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

Ata de Reunião 

Data: 
27/02/2019 

Redator: 
Viviane Chaves 

Local: 
AEP2 

Hora Inicio/Fim: 
14h — 15h10 

  

Integrantes: 
Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho - Assessora Especial da Presidência 11 —Assuntos Institucionais; 
Juiz Humberto Nogueira — Assessoria Especial da Presidência Magistrados 
Juiz Eduardo Augusto Ferreira Abreu 
Juíza Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer 
Juiz Erico Rodrigues Vieira 
Tramar Viana Martinez de Almeida - SGP 
Pablo Roberto Nascimento Moreira - SEPLAN 
Mariana da Silva Laranjeira — Diretora de 1° Grau 
Participantes: 
Viviane Chaves — Assessora - AEPII 
Ângelo Marlins Júnior - DPG 
A,  Iexsandro Silva Santos - SEPLAN 

a Celane de Abreu Dias - AEPII 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do corrente ano, compareceram a este Tribunal de Justiça da Bahia, na sala de 
reuniões da AEPII, às 14 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 10  grau de 
jurisdição no âmbito do Tribunal, conforme lista de presença anexa, para a reunião a ser realizada com o auxílio de 
chamada por videoconferência com Dra. Patrícia Kertzman. 

Dado início à reunião Dra. Rita Ramos cientificou Dra. Patrícia do início da reunião, a qual acompanha por 
videoconferência em virtude das audiências já agendadas em sua Unidade, e registrou aos presentes a ausência justificada 
de Dr. Eduardo em virtude de estar realizando um procedimento médico. 

Passou a explanar sobre os pontos da pauta a seguir: 

Saneamento Bom Jesus da Lapa — Pedido de Providências CNJ 008634-82.2018.2.00.0000; 

Foram apresentados os resultados do saneamento em Bom Jesus da Lapa, fornecido pela DPG. 

Quantitativo total de atuação Grupo de Trabalho; 

Foi também apresentado o quantitativo relativo ao Grupo de Trabalho Criminal, até o dia 26/02, colhido pela DPG, sendo 
que o quantitativo do Grupo Cível aguarda a extração dos dados pela COSIS, à vista da impossibilidade de extração dos 
relatórios diretamente do Sistema PJE. 

Foi deliberada a expedição de Ofício ao UNIJUD informando da necessidade do sistema extrair o relatório de 
produtividade dos Juízes, inclusive para efeito de comprovação de recebimento de substituição, para cumprimento do 
quanto disposto no Ato Conjunto n.° 01, de 23 de janeiro de 2019.  
Foi deliberado ainda, que seja demandada a produção de tutorial a ser encaminhado às Unidades para dar conhecimento 
sobre como extrair os relatórios do Sistema PJE.  

Vagas de magistrado para o Grupo de Trabalho para atuação remota 

Dr. Érico pontuou da possibilidade de contatar Dra. Ana Gabriela, designada como juíza auxiliar da sua Unidade, para 
verificar a possibilidade de ao invés de atuar como auxiliar na sua Unidade, seja direcionada ao Grupo de Trabalho de 
atuação remota Cível. 

Meta 4— I mprobidade Administrativa; 
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Dra. Rita Ramos informou que Dr. Humberto, da AEPI, vem realizando comunicação com os magistrados sobre os processo 
de Improbidade Administrativa em suas Unidades, bem como o atendimento à Meta 4 do CNJ (julgamento). Conforme já 
pontuado nas reuniões anteriores, surgiu a necessidade de instituir um Grupo de Trabalho para atuação nos Processos de 
Improbidade Administrativa, entretanto o Grupo de Eficiência encontra dificuldades para a execução do Projeto por não haver 
magistrados com disponibilidade para a composição do Grupo Remoto de Trabalho. 

5. 	Meta 2 — Julgamento de Processos (DPG e Acompanhamento pela SEPLAN) 

Foi informado por Alex que a situação é crítica e que é necessária uma mobilização institucional para priorizar o julgamento 
desses Processos. Assim como a necessidade de verificar junto à SETIM a captura dos dados para envio das informações do 
TJBA ao CNJ, pois essas informações devem ser vistas com prioridade, no caráter institucional, porque impactam diretamente 
na imagem do Tribunal de Justiça. 
Foi deliberado pela designação de uma reunião com as Secretarias SETIM, SEPLAN, SEAD e SEGESP para tratar de 

hamento de ações voltadas ao Selo de Justiça em Números do CNJ.  

O que ocorrer: 

Foi informado aos presentes do Elogio recebido pela AEP2, por e-mail, encaminhado por uma Advogada de Santa 
Maria da Vitória, que teceu bons comentários sobre os servidores e os magistrados em atuação no Grupo de Trabalho. 
Dra. Rita demandou o encaminhamento para anotação na ficha funcional dos servidores nominados.  

A DPG entregou relatório da Comarca de Poções com um quantitativo de aproximados 10 mil processos, entre crime e 
cível. Foi deliberado por Dra. Rita que é o caso de realizar-se um saneamento, previsto inicialmente para início de 
Abril/2019, deliberando-se pela preparação do Decreto para iniciar o saneamento. Nesse sentido, os magistrados em 
atuação no Grupo de Trabalho serão consultados por Luca para verificar o interesse em permanecer nas Unidades ou 
modificá-las. 

Dr. Érico sugeriu que os magistrados que estão auxiliando Unidades Judiciais que já contem com Juiz Titular, sejam 
designados para compor um grupo que possa ser designado para o saneamento em Unidades, formando uma equipe 
volante de saneamento, que não haveria atendimento ás partes e advogados porque não haveria vinculação específica 
à Unidade, contribuindo para a celeridade na atuação. Que consultou Dr. George e Dr. Marcos Ledo, mostrando-se 
favoráveis a ideia. 
Foi deliberado por Dra. Rita que se houver a disponibilidade de 4 magistrados, poderia haver a nomeação do Grupo 
de Trabalho para atuação nas Unidades designadas conforme a necessidade, registrando que a ideia é muito 
interessante. 
Dr. Erico irá verificar a disponibilidade de 5 juízes para a composição do Grupo de Trabalho, Cível e Consumo, e a 
SEPLAN irá mapear as Unidades passíveis dessa atuação.  

Dr. Érico mencionou a dificuldade em lidar com a situação dos processos a serem redistribuídos, e a necessidade de 
realizar a redistribuição desses processos empresariais para Varas Especializadas. 
Restou deliberado pelo encaminhamento de expediente à Corregedoria para que sejam adotadas as devidas  
providências nesse sentido.  

Foi pontuada também a necessidade de desenvolvimento pela DPG das tratativas para realização do Mutirão de 
Interdição previsto para a segunda semana de Abril. 

Próxima reunião nendada para o dia 25/03/2019, às 10h30. 
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