI. 

Dra. Rita demandou encaminhar Ofício à SEJUD, em observância ao art. 3° do DJ 522, de 10 de julho 
de 2018, o qual dispõe sobre a unificação dos grupos de trabalho que visam estabelecer um Sistema 
Único de Processamento Judicial Eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, para adoção 
de providências no sentido de regularizar as pendências dos processos digitalizados quando da 
integração dos Cartórios e que atualmente compõem a lista da Meta 2.  

Alex pontuou também a situação das sentenças prolatadas em audiências e que não são registradas na 
movimentação, deste modo os processos ainda constam na lista da META 2. 

Dr. Érico questionou que a designação de magistrados já atuando como substituto na m ca para o 
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grupo Meta 2 irá perceber substituição. 

Dr. Humberto pontuou que irá receber substituição, pois haverá cumulação de atividades. 

Dra. Rita sugeriu que esses colegas que estão designados para as Unidades do interior focassem na 
META 2. 
Dr. Humberto e Dr. Érico pontuou que isso já acontece, já há uma atuação inclusive dos juízes 
auxiliares para "atacar" a Meta 2. 

Alex pontuou que a lista da Meta 2 já está sendo atualizada pela COSIS e após a sua conclusão, 
conforme deliberado em reunião, será encaminhada por Ofício, oriundo da Presidência, aos 
magistrados.  

2. Próxima reunião será agendada por e-mail. 
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