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APRESENTAÇÃO
Eis o Relatório da Gestão do Biênio 2018/2020. Apresento-lhes, com muita honra, este documento
que reúne informações significativas sobre as principais atividades e realizações do Tribunal de Justiça
da Bahia (TJBA) no período de 1º de fevereiro de 2018 a 30 de setembro do ano seguinte, que esteve
sob a Presidência do eminente Desembargador Gesivaldo Britto. Ademais, ao final deste exemplar,
são apresentadas, em um capítulo, as ações desenvolvidas por mim, na incumbência de Presidente em
Exercício, para a governança, a gestão da qualidade e as medidas de natureza socioambiental deste
Tribunal. Este Relatório da Gestão evidencia, destarte, o esforço conjunto em prol do cumprimento da
missão organizacional e do alcance dos objetivos do Judiciário baiano.
Assegurar o acesso à justiça, visando à paz social. Esta é a linha mestra deste Tribunal, o mais antigo
das Américas que, no dia 7 de março de 2019, completou 410 anos de existência. Ao longo dessa
trajetória, orientado pela razão de existir, o Judiciário baiano coleciona conquistas, desafios e êxitos
que consolidam a memória institucional. Ações essas viabilizadas pelo trabalho e empenho de todos
nós, que fazemos parte deste Tribunal quadricentenário.
TJBA Todos Juntos – Servidores, Magistratura, Presidência e você: caminhar juntos para chegar
juntos. A frase, lema da gestão do biênio 2018/2020, ressalta a importância da atuação conjunta e
valorização de servidores, magistrados e toda a sociedade na construção do Judiciário. A diligência de
todos foi imprescindível para conquistar os resultados evidenciados neste relatório e, assim, alcançar
os propósitos institucionais.
Para ilustrar o início de cada capítulo deste documento, foram escolhidas fotos do prédio anexo,
construído e entregue neste biênio. Outrossim, inúmeras foram as realizações desta gestão: Programa
VAI; Núcleo de Gestão da Qualidade (Nugeq); Semanas Justiça pela Paz em Casa; Nomeações de
Servidores; Concurso de Juiz; Unijud Digital; Pai Presente; Vídeos institucionais; Cursos da Unicorp;
Mês do Servidor; Ações voltadas para a saúde; Semanas de Sentenças e Baixas; Informativo TJBA;
Mutirões de Curatela; Diretoria de Distribuição do 2º Grau; Casa do Servidor; Iniciativas das Comissões
Temporárias e Permanentes; Centro Integrado de Segurança; Vara de Audiência de Custódia; Novas
unidades do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc); Videoconferências; Justiça
Restaurativa; Portal da Jurisprudência; Conhecendo o Judiciário; Queixa Cidadã; Central de Custas;
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU); Semanas da Conciliação; Transmissões ao vivo
de eventos institucionais; Cejusc Itinerante; Secretaria de Gestão de Pessoas; Ações sociais; Processo
Seletivo para Formação de Cadastro de Reserva nas Funções de Conciliador e Juiz Leigo; Mutirão
de Adoção; Produtividade; Prêmios. Imensuráveis foram os êxitos logrados, graças ao trabalho em
equipe. Todos juntos. Iniciativas que agregam valor ao TJBA e integram a memória desta Instituição.
Ao final desta jornada, cumpre-me agradecer, em nome do Desembargador Gesivaldo Britto e em
meu nome, a todos - servidores, magistrados, estagiários e colaboradores - que, juntos, com afinco e
dedicação, construímos a história do Judiciário. Ratifico o nosso reconhecimento e gratidão àqueles
que servem, aos grandiosos. Como disse o líder Martin Luther King, “todas as pessoas podem ser
grandes porque todas podem servir”.
Na oportunidade, renovo os votos de esperança e prosperidade; de amor e união. “A esperança é o
sonho do homem acordado”, destacou o filósofo Aristóteles. Isto posto, almejo que o TJBA, com fé,
esperança, amor e união, reinvente-se a cada dia. Prospere continuamente.
“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; mas o maior destes é o amor”, registrou
o Apóstolo Paulo no I Livro aos Coríntios (13:13). Amar e servir. Sigamos em frente e, todos juntos,
continuemos a tecer a história do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desembargador Augusto de Lima Bispo
Presidente em exercício

Des. Gesivaldo Britto
Fev 2018 / Nov 2019

Des. Augusto de Lima Bispo
Nov 2019 / Fev 2020

Selo Justiça em Números TJBA

Pelo segundo ano, e de forma consecutiva, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) alcançou, em 2018, a
categoria Ouro no Selo Justiça em Números. Concedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desde
2014, a honraria premia os tribunais que mais investem na excelência da produção, gestão, organização
e disseminação de suas informações administrativas
e processuais. Em 2018, a Corte do Judiciário baiano
alcançou 85,17% da pontuação total, o que representa
um incremento de 14,49%, considerando o expressivo
resultado do ano anterior.

A cerimônia de premiação das unidades judiciárias
referente ao Selo Justiça em Números TJBA aconteceu
em fevereiro de 2019. Essa segunda edição do evento
anual, instituído por meio do Decreto Judiciário nº 798,
de 28 de novembro de 2018, foi realizada no auditório do edifício-sede do TJBA. O critério de avaliação é
idêntico ao adotado pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) para a edição nacional do Selo Justiça em Números: são premiadas, por competência, as varas que
apresentaram as menores taxas de congestionamento.
Na solenidade do Judiciário baiano, foram contempladas 233 unidades: 16 na Categoria Diamante, 141 na
Categoria Ouro, 35 na Categoria Prata e 41 na Categoria Bronze. O Selo Justiça em Números TJBA consiste,
assim, em um reconhecimento ao esforço empreendido
por magistrados e servidores para melhorar, continuamente, a produtividade em suas respectivas unidades.

Projeto Pai Presente

Unicorp

O biênio 2018/2020 foi marcado pela interiorização do
Projeto Pai Presente, ação desenvolvida pela Assessoria
Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais, liderada pela Juíza de Direito Rita Ramos. De fevereiro
de 2018 a julho de 2019, foram realizados 2.305 exames
de DNA em 138 municípios, sendo 1.508 exames, em
2018; e 797, no ano subsequente, que abrangem tanto
os processos judiciais quanto as solicitações extrajudiciais. Nesta gestão, em Salvador, foram promovidos 23
mutirões extrajudiciais, sendo 12 referentes à realização
de exames e 11 relativos à abertura dos resultados e reconhecimento espontâneo de paternidade. Na capital,
1.971 exames de DNA foram realizados em 2018; e 934,
de janeiro a julho de 2019.
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Atenta às diretrizes presidenciais no que tange à gestão
do conhecimento, a Universidade Corporativa (Unicorp) do TJBA, vinculada à AEP II, realizou, durante o biênio 2018/2020, 552 ações de capacitação para
magistrados e servidores. Ao todo, foram ofertadas
31.484 vagas, sendo 80% na modalidade presencial e
20% relativas ao ensino a distância. Buscando viabilizar cooperações técnico-científicas, sem ônus para o
TJBA, a Unicorp celebrou parcerias com instituições
externas. Além disso, diversos cursos e da Universidade foram credenciados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) ou
compartilhados com essa referida instituição.
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Semanas Justiça pela Paz em Casa

As edições das Semanas Justiça pela Paz em Casa, realizadas no biênio, foram marcadas não só pelo esforço
concentrado para julgar casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres, mas também pela
prestação de diversos serviços à comunidade. A ação,
organizada pela Coordenadoria da Mulher, que tem
à frente a Desembargadora Nágila Maria Sales Brito,
incluiu a realização de mamografia, profilaxia odontológica, cadastramento no Bolsa Família, atendimento
pelo Cejusc, orientações nutricionais e assistência social. Além disso, foram promovidos ciclos de palestras
com o intuito de debater e trocar informações. Criada
em 2015 pelo CNJ, a Campanha ocorre nos meses de
março, agosto e novembro.

Infância e Juventude
A Infância e Juventude também foi tema recorrente
nas ações e iniciativas desenvolvidas ao longo desta
gestão. No período, o depoimento especial ganhou
força no Judiciário baiano, com a intensificação do
uso da escuta especializada nas audiências. Para tanto, a Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ),
liderada pela Desembargadora Soraya Moradillo, em
parceria com a Universidade Corporativa (Unicorp),
promoveu a capacitação de magistrados e servidores.
Diversos outros cursos também foram oferecidos pela
Unicorp com vistas ao aperfeiçoamento dos profissionais que atuam na área. Durante o biênio, a CIJ e a
1ª Vara da Infância e Juventude de Salvador, à frente
das questões relacionadas à adoção e a medidas protetivas para menores, realizaram seminários, palestras,
campanhas e feiras, discutindo aspectos relevantes no
que tange à proteção de crianças e adolescentes, bem
como no que se refere à adoção.

Sistema Eletrônico de Execução Unificado

O Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)
otimiza o controle e a gestão dos processos de execução penal e das informações relacionadas ao sistema
carcerário brasileiro. Iniciada em dezembro de 2018 no
TJBA, a primeira etapa de sistematização das informações digitalizou os processos que ainda tramitavam em
folhas de papel. Havia cerca de 4 mil processos físicos
referentes a 208 Varas de Execução Penal do Estado,
guardados em pastas e caixas de arquivos. Até o dia
17 de setembro de 2019, foram cadastradas, no SEEU,
33.568 execuções. Em julho de 2019, fruto de uma parceria com o CNJ, o cadastramento de processos no sistema ganhou reforço com a atuação de voluntários da
Organização das Nações Unidas (ONU).

Nugeq
O TJBA instituiu, por meio do Decreto Judiciário nº
27/2019, o Núcleo de Gestão da Qualidade (Nugeq),
com vistas a expandir a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e fomentar a Política da Qualidade. O Nugeq possui como principal atribuição promover o acompanhamento e a ampliação das unidades
certificadas. Dessa maneira, suas ações têm se voltado
para renovar a certificação dos Cartórios Integrados,
da Diretoria de Distribuição do 2º Grau e do Plantão
Judiciário do 2º Grau, bem como para implantar o SGQ
no Gabinete da 1ª Vice-Presidência e na Corregedoria
Geral da Justiça. Desde que foi instituído, sob o comando do 1º Vice-Presidente, Des. Augusto de Lima
Bisto, o Nugeq promoveu a contratação de empresa de
consultoria especializada em gestão da qualidade e de
organismo certificador, o mapeamento de processos, a
aquisição de exemplares da Norma Técnica, os cursos
de capacitação nas normas e ferramentas aplicáveis e o
desenvolvimento do portal. Além disso, definiu espaço
físico destinado ao seu funcionamento, que foi inaugurado em janeiro de 2020.
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Selo Ouro CNJ

Videoconferências

Ouvidoria Judicial

Com vistas a promover a melhoria contínua da prestação jurisdicional, o TJBA, por meio da Secretaria
de Tecnologia de Informação e Modernização (Setim), ampliou a oferta do serviço de videoconferência,
apoiando a realização de audiências entre unidades
judiciárias geograficamente distantes. De fevereiro de
2018 até setembro de 2019, o Judiciário baiano viabilizou mais de 2.800 ações de videoconferência em
diversas comarcas. Para tanto, foram instalados 50
equipamentos em unidades judiciárias do interior do
Estado da Bahia, os quais beneficiaram os serviços das
audiências realizadas nas comarcas.

Em março de 2019, o Tribunal de Justiça da Bahia teve
a honra de sediar mais um Encontro do Conselho dos
Tribunais de Justiça do Brasil. No período em que realizou a 116ª edição do evento, em Salvador, a Corte
baiana, a mais antiga das Américas, comemorou 410
anos. Solenidades para marcar o aniversário institucional foram realizadas ao longo do referido mês. Estas ações foram promovidas com o apoio da Comissão
Organizadora dos Eventos de Comemoração dos 410
Anos, presidida pelo Desembargador Lidivaldo Reaiche. O ápice da celebração aconteceu durante a cerimônia de abertura do Encontro do Conselho.

Sustentabilidade

Acessibilidade

Criado com o objetivo de articular ações que diminuam os impactos ambientais nas dependências do Poder Judiciário baiano, o Núcleo Socioambiental, coordenado pela Desembargadora Maria de Fátima Silva
Carvalho, promoveu, ao longo do biênio 2018/2020,
ações que garantiram a redução do consumo de água
e energia e ainda de materiais nocivos ao meio ambiente. Desde o início de 2018 até setembro de 2019,
houve uma diminuição de cerca de 30% no consumo
de papel branco e 20% no uso de copos plásticos descartáveis. Entre setembro de 2018 e agosto de 2019, a
redução do consumo de energia elétrica foi em torno
de 8,61%, o equivalente a economia de R$ 869.794,00.
Em relação a utilização de água e esgoto, foi verificada, para o mesmo período, a redução de 11,72%, totalizando economia de R$ 541.682,00.

18

Instituída por meio do Decreto Judiciário nº 214, de
23 de fevereiro de 2018, a Comissão Permanente de
Acessibilidade e Inclusão (CPAI) do Poder Judiciário
baiano, presidida pelo Desembargador Desembargador Julio Cesar Lemos Travessa, desenvolveu, ao
longo do biênio 2018/2020, diversas ações com vistas
à sensibilização de Magistrados e Servidores, como
palestras, feiras e projetos sobre o tema. Com vistas
a adequar, continuamente, os prédios que servem à
Justiça Estadual para o atendimento das necessidades de acessibilidade e inclusão, a CPAI realizou o
mapeamento da situação estrutural das unidades. Na
sede do Judiciário, assegurou a instalação de pisos
táteis e adequação de espaços para melhor atender
deficientes e pessoas com mobilidade reduzida que
transitam no local. Durante o referido biênio, a CPAI
promoveu ainda o levantamento e cadastramento do
quantitativo de servidores e respectivos familiares
portadores de deficiência. O trabalho da Comissão
proporcionou também a inclusão, no Portal do TJBA
na internet, de duas ferramentas de acessibilidade:
alto contraste e VLibras.
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Reinauguração Memorial Ruy Barbosa
Como parte das ações comemorativas ao aniversário
do TJBA, em março de 2019, o Memorial Ruy Barbosa foi revitalizado e ganhou novos objetos antigos que
foram doados e resgatados. A reinauguração do local,
na abertura do 116º Encontro do Conselho, consiste
em um dos principais feitos da Comissão de Memória, liderada pela Desembargadora Maria da Purificação da Silva. A contribuição lusitana foi fundamental
para as comemorações dessa importante data. Documentos antigos referentes à Corte baiana foram obtidos na Biblioteca Nacional de Portugal, na Torre do
Tombo e no Arquivo Histórico Ultramarino, locais reconhecidos pelo seu refinado acervo. Todo o material
adquirido foi integrado ao patrimônio do Memorial.

Justiça Restaurativa

Comunicação

As práticas restaurativas no biênio 2018/2020 continuaram a todo vapor. O Núcleo de Justiça Restaurativa de 2º Grau, que tem à frente a Desembargadora
Joanice Maria Guimarães de Jesus, promoveu diversas
palestras e cursos. Entre os destaque,s estão: o Curso
de Integração da Segurança Pública com a Justiça Restaurativa e as capacitações sobre Círculos de Construção de Paz, incluindo um Workshop ministrado por
Kay Pranis, referência mundial no assunto. A inauguração do primeiro Centro Judiciário de Solução
Consensual de Conflitos (Cejusc) com competência
exclusiva para a Justiça Restaurativa também marcou
a gestão. A unidade está localizada no Juizado Especial Criminal da Lapinha.

O lema “Todos Juntos” não é ao acaso e as ações de comunicação fizeram questão de mostrar isso. Durante o
biênio 2018/2020, o TJBA mobilizou magistrados e servidores, que contribuíram intensamente com a Assessoria de Comunicação Social (Ascom) para a elaboração
de materiais informativos e institucionais. Foram feitas
diversas entrevistas, coberturas de eventos – incluindo
transmissões ao vivo pelas redes sociais –, produção de
vídeos, elaboração de matérias, atendendo ao público externo e interno. Logo no início desta gestão, foi realizado
o “Café com o Presidente”, evento no qual a Corte baiana
apresentou suas ações para 2018 e esclareceu dúvidas da
imprensa. A ação possibilitou o estreitamento da relação
com os veículos de comunicação. O biênio foi marcado
ainda pelo lançamento do Informativo #TJBA, que figurou entre os finalistas do XVII Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, na Categoria Mídia Impressa. Já na
Categoria Publicação Especial da referida premiação, o
TJBA venceu com o Livro “Bahia: Um Olhar da Justiça”.
A edição especial da Revista TJBA em Ação, a segunda
do biênio, publicada no primeiro semestre de 2019, registrou os 410 anos do Tribunal baiano e os resultados alcançados no primeiro ano da gestão 2018/2020. Na Rádio Web, a programação foi reforçada com a veiculação
de mais notícias, dicas e curiosidades do mundo jurídico.

RELATÓRIO DA GESTÃO | 2018/2020
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Em 2019, a Ouvidoria do TJBA, a mais antiga do
país, completou 25 anos de existência. Para celebrar,
uma série de palestras foi programada e também a
entrega de medalhas comemorativas. Marcando o
momento, a Assessoria de Comunicação Social publicou uma edição do Informativo #TJBA especial
sobre a unidade aniversariante. Vinculada a 2ª Vice-Presidência, que tem à frente a Desembargadora
Maria da Graça Osório Pimentel Leal, a Ouvidoria
Judicial é coordenada pela Juíza Ouvidora, Marina
Kümmer de Andrade, e tem como Ouvidor Adjunto
o Servidor Guilherme Carvalho.

410 anos do TJBA e 116º Encontro do
Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil

O esforço conjunto das unidades judiciárias durante
as edições da Semana de Sentenças e Baixas Processuais alcançou excelentes resultados. Em 2018, na
primeira ação deste biênio, ocorrida em julho, foram
registradas 192.991 baixas e 78.116 sentenças. Já em
outubro do referido ano, o empenho concentrado das
serventias resultou na baixa de 147.035 processos e na
prolação de 64.652 sentenças. A 1ª Semana de Sentenças e Baixas Processuais de 2019 priorizou a prolação
de sentenças em processos da Meta 2 e o incremento
das baixas processuais. Realizada de 22 a 26 de julho,
a ação buscou atender às disposições do Ato Conjunto nº 10/2019. Alcançou o feito de 136.558 baixas e
58.581 sentenças no período, dados apurados pelo
Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica (Nege). A
campanha é realizada duas vezes ao ano e a próxima
edição está prevista para outubro.

Comissão Permanente de Reforma Judiciária,
Administrativa e Regimento Interno do TJBA
A Comissão Permanente de Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento Interno do TJBA, à qual
compete opinar sobre todos os assuntos relativos à organização judiciária e aos serviços auxiliares da justiça
de 1º e 2º Graus, realizou 59 sessões durante o biênio
2018/2020. Presidida pela Desembargadora Cynthia
Maria Pina Resende, a Comissão elaborou e discutiu
80 minutas de Resolução e Emendas Regimentais,
além de 29 minutas de Anteprojetos de Lei, referentes
à regulamentação dos mais diversos temas. O balanço
do período indica a produção de 119 opinativos, sobre
várias matérias, e o julgamento de 115; recebimento
de 160 ofícios e expedição de 23; além do pronunciamento de 124 despachos e decisões.

Portal da jurisprudência e Revista Bahia Forense
Ações voltadas para a saúde
O biênio foi marcado por atividades voltadas à saúde
do cidadão e do servidor, incluindo palestras, feiras,
campanhas e projetos. Além de oferecer atendimentos e realização de exames gratuitos durante as edições da Semana Justiça Pela Paz em Casa, a Corte
promoveu, em parceria com a Fundação José Silveira, campanhas especialmente voltadas à saúde da
mulher e do homem durante o Outubro Rosa e o Novembro Azul, respectivamente. O projeto “Saúde no
Interior” estendeu as ações para o interior do estado.
A gestão foi marcada ainda pela criação do Núcleo
Multidisciplinar de Atenção à Saúde do Servidor. O
“Saúde no Interior” e o Núcleo Multidisciplinar fazem parte do Programa Salus, que reúne iniciativas
voltadas para a assistência à saúde, à qualidade de
vida e ao bem-estar do servidor. Essas iniciativas são
orientadas pelo Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde dos Magistrados e Servidores do Tribunal, que é presidido pela Desembargadora Pilar
Célia Tobio de Claro, em parceria com a Secretaria
de Gestão de Pessoas (Segesp).
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Uma plataforma moderna, dinâmica e inovadora, que
facilita o trabalho de magistrados, assessores e advogados. Assim é o novo Portal de Jurisprudência, proposto
pela Comissão de Jurisprudência, Revista, Documentação e Biblioteca, que tem à frente o Desembargador
Moacyr Montenegro Souto, e desenvolvido pela Coordenação de Sistemas (Cosis). A ferramenta disponibiliza, em um só local, a consulta de jurisprudência
contemplando o 2º Grau e as Turmas Recursais. Além
disso, oferece melhor desempenho nas buscas e maior
agilidade. Para acessar a nova plataforma, basta clicar
no botão “Jurisprudência”, localizado no menu azul da
página inicial do TJBA, depois clicar no link Jurisprudência: Nova Plataforma de Busca. O Portal foi ativado
em outubro de 2018, durante a cerimônia do lançamento da edição comemorativa de 50 anos da Revista
Bahia Forense, no auditório do TJBA.
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Reinauguração da Casa do Servidor

Inaugurações de Unidades do Cejusc
A fim de proporcionar pacificação dos conflitos na
sociedade baiana, o Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec),
presidido pela Desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus e coordenado pela Assessora Especial da Presidência para Assuntos Institucionais, Juíza
Rita Ramos, celebrou parcerias que proporcionaram
a instalação de 30 unidades do Centro Judiciário de
Solução Consensual de Conflitos (Cejusc), na capital
e, especialmente, no interior do Estado.

Fundada em 1992, a Casa do Servidor foi reinaugurada em 2018 pelo Desembargador Presidente Gesivaldo Britto. Agora, o servidor, que mora no interior
e precisa vir à capital para tratar da saúde, dispõe de
um ambiente acolhedor, confortável, com acesso à internet e espaços de cultura e lazer. Os interessados em
agendar sua estada na Casa devem entrar em contato
por meio dos números de telefone (71) 3321-3847 e
3321-0687 ou por meio de mensagem para o e-mail
casadoservidor@tjba.jus. br, com, no mínimo, dez
dias de antecedência.

Concurso de Juiz de Direito Substituto

Consolidando uma das diretrizes desta gestão, a valorização do 1º Grau, o TJBA promoveu Concurso para
Juiz de Direito Substituto. Ao todo, foram ofertadas
50 vagas, sendo 32 para ampla concorrência, 15 para
negros e três para deficientes, além da formação de
cadastro de reserva. As provas objetivas ocorreram no
início de janeiro de 2019, seguidas de mais uma etapa composta por duas provas escritas discursivas. O
edital de resultado provisório na terceira etapa do certame (inscrição definitiva, exame de sanidade física e
mental, sindicância de vida pregressa e investigação
social e exame psicotécnico), na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com
deficiência e no procedimento de heteroidentificação
complementar à autodeclaração dos candidatos negros será publicado no Diário de Justiça Eletrônico
(DJE), na data provável de 19 de fevereiro de 2020.

Unijud Digital
Projeto estratégico da gestão, o Unijud Digital garantiu a implantação do Processo Judicial Eletrônico
(PJe) em 100% das unidades não criminais do Estado
da Bahia. Além da implantação do sistema, o trabalho incluiu a digitalização de acervos físicos, migração dos processos dos demais sistemas, capacitação e
treinamento das equipes. Instituído pela Resolução nº
185/2003, do CNJ, o PJe veio para prorpocionar mais
celeridade à prestação jurisdicional. Por ser um sistema de código aberto, permite a padronização pelo
usuário. No TJBA, a equipe de Tecnologia da Informação tem contribuído para a atualização do PJe com
o desenvolvimento e implementação de novas funcionalidades. A unificação dos sistemas processuais, com
vistas ao aumento da produtividade, integrou o rol de
ações voltadas à priorização do 1º Grau.
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Semana de Sentenças e Baixas

Em setembro de 2019, a Presidência inaugurou o Edifício Advogado Pedro Milton de Brito – Anexo II. O
novo prédio, uma realização da Secretaria de Administração (Sead), por meio da Diretoria de Engenharia
e Arquitetura (DEA), busca resolver a falta de espaço
para instalação e ampliação de unidades, cujas estruturas tornaram-se insuficientes para atender à demanda. A construção contempla, também, o incremento
de vagas de garagem. Ao todo, a nova edificação conta
com sete andares: quatro pisos de garagem (subsolo e
térreo, G1 e G2), dois pavimentos de salas e sanitários
e uma cobertura, onde haverá área verde e de serviços. A concepção do projeto arquitetônico teve o mínimo de interferência na estrutura já existente, o que
garante economicidade e agilidade na execução. Além
disso, para a obra, foram consideradas práticas de sustentabilidade, com integração de produtos, sistemas
e processos construtivos; e de acessibilidade, conforme a Norma NBR 9050 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). Na ocasião do evento, foi
dado o nome do Advogado Arx da Costa Tourinho ao
prédio do Anexo I, construído em 2007, na gestão da
Desa. Silvia Zarif.

Programa VAI
Ir ao encontro das demandas da sociedade. Aproximar
a Presidência dos Magistrados e Servidores. Estes são
os pilares do Programa “VAI - Vivência, Alteridade e
Integração”, criado pelo Chefe da Corte do Judiciário,
Desembargador Gesivaldo Britto. Com o slogan “a Presidência ao encontro da Magistratura da capital ao interior para servir cada vez melhor”, a gestão do TJBA
estabeleceu um calendário de visitas às comarcas do interior do Estado, visando à melhoria contínua do diálogo. A ação teve início em agosto de 2018. Desde então,
ao Programa VAI esteve nas seguites comarcas do interior: Juazeiro, Porto Seguro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Feira de Santana. A 6ª edição do projeto aconteceu
em Salvador, em agosto de 2019, e reuniu magistrados
da capital e regiões circunvizinhas.

Mês do Servidor
A valorização de magistrados e servidores integrou as
diretrizes da gestão 2018/2020. O evento denominado Mês do Servidor, realizado em outubro de 2018; e
repetido, com sucesso, no ano seguinte, representou
devidamente o cuidado e preocupação em garantir o
bem-estar dos colaboradores da Corte baiana. As comemorações incluíram, além da tradicional Feira do
Servidor, apresentações teatrais e ainda a realização
do Festival de Música do TJBA que, devido ao grande
sucesso, foi ampliado para Festival de Música e Talentos na segunda edição.

Nomeações

A valorização do 1º Grau constituiu prioridade da
gestão 2018/2020. Buscando atender a essa diretriz,
foram realizadas 225 nomeações de servidores concursados ao longo do biênio. A iniciativa considerou
a existência de candidatos no cadastro de reserva relativo ao certame regido pelo Edital nº 01, de 23 de
outubro de 2014.
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Digitalização do Acervo da Biblioteca

O acervo de obras raras e especiais do TJBA soma 47
mil exemplares de livros e revistas tombados. Buscando garantir a preservação desse patrimônio histórico,
foi idealizado o projeto de digitalização dos documentos, que contempla ainda uma ferramenta de consulta
e gestão destes arquivos (Archidoc). Iniciado com a
assinatura de um contrato, em 2017, o projeto foi lançado, oficialmente, em 22 de outubro de 2018. Entre as
peças digitalizadas, muitas datando do início do século XIX, estão: obras de Ruy Barbosa e do Império; Leis
e Decretos do Estado da Bahia; e o Primeiro Código
da Filadélfia, considerado o número um do mundo.

Centro Integrado de Segurança
Inaugurado em novembro de 2018, o Centro Integrado de Segurança fortalece as ações da Comissão
de Segurança, presidida pelo Desembargador José
Alfredo Cerqueira da Silva, que acompanha as decisões nacionais nesse âmbito, o Fundo Estadual de
Segurança dos Magistrados e o planejamento para
reforçar ainda mais o Poder Judiciário na capital e no
interior do Estado. O Centro está instalado no subsolo do prédio anexo do Tribunal e conta com uma
infraestrutura moderna. O local reúne câmeras, monitores, três níveis para avaliação de situações emergenciais e decisões estratégicas. A segurança institucional conta com 150 homens da Polícia Militar para
atender a capital e as Cidades de Lauro de Freitas e
Feira de Santana que representa a segunda maior comarca do Estado. A tecnologia reforça esse trabalho
com as câmeras espalhadas por todos os setores do
Poder Judiciário e tem contribuído para multiplicar
os olhos de quem acompanha mais de 180 cidades do
interior com o apoio da polícia local. Câmeras ipês
possibilitam mapear e visualizar de longe as áreas de
circulação nos ambientes internos e externos de cada
fórum espalhado pelos municípios da Bahia.

Ação Social

Central de Custas

Ao longo da gestão, além de apoiar diversos setores
na realização de suas iniciativas, a Assessoria de Ação
Social (AAS) empreendeu esforços para proporcionar
bem-estar a magistrados, servidores e público externo, promovendo feiras e exposições de arte na sede do
Judiciário baiano e nos Fóruns Ruy Barbosa e Regional do Imbuí. No âmbito social, a AAS fez a doação de
agasalhos, gêneros alimentícios não perecíveis, brinquedos e fraldas descartáveis a diversas instituições
beneficentes, favorecendo um trabalho humanitário e
levando um pouco de conforto e alegria àqueles que
necessitam dessa ajuda. À frente da coordenação do
Programa SER, proporcionou a adesão de novos parceiros ao Clube de Descontos disponível para magistrados e servidores do Judiciário baiano.

Instituída em outubro de 2018, a Central de Custas Judiciais (CCJUD), unidade vinculada ao Núcleo de Arrecadação e Fiscalização (NAF), tem como finalidade
verificar, por meio do sistema de custas remanescentes, o recolhimento das custas judiciais nos processos
finalizados, auxiliando o 1º Grau nas baixas e arquivamento dos processos com trânsito em julgado. Além
disso, a unidade objetiva ainda encaminhar expedientes à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), para recuperação ou possível inscrição em Dívida Ativa, dos créditos das referidas custas cobradas e
não recolhidas pelo devedor. A CCJUD, desde a sua
criação e até 30 de setembro de 2019, registrou o valor de R$ 3.407.893,16, proveniente da recuperação de
crédito, relativo a custas remanescentes de processos
judiciais que se encontravam represados com pendências de arquivamento por falta do recolhimento.
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Construção do Prédio Anexo II

O Projeto Modernização do Registro de Sessões do
Judiciário baiano, que consistiu na instalação da solução de captura, edição, automação, transcrição e
indexação de áudio e vídeo nas sessões de julgamento do 2º Grau, venceu, em agosto de 2019, o Prêmio
PMI Bahia Melhores do Ano, na categoria de melhor
projeto. A premiação ocorreu durante o Seminário de
Gestão, Projetos e Liderança (SGPL), promovido pela
PMI Brazil – Bahia Chapter, em Salvador. Iniciativa
do setor de Taquigrafia, hoje Coordenação de Gravações e Registros, vinculada à Secretaria Judiciária, o
projeto, gerido pela Setim, surgiu da necessidade de
modernizar as atividades, com o intuito de prestar um
serviço mais ágil e, também, melhorar as condições de
trabalho. Hoje, é possível acessar o conteúdo audiovisual das sessões, ao vivo, pelo site institucional. Ao
final das sessões, os vídeos permanecem disponíveis e,
a qualquer tempo, podem ser visualizados sem a necessidade de solicitação, salvo quando o usuário deseje fazer o download do arquivo. Nesses casos, para os
quais o interessado deve fazer solicitação e pagamento, o link é enviado por e-mail e o solicitante tem 24h
para baixar o arquivo.

Queixa Cidadã

Relatório Justiça em Números

Concurso juízes leigos e conciliadores

Em agosto de 2019, o TJBA lançou o aplicativo Queixa
Cidadã, uma iniciativa da Coordenação dos Juizados
Especiais (Coje), que tem à frente o Juiz de Direito
Paulo Alberto Nunes Chenaud, desenvolvida em parceria com a Setim. A ferramenta, que trabalha com
tecnologias inovadoras, como a inteligência artificial
e o reconhecimento facial, objetiva assegurar o acesso
célere e eficaz à justiça e ainda promover a comodidade do cidadão. Acessando o aplicativo a qualquer
hora e lugar, por meio de dispositivos móveis, como
tablets e smartphones, é possível ingressar com ações
de causas do consumidor, cujo valor não ultrapasse 20
salários-mínimos, sem precisar de advogado.

Conforme o Relatório Justiça em Números 2019, apresentado em agosto do referido ano pelo CNJ, durante a 2ª
Reunião Preparatória para o XIII Encontro Nacional do
Poder Judiciário, o TJBA alcançou, em 2018, os melhores índices de produtividade entre as Cortes do Judiciário
estaduais de médio porte. Tais resultados mantêm o Tribunal de Justiça da Bahia na liderança desses indicadores,
alcançada desde a edição anterior do Relatório. Quanto
ao Índice de Produtividade de Magistrados (IPM), o Judiciário baiano mantém-se na primeira colocação entre os
tribunais de médio porte, com o total de 2.354. No quesito
Índice de Produtividade de Servidores (IPS-Jud), o TJBA
também obteve o primeiro lugar nesse segmento, com o
total de 194. Considerando os índices atingidos pelos tribunais de grande porte, o TJBA está na terceira colocação
nacional, tanto no IPM quanto no IPS-Jud. No Índice de
Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus), o TJBA
obteve 100%. Esse indicador constitui uma medida que
busca resumir a produtividade relativa dos tribunais em
um escore único, que varia de 0 a 100%, ao comparar a
eficiência otimizada com a aferida em cada unidade judiciária, a partir da técnica de Análise Envoltória de Dados.
Quanto maior o valor do IPC-Jus, melhor o desempenho
do tribunal, significando que ele foi capaz de produzir
mais, com menos recursos disponíveis.

O TJBA divulgou, em setembro de 2019, no DJE,
o edital referente ao processo seletivo público para
a formação de cadastro de reserva nas funções de
Conciliador e de Juiz Leigo. O processo seletivo é
organizado pela Comissão composta pela Desembargadora Presidente Pilar Célia Tobio de Claro e
pelos Juízes de Direito Josevando Sousa Andrade,
Paulo César Almeida Ribeiro e Rosalvo Augusto
Vieira da Silva.

Ranking Transparência

Instalação da Vara de Audiência de Custódia

Conhecendo o Judiciário

Mutirões de Curatela

Durante o biênio 2018/2020, a Assessoria Especial da
Presidência II Assuntos Institucionais (AEP II), em
parceria com a Diretoria de Primeiro Grau (DPG) e
com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos (Nupemec), unidade, esta,
vinculada à AEP II, promoveu Mutirões de Curatela.
Inicialmente realizada em Salvador, a ação ganhou
força e chegou a Comarcas do interior do Estado.
Além disso, o Mutirão de Curatela, que conta com
a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado da Bahia, ocorreu também nas
Obras Sociais Irmã Dulce, na capital baiana. Entre
outros pontos, a iniciativa busca assegurar o processamento e julgamento mais célere das ações que tramitam no 1º Grau.
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Em setembro de 2019, o TJBA conquistou, entre os
tribunais estaduais, o segundo lugar no Ranking
Transparência do CNJ. O Judiciário baiano cumpriu
90,44% dos itens exigidos para disponibilização de
dados e informações de forma clara e padronizada, no
site, para a sociedade. Na lista geral, incluindo todos
os tribunais estaduais, eleitorais, do trabalho, federais,
militares, superiores e conselhos, o TJBA logrou o 11º
lugar. O Ranking da Transparência, instituído pela
Resolução do CNJ nº 260/2018, objetiva, com dados
objetivos, avaliar o grau de informação que os tribunais e conselhos disponibilizam aos cidadãos.
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Em setembro de 2019, o Judiciário baiano inaugurou
a Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador, no Núcleo de Prisão em Flagrante. A instalação da 32ª Vara Criminal e sua conversão em Vara de
Audiência de Custódia foi autorizada pela Resolução
nº 16, de 14 de agosto de 2019, aprovada em Sessão
Plenária. De acordo com esse documento, a unidade
tem competência exclusiva para a autuação, o processamento e a instrução, documental e por audiência de
custódia, das prisões em flagrante ocorridas na Comarca de Salvador, nos moldes da Resolução CNJ nº
213/2015, e demais incidentes a estas relacionadas,
desde que revestidas do caráter de urgência.

O Projeto Conhecendo o Judiciário objetiva aproximar o Poder Judiciário da comunidade acadêmica. As
diretrizes dessa ação foram instituídas por meio do
Decreto Judiciário nº 468/2019, publicado no DJE de
16 de agosto de 2019. Destinado ao público estudantil, o projeto é coordenado, desde 2019, pela Ascom.
Compreende visitas técnicas, seguidas de palestras, ao
Fórum Ruy Barbosa e à sede do TJBA, e possibilita
aos discentes um conhecimento prático da formação
e tramitação dos processos nos 1º e 2º Graus de jurisdição, além das informações históricas do Judiciário
baiano. No segundo ano desta gestão, mais de 1.500
estudantes participaram dessa iniciativa.
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Prêmio PMI Bahia Melhores do Ano

1. COMPOSIÇÃO ................................................................................................................
1º Vice-Presidente - Desembargador Augusto de Lima Bispo
Juiz Auxiliar - Joséfison Silva Oliveira
Juiz Auxiliar - Raimundo Nonato Borges Braga
Chefe de Gabinete - Viviane da Anunciação Souza
Diretora de Distribuição do 2º Grau - Mariana Guimarães Nunes
Chefe do Plantão Judiciário do 2º Grau - Jeferson Ferreira dos Santos
Assessor de Magistrado - Clarissa Medeiros dos Santos
Assessor de Magistrado - Rosângela Caetano da Silva
Assessora Administrativa - Isabela Burke Galrão Alves
2. PROPOSIÇÃO DE EMENDAS REGIMENTAIS E RESOLUÇÕES ..........................................
Quantitativo de Processos Julgados

Merecem destaque, as proposições aprovadas que dispõem sobre:

Focada em agilizar a tramitação dos feitos, a 1ª Vice-Presidência estabeleceu, no Gabinete, rigoroso
controle de prazos e metas para os processos judiciais e administrativos recebidos. Monitorados mensalmente pelos indicadores eleitos pela gestão, esses documentos não devem ultrapassar 90 e 60 dias,
respectivamente, sem apreciação.

•

a alteração da estrutura do Plantão Judiciário do 2º Grau;

3.2 Diretoria de Distribuição do 2º Grau e Plantão Judiciário do 2º Grau

•

a regulação da permuta entre desembargadores e a destinação dos respectivos acervos;

•

o estabelecimento da competência para julgamento de ações rescisórias ajuizadas em face de acórdãos emanados das Câmaras Cíveis;

No âmbito da Diretoria de Distribuição do 2º Grau, registrou-se o incremento no quantitativo de processos distribuídos neste biênio (2018/2020), em comparação com o número de feitos sorteados nos
anos de 2016 e 2017.

•

a fixação da competência para processamento e julgamento dos recursos e incidentes oriundos das
execuções penais;

•

a abordagem da competência para as causas estabelecidas entre o Estado da Bahia e seus municípios ou entre estes;

•

a ausência de prevenção de Relatoria do Desembargador que, por ocasião do exercício do juízo de
admissibilidade da denúncia, profere o voto vencedor.

Quantitativo de processos distribuídos em 2018 e 2019

3. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM NÚMEROS .................................................................
3.1 Gabinete
A 1ª Vice-Presidência, com o objetivo de imprimir celeridade ao andamento dos processos de sua
competência, levou a julgamento 115 Conflitos de Competência e Dúvidas Regimentais e dirimiu 41
dúvidas de distribuição e prevenção.
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No escopo de contribuir para aprimorar o Regimento Interno do Tribunal de Justiça (RITJ) e o Regimento Interno dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça, a 1ª Vice-Presidência encaminhou, à apreciação da Comissão de Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento
Interno, 18 propostas de emendas regimentais e resoluções, consistentes em sanar omissões e atualizar
as regras já existentes.

Quantitativo de processos distribuídos em 2016 e 2017

3.3 Julgamentos Relevantes
O 1º Vice-Presidente, no exercício das atribuições dispostas no art. 85, III, b e VI do RITJ, tem empreendido esforços para estabilizar as regras de competência no âmbito do Tribunal de Justiça, levando
à apreciação do Tribunal Pleno temas cuja discussão vieram a suprir lacunas ou pacificar a aplicação
da norma regimental.
Alguns julgados, dado o seu relevo para a rotina dos órgãos judicantes, ensejaram a proposição de
emendas regimentais, a exemplo da competência para processar as ações envolvendo Estado e Municípios e entre estes; e da competência para o julgamento de ações rescisórias ajuizadas em face de
acórdãos das Câmaras Cíveis.
4. ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES ESTABELECIDAS PELA CORREGEDORIA NACIONAL
DE JUSTIÇA ...............................................................................................................................

Quantitativo de processos recebidos no Plantão do 2º Grau em 2018 e 2019

A equipe da Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no
período de 18 a 20 de julho de 2018, realizou inspeções nas unidades administrativas do Tribunal de
Justiça da Bahia (TJBA) geridas pela 1ª Vice-Presidência. Os relatórios das referidas inspeções apontaram a ausência de irregularidades que ensejassem a atuação do órgão censor. Dessa forma, atendem
às recomendações estabelecidas pela Corregedoria Nacional de Justiça.
Além disso, após realizar diversos testes na distribuição do 2º Grau, a equipe técnica detectou a ausência de vulnerabilidades que pudessem ensejar a previsibilidade da distribuição.
Por circunstância da inspeção, a despeito da constatação da conformidade dos serviços prestados
pela 1ª Vice-Presidência, a Corregedoria Nacional expediu três recomendações ao Tribunal de Justiça,
relacionadas à unidade, quais sejam: o desenvolvimento de ferramentas eletrônicas com o objetivo de
aprimorar o serviço de distribuição; o processamento de feitos no Plantão Judiciário do 2º Grau; e a
inclusão dos Desembargadores na escala do Plantão.

Quantitativo de processos recebidos no Plantão do 2º Grau em 2016 e 2017

Diante das exortações, a equipe da 1ª Vice-Presidência empreendeu todos os esforços necessários, que
culminaram na aprovação da Resolução TJBA nº 15/2019, destinada a remodelar o serviço do Plantão, agregando a atuação dos Desembargadores; no desenvolvimento do Sistema de Impedimentos e
Prevenção (Simped-Prev), que automatiza a consulta de prevenção no 2º Grau; e na implementação
de ferramenta eletrônica no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), que possibilita a verificação de
permutas e ou substituições entre os plantonistas.
5. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS AOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO
DE PROCESSOS ............................................................................................................................
A 1ª Vice-Presidência empenhou-se, ao longo deste biênio, na discussão e implementação de melhorias nos sistemas de gerenciamento de processos.
Na busca do aperfeiçoamento constante, foram realizadas, durante a gestão, reuniões com a equipe
da Coordenação de Sistemas (Cosis). Nessas interações, foram debatidos temas diversos, a exemplo
do Sistema de Impedimentos (Simped) e da certidão automática de distribuição e redistribuição de
processos no Sistema PJe.

32

RELATÓRIO DA GESTÃO | 2018/2020

RELATÓRIO DA GESTÃO | 2018/2020

33

---- 1ª VICE-PRESIDÊNCIA ----

---- 1ª VICE-PRESIDÊNCIA ----

De igual modo, é perceptível o sensível acréscimo no somatório de demandas recebidas pelo Plantão
Judiciário nesta gestão.

6. CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS NO 2º GRAU ..........
No escopo de aprimorar a gestão dos processos recebidos no 2º Grau e resguardar o equilíbrio na
distribuição, a 1ª Vice-Presidência vem estabelecendo contato permanente com a Cosis para demandar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de ferramentas de controle, o que proporciona maior
segurança ao serviço.
A primeira melhoria requisitada refere-se à alteração no perfil da Diretoria de Distribuição do 2º Grau
(DD2G), que permite, ao Gabinete da 1ª Vice-Presidência, o acompanhamento, em tempo real, do
trabalho desenvolvido pela aludida Diretoria. No painel do usuário, o 1º Vice-Presidente, os Juízes Assessores e a Chefe de Gabinete podem acessar o ícone “tarefas” e verificar o quantitativo de processos
que estão sendo tratados no fluxo do órgão, desde a triagem inicial até a liberação para o Gabinete do
Relator. Essa iniciativa confere maior transparência e controle ao fluxo.

Outra importante mudança é a apresentação, a partir de 2019 (Aviso VP1-24/2019-DD2G), de relatórios que demonstram o quantitativo de processos distribuídos semestralmente. Essa atividade agrega
transparência e permite um acompanhamento mais adequado da evolução dos números de forma
consolidada. Além disso, propicia uma melhor visualização do equilíbrio e de eventuais compensações na distribuição entre os julgadores.
Empenhada em tornar o serviço de distribuição mais seguro e transparente, a 1ª Vice-Presidência
requisitou à Cosis, em julho de 2019, a realização de auditoria no Sistema PJe 2º Grau, módulo de
distribuição de processos no 2º Grau, cujo relatório buscou elucidar os critérios e algoritmos de distribuição, a preservação da equidade no sorteio e a realização da compensação entre as Seções Cíveis
de Direito Público e Privado e as Câmaras Cíveis. A checagem possibilitou a identificação de inconsistências nos relatórios emitidos pelo sistema, tendo o 1º Vice-Presidente ordenado à equipe técnica
o seu tratamento imediato para correção das distorções.
A auditoria revelou, ainda, que o PJe 2º Grau vem operando a compensação entre os órgãos referidos
no importe de 84%. A expectativa é que, com a expansão do Sistema PJe no 1º Grau, e, por consequência, o aumento do número de recursos em tramitação nessa ferramenta, a compensação alcance a
totalidade dos feitos.
7. NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE - AVANÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO SGQ ..............
Com o objetivo de expandir a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade e fomentar a Política
da Qualidade, o Tribunal de Justiça instituiu, por meio do Decreto Judiciário nº 27, de 16 de janeiro
de 2019, o Núcleo de Gestão da Qualidade (Nugeq).
Presidido pelo 1º Vice-Presidente, Desembargador Augusto de Lima Bispo, o Nugeq é composto pela
Diretoria de 1º Grau, Corregedoria Geral da Justiça, Controladoria do Judiciário e Secretaria de Planejamento e Orçamento. Possui como principal atribuição promover o acompanhamento e a ampliação
das unidades certificadas.
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Desde que foi instituído, o Nugeq promoveu a contratação de empresa de consultoria especializada
em gestão da qualidade e de organismo certificador, o mapeamento de processos, a aquisição de exemplares da Norma Técnica, os cursos de capacitação nas normas e ferramentas aplicáveis e o desenvolvimento do portal. Além disso, definiu espaço físico destinado ao funcionamento do Núcleo, que será
inaugurado até o início de 2020, cujas iniciativas contribuem para a promoção da melhoria contínua
no âmbito das unidades envolvidas na gestão da qualidade.
8. DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO DO 2º GRAU ..................................................................
8.1. Redução dos equívocos no peticionamento eletrônico no 2º Grau
Com o objetivo de informar e orientar acerca do ajuizamento das ações de competência originária do
Tribunal de Justiça no Sistema PJe 2º Grau, a DD2G lançou e difundiu a Campanha Acerte no Alvo
em parceria com as comarcas do interior e sedes de protocolos descentralizados. Além disso, com a
colaboração da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA), disseminou essa iniciativa entre os advogados a fim de esclarecer a esse público quanto ao peticionamento necessariamente
eletrônico, após a implantação no PJe, para as classes processuais de competência originária, salvo
comprovada indisponibilidade do sistema. Tal orientação busca, também, evitar o indeferimento de
iniciais equivocadamente apresentadas de forma física.
Os resultados positivos da iniciativa foram refletidos na redução do peticionamento físico indevido,
propiciando segurança e celeridade para partes e advogados.
8.2. Desenvolvimento de ferramentas para aprimorar a prestação do serviço de distribuição
8.2.1 Sistema de Impedimentos e Prevenção
O Simped é uma ferramenta desenvolvida pela equipe de Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim), cujo projeto-piloto foi testado, com acompanhamento da 1ª Vice-Presidência, no Gabinete da Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, demandante do desenvolvimento do sistema.
O sistema foi concebido para auxiliar o registro dos impedimentos disciplinados pela lei processual
civil e penal, cujas informações devem ser inseridas pelos servidores dos Gabinetes. Com esses registros, o sistema permite a consulta dos impedimentos do julgador nas pautas de julgamento, o que
facilita a gestão processual das unidades.
Como melhoria, a 1ª Vice-Presidência demandou, à Cosis, o desenvolvimento de um módulo de pesquisa automatizada de prevenção nos sistemas judiciais, evoluindo a ferramenta para o Sistema Simped-Prev. Essa nova funcionalidade possibilitará, ao serviço de distribuição, realizar, de forma eletrônica, a pesquisa na base de dados dos sistemas judiciais Saipro, SAJ e PJe e identificar os processos que
indiquem eventual existência de prevenção no 2º Grau. No ambiente do PJe 2º Grau, estão em fase de
homologação, os seguintes recursos: a funcionalidade de registro das informações obtidas na consulta
do Simped-Prev e a emissão de certidão de distribuição automática no PJe 2º Grau.
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Além disso, foram demandados o tratamento de divergências evidenciadas nos relatórios emitidos pela Cosis, com vistas a sanar os equívocos detectados e evitar atrasos na publicação do quantitativo de feitos distribuídos pela DD2G; e a modulação de relatórios de distribuição no Exaudi
(sistema para gestão do acervo processual de 2º Grau), a fim de aprimorar o acompanhamento da
Distribuição do 2º Grau.

As ações do Núcleo têm se voltado para renovar a certificação dos Cartórios Integrados, da Diretoria
de Distribuição do 2º Grau e do Plantão Judiciário do 2º Grau, bem como para implantar o sistema de
gestão no Gabinete da 1ª Vice-Presidência e na Corregedoria Geral da Justiça.

O desenvolvimento da ferramenta encontra-se em fase de conclusão. O sistema garantirá a automação
da rotina de prevenção, conferindo maior rapidez na triagem dos processos e implicando, seguramente, a redução do tempo de distribuição e remessa dos feitos aos Gabinetes dos Relatores.
8.2.2 Emissão de certidões on-line referente aos processos do 2º Grau
A DD2G forneceu os pré-requisitos para o estabelecimento do Sistema de Gerenciamento de Informações Processuais, observando estritamente as determinações da Lei nº 11.971/2009 e da Resolução
CNJ nº 121/2010. A implantação dessa ferramenta tornou viável a emissão de certidões dos processos
de 2º Grau de forma on-line.
O usuário pode, gratuitamente, emitir a sua certidão no site do Tribunal por meio do link: https://
www.tjba.jus.br/portalcertidoes/#/. Caso a pesquisa indique a existência de registro, após o pagamento de custas, a certidão é emitida presencialmente pela DD2G.

A Diretoria de Distribuição do 2º Grau participou de curso de capacitação técnica em fracionamento
de mídias (arquivos de áudio e vídeo) colacionados em processos judiciais. O treinamento, ministrado
pelos Servidores da Cosis, Paulo Cabral e Osvaldo Cardoso Araújo, decorreu da demanda crescente de
recebimento de mídias ainda em meio físico, em tamanho e formatos incompatíveis com as funcionalidades do Sistema PJe 2º Grau.
Estiveram presentes, também, na capacitação, representantes das Câmaras Criminais, tendo em vista
que as Secretarias dos Órgãos Judiciais ficaram com a incumbência de realizar o fracionamento de
mídias e o seu encarte nos processos digitais já distribuídos.
Segundo a Diretora de Distribuição do 2º Grau, a Servidora Mariana Guimarães Nunes, a rotina foi bem
internalizada pelos colaboradores e, sempre que os feitos recursais se fizerem acompanhar de mídias contendo gravação de audiências, estas serão devidamente tratadas e encartadas aos autos do processo digital.
Ressaltou, entretanto, um ponto inconveniente: o arquivo pode ficar fracionado em muitas partes, tornando mais penosa a sua audição e/ou visualização, mas o conteúdo é preservado na sua integralidade.
A solução definitiva almejada pelo Tribunal consiste na utilização do PJe mídia. Essa ferramenta permitirá a formação de um repositório de mídias, acessado a partir de um link disponibilizado no processo digital, sistema cujas restrições de tamanho e forma serão muito menores.
As mídias, produzidas por usuários externos, advogados, defensores públicos e representantes do Ministério Público, deverão ser juntadas com a propositura da ação ou do recurso, sem interferência das
Secretarias das Câmaras ou da Diretoria de Distribuição.
8.3 Inspeção na DD2G
No período de 12 a 28 de março de 2018, foi realizada inspeção na Diretoria de Distribuição do 2º
Grau, nos setores de Protocolo e Distribuição, Expedição e Arquivo, incluindo os postos localizados
no Fórum Ruy Barbosa e Serviço de Atendimento Judiciário (SAJ) – Salvador Shopping.
Durante a inspeção, foi possível aferir o salto qualitativo experimentado nas rotinas de trabalho, adquirido após a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), bem assim a adaptação dessa ferramenta à nova realidade trazida pelo Sistema PJe. Isto acarretou a diminuição acentuada dos
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Constatou-se, ainda, que os serviços prestados pelo órgão vêm se desenvolvendo dentro dos parâmetros postos nas rotinas definidas, com controle de eventuais não conformidades. Ao final dos trabalhos
de inspeção, foi expedido relatório com detalhamento das visitas realizadas, informações específicas
do setor, dados estatísticos e recomendações.
8.4 Revisão do Cadastramento dos Processos PJe
Em virtude de inadequações observadas nos cadastramentos de processos realizados pelos usuários
externos (advogados) quando do protocolo de ações via PJe, a 1ª Vice-Presidência, durante a inspeção
realizada na DD2G, solicitou à Setim a implantação de fluxo destinado à revisão do cadastramento.
Essa atividade foi efetivada, por esse setor em 12 de março de 2018.
Assim, dado início ao processo pelo PJe, esse documento não mais é direcionado, inicialmente, à fila
de estudo da prevenção, mas sim àquela destinada à revisão de cadastramento. Verificada a regularidade do cadastro realizado pelo usuário externo ou procedidas as correções eventualmente necessárias,
a certidão é lançada nos autos digitais, que, somente então, são direcionados ao estudo da prevenção.
As adequações procedidas pela DD2G limitam-se aos dados atinentes às classes processuais e aos
tipos de ação. Isto posto, a redistribuição de processos não é realizada, salvo nas hipóteses regimentalmente admitidas.
A implementação da nova rotina propicia que os processos sejam remetidos ao Gabinete após o devido tratamento das incorreções porventura detectadas. Essa ação contribui para a celeridade na tramitação dos feitos.
8.5 Monitoramento de processos em Grau de Recurso
Em virtude da coexistência de dois sistemas judiciais no âmbito do Segundo Grau (SAJ e PJe), bem
como das alterações normativas para encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça, a 1ª Vice-Presidência realiza inspeções periódicas para identificar eventuais inconsistências no processamento
de recursos, via banco de dados, e aprimorar o controle sobre a distribuição de 2º Grau. Destarte, foi
determinado que a Cosis disponibilizasse relatório, contemplando os processos com movimentação
de remessa em grau de recurso pela unidade judiciária de Primeiro Grau, para confrontar com os registros de tombamento nesta instância.
Por meio do expediente Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga) - TJ-ADM-2018/51094,
no período de 21 de setembro a 25 de outubro de 2018, foram analisados 2.277 pelo grupo de trabalho
organizado pela 1ª Vice-Presidência, que contou com a participação dos servidores da Diretoria de
Distribuição do 2º Grau e o apoio de uma servidora disponibilizada pela Diretoria de Primeiro Grau.
Na oportunidade, foram regularizados 882 feitos com movimentação de remessa ao Tribunal de Justiça em grau de recurso, sem encaminhamento do ofício na forma prevista no Decreto nº 461/2016.
Outrossim, as ações determinadas no expediente Siga - COI-2018/17890, no período de 6 de agosto a
6 de setembro de 2019, culminaram na análise de 5.395 processos pelo grupo de trabalho organizado
pela 1ª Vice-Presidência, com a colaboração dos servidores da Diretoria de Distribuição do 2º Grau
e da equipe do Gabinete. A iniciativa resultou na regularização de 3.919 processos com pendência de
encaminhamento à 2ª instância.
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8.2.3 Fracionamento de Mídias

processos que tramitam em meio físico, implicando a redistribuição dos colaboradores nas diversas
equipes que compõem o setor.

Ainda no âmbito de reestruturação da DD2G, pode-se destacar a melhoria das rotinas de trabalho
por meio de medidas como: a ampliação da equipe de colaboradores, substituição das impressoras,
disponibilização do 2º monitor para todas as estações de trabalho e ampliação do número de máquinas de digitalização.
Digna de menção, outrossim, a implementação de controle mensal que resultou em significativa redução da duplicidade no tombamento de processos.
8.7 Pesquisa de Satisfação do Usuário DD2G
A 1ª Vice-Presidência promove pesquisas regulares a fim de medir o grau de satisfação dos usuários
do Serviço da DD2G.
Além da pesquisa permanente disponível no portal, destinada ao público externo, os desembargadores, assessores e secretários dos Órgãos Julgadores do TJBA também são convidados, semestralmente,
a emitir opinião sobre os serviços prestados pela DD2G. Para tanto, disponibilizam-se formulários
específicos, nos quais podem ser atribuídos conceitos que variam de péssimo a ótimo. Nesses instrumentos, há, também, um campo para inserção de eventuais críticas e sugestões.

O 1º Vice-Presidente determinou que a rotina de verificação fosse implementada de forma automatizada pela equipe de sistemas, fornecendo relatório, a cada 90 dias, para conferência da paridade entre
a remessa de processos em grau de recurso e a distribuição no 2º Grau. A automatização confere mais
celeridade e segurança na tramitação dos recursos.
8.6 Reestruturação da DD2G
Diante da necessidade de adequar as atribuições do serviço de distribuição à nova realidade do órgão,
a 1ª Vice-Presidência encaminhou, à Comissão Permanente de Reforma Judiciária, Administrativa e
Regimento Interno, proposta de alteração dos artigos 163 e 164 do Regimento dos Órgãos Auxiliares e
de Apoio Técnico Administrativo da Justiça. A referida proposta culminou na aprovação da Resolução
TJBA nº 05/2019, publicada no dia 28 de março no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).
No universo das modificações aprovadas, foram suprimidas atribuições não mais exercidas pela unidade e outras foram inseridas, a exemplo do controle da inclusão e exclusão de magistrado nos sistemas judiciais. Além disso, o nome do Serviço de Comunicações Gerais (Secomge) foi alterado para
Diretoria de Distribuição do 2º Grau (DD2G).
A nova nomenclatura esclarece, de forma direta, a finalidade principal e as atribuições do órgão, responsável pela distribuição de processos no 2º Grau. A antiga denominação dificultava a compreensão das
funções exercidas, por se relacionar a uma série de atribuições que, hoje em dia, não são mais exercidas,
pois se tornaram obsoletas com o advento do processo eletrônico. O recebimento e a transferência de
processos, por exemplo, antes realizados de forma manual, ocorrem, atualmente, de forma eletrônica.
Vale salientar que as funções do setor, determinadas pelo Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio
Técnico Administrativo da Justiça, continuam inalteradas. Além disso, a DD2G conta com a mesma
estrutura de pessoal e mantém o funcionamento na mesma sala, localizada no andar térreo do Prédio
Anexo I ao edifício-sede do TJBA.
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Os resultados das pesquisas são divulgados no site da 1ª Vice-Presidência (http://www.tjba.jus.br/
primeiravice/relatorio/) e, a partir da análise dos dados, são implementadas medidas preventivas e
corretivas, sempre com foco na melhoria contínua da prestação do serviço.
Em comparação com 2017 houve perceptível melhora da avaliação, com maior número de respostas
“ótimo” ou “bom”, o que indica o aprimoramento dos serviços prestados pela DD2G.
O público-alvo da pesquisa contribuiu apontando diversas oportunidades de melhoria, a exemplo da
regulamentação dos prazos para redistribuição de processos (objeto da Portaria nº VP1-56/2018-SG)
e do controle de duplicidades no tombamento.
Demandas relacionadas à automação de rotinas tiveram seu desenvolvimento solicitado à Setim e já se
encontram em fase de produção, como a integração da ferramenta Simped-Prev com os sistemas judiciais.
Outra ação adotada foi a elaboração de cronograma para acompanhamento e implementação das melhorias sugeridas pelos usuários.
9. PLANTÃO JUDICIÁRIO DO 2º GRAU ..............................................................................
9.1. Inspeção no Plantão Judiciário do 2º Grau
Conforme determinação da Portaria nº VPI-16/2018-CG, publicada no DJE de 13 de abril de 2018, a
inspeção foi realizada no serviço do Plantão Judiciário do 2º Grau. Aconteceu no período de 14 a 16
de maio de 2018.
A correição objetivou averiguar a regularidade do serviço e a adequação das instalações, equipamentos e quadro de pessoal. Foi inaugurada com a assinatura do Termo de Abertura pelo 1º Vice-Presidente, pela Assessoria da 1ª Vice-Presidência e pelos servidores do Plantão. A iniciativa ocorreu sem
prejuízo das atividades da unidade.
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Resultado do Monitoramento dos processos em grau de recurso

Os Juízes Assessores Especiais, Joséfison Silva Oliveira e Raimundo Nonato Borges Braga, atuaram
por delegação do 1º Vice-Presidente. Os Magistrados realizaram entrevistas com todos os servidores
lotados no setor.
Os trabalhos evidenciaram que o sistema de gestão da qualidade, à época em fase de implantação, foi
bem recepcionado no setor e contou com o engajamento de todos os colaboradores na padronização
e sistematização das rotinas de trabalho.
Outro ponto destacado como positivo foi a implantação do processo eletrônico, por meio do Sistema
PJe 2º Grau, que ocasionou a virtualização de 100% das rotinas. Essa iniciativa proporcionou, às partes
e aos advogados, maior facilidade, transparência, rapidez e segurança no acesso ao serviço prestado
pelo Judiciário.
Durante a inspeção, foi franqueado, às partes e aos advogados, defensores e membros do Ministério
Público, o envio de sugestões ou críticas ao serviço do Plantão Judiciário de 2º Grau. Nenhuma ocorrência foi registrada.

Quanto ao sistema do Plantão Judiciário do 2º Grau no período de recesso, a 1ª Vice-Presidência demandou, à Setim, o alinhamento de rotinas de trabalho. Esse ajuste busca evitar a descontinuidade da
prestação jurisdicional em caso de eventuais problemas no sistema informatizado.

A 1ª Vice-Presidência, ao longo do biênio que se encerra, buscou canalizar esforços para a realização dos projetos e ações institucionais, por meio da participação ativa nos seguintes Grupos de
Trabalho e Comissões:
Comissões e Grupos de Trabalho

Representantes da 1ª Vice-Presidência

Decretos

Núcleo de Gestão da Qualidade

1º Vice-Presidente, Desembargador
Augusto de Lima Bispo (Presidente do Núcleo)

nº 27/2019

Núcleo Socioambiental

Juiz Assessor Especial Joséfison Silva de Oliveira

nº 228/2019

Comitê de Governança

1º Vice-Presidente, Desembargador
Augusto de Lima Bispo

nº 169/2018

Comitê Gestor do Sistema Integrado
de Gestão Administrativa (Siga)

Servidora Viviane da Anunciação Souza

nº 616/2018
nº 276/2016

Grupo Único de Trabalho para
Gestão da Implantação do Sistema PJe

Juiz Assessor Especial Raimundo
Nonato Borges Braga

nº 348/2018

Grupo de Trabalho para acompanhar a
execução do Projeto Cadastrar Melhor no âmbito
do Poder Judiciário

Juiz Assessor Especial Joséfison Silva Oliveira
Servidora Mariana Guimarães Nunes

nº 226/2018

Grupo Gestor Local das Tabelas
Processuais Unificadas

Juiz Assessor Especial Joséfison Silva Oliveira

nº 227/2018
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9.2 Suporte técnico para o Plantão do 2º Grau e usuários externos durante o recesso judiciário

10. PARTICIPAÇÃO DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA EM GRUPOS DE TRABALHO E COMISSÕES

9.3 Novo horário de funcionamento e reestruturação da prestação do serviço jurisdicional no
Plantão Judiciário de 2º Grau
O Plantão Judiciário do 2º Grau teve o seu horário de funcionamento adequado pela Resolução
TJBA nº 15/2019 e pelo Ato Conjunto nº 07/2019, observados os parâmetros da Resolução CNJ
nº 71/2009. Passou a funcionar, de forma presencial, para atendimento às partes e aos advogados,
de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 18 às 22h; e nos finais de semana, feriados e recesso forense, das 9 às 13h.
Essa alteração decorreu da absoluta necessidade de economia com o pagamento de adicional noturno
e horas extras, o que contribuiu para que o Tribunal cumprisse a Lei de Responsabilidade Fiscal, mantendo-se dentro do limite prudencial.
O atendimento das demandas, que envolvam risco de morte ao ser humano ou impliquem perecimento de direito, continua sendo realizado, mesmo após o encerramento do horário de atendimento
presencial. Nestas circunstâncias, os plantonistas permanecem em regime de sobreaviso e o peticionamento ocorre eletronicamente no Sistema PJe 2º Grau.
Isto significa que somente esses casos descritos, realmente urgentes, dentro da competência do Plantão, serão apreciados pelo magistrado de sobreaviso. Essa deliberação evita despesas, advindas do
funcionamento do Plantão para situações em que o jurisdicionado ou o advogado possa ser atendido
durante o expediente judicial regular, ou do juízo plantonista, dentro dos horários regulares discriminados anteriormente.
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1º Vice-Presidente, Desembargador Augusto de Lima Bispo,
conduz reunião de abertura da Auditoria Externa do SGQ
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2ª VICE-PRESIDÊNCIA ........................................................................................................
Apresentação

E

m cumprimento ao quanto determinado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia (TJBA), elaborou-se o presente relatório contendo as informações mais relevantes no que
toca às atividades desempenhadas pela 2ª Vice-Presidência e unidades vinculadas a esse órgão.
Este documento tem, como parâmetro, o levantamento realizado de 1º de fevereiro de 2018 a 7 de
outubro de 2019.
A 2ª Vice-Presidência é ocupada pela Desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel Leal, eleita
para o biênio 2018/2020, competindo-lhe a direção da Seção de Magistrados, da Ouvidoria Judicial,
da Seção de Recursos e do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (Nugep).

A Chefia de Gabinete da 2ª Vice-Presidência é composta pelo Chefe de Gabinete, pela Assessora de
Gabinete e por duas estagiárias de nível médio, que desempenham atividades administrativas pela
manhã e tarde, tais como o gerenciamento de documentos, desde o recebimento, arquivamento, feitura e remessa, além da prestação de atendimento ao jurisdicionado.
Destaque-se que, neste período, foram emitidos 138 ofícios, sendo 42 no ano de 2018; e 96 no
ano seguinte.
1. OUVIDORIA JUDICIAL
A Ouvidoria Judicial foi instituída no ano de 1994 pelo então Corregedor, Desembargador Jatahy
Fonseca. Na oportunidade, o órgão foi instalado em um prédio do TJBA, situado na Avenida Joana
Angélica, bairro de Nazaré, Salvador-Bahia. Foi oficialmente criada por meio do Provimento nº 01/96,
em seu anexo III, e vinculada à Corregedoria Geral de Justiça. O Regimento Interno do órgão, por seu
turno, aprovado pelo Tribunal Pleno em 2008, vinculou a Ouvidoria Judicial à 2ª Vice-Presidência.
A Ouvidoria Judicial objetiva o estabelecimento e intermédio da comunicação entre o cidadão e a justiça,
competindo-lhe o recebimento e exame de manifestações que digam respeito às atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia. Possui a precípua finalidade de elevar os padrões de transparência, presteza e segurança das atividades dos membros, unidades e serviços auxiliares da justiça.
A Ouvidoria é coordenada pela Assessora Especial da 2ª Vice-Presidência, a Juíza de Direito Marina
Kümmer de Andrade. As atribuições desse órgão são disciplinadas pelos arts. 169 a 171 do Regimento
Interno dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça, aprovado pela Resolução
nº 05, de 27 de março de 2013, do Judiciário baiano, o qual regulamenta o órgão.
•

Palavra do Juiz Ouvidor

A Ouvidoria Judicial é unidade administrativa do TJBA que atua como canal de intercomunicação
com o usuário da justiça. Aqui, o cidadão pode esclarecer dúvidas, pedir informações, fazer sugestões,
denúncias ou elogios aos serviços prestados pelo Poder Judiciário Baiano.
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Desde o início da gestão, identificamos uma grande demanda de manifestações represadas, já que
encontramos 14.897 queixas ativas em 01/02/2018. Verificou-se, portanto, a necessidade de criação de
um novo Sistema para a Ouvidoria Judicial, mais moderno e eficiente, com vistas a atender as necessidades atuais, indispensável para a eficiência do trabalho desta Ouvidoria.
Desta feita, foi determinada a realização de um mutirão por esta Juíza Ouvidora, Dra Marina Kümmer
de Andrade, com o objetivo de solucionar um maior número de manifestações ativas, especialmente as
mais antigas. Neste trabalho, foram agilizadas e baixadas todas as reclamações protocoladas pelo antigo
sistema e novas manifestações protocoladas em 2018, o que totalizou 21.204 manifestações arquivadas.
A criação do Novo Sistema da Ouvidoria foi realizada pela COSIS, para melhor atender as demandas
dos cidadãos e jurisdicionados, com layout atualizado; ferramentas mais avançadas; com modernização das técnicas; com o qual está sendo possível a solução mais ágil das manifestações, melhorando,
sobremaneira, a comunicação da Ouvidoria com os demais setores e unidades do TJ/BA.
•

Estrutura Física e de Pessoal

A Ouvidoria Judicial do TJBA está localizada na sala 304A-N do edifício sede do Judiciário baiano.
O espaço físico acomoda um total de 13 trabalhadores - entre servidores, colaboradora terceirizada
e estagiários. O mobiliário do setor está em boas condições de uso. O horário de funcionamento do
órgão é das 8h às 18h.
O quadro de pessoal da Ouvidoria é formado pela Juíza de Direito Marina Kümmer de Andrade,
Assessora Especial da 2ª Vice-Presidência; e pelos seguintes Servidores: Guilherme José de Carvalho
Neto (Ouvidor Adjunto), Gilson Presídio, Edmo Del´Rei Lima, João Moisés, Maria Benedita e Maria
das Graças Bezerra Silva. Conta, também, com a Colaboradora Terceirizada Tâmara Luiza N. Lobato;
e os Estagiários Patrícia de Andrade Novaes, Ananda Melo, Crislayne Émily dos Santos Oliveira, Vanderson Ramos e Gabriel Andrade.
•

Sistema

O novo sistema da Ouvidoria Judicial foi implantado em setembro de 2018. Visa a facilitar a vida do
cidadão, bem como, dos advogados e jurisdicionados que necessitam de uma ferramenta para agilizar
processos quando as outras medidas já foram esgotadas. Além dos pedidos de agilização de processo,
por meio da ferramenta, é possível registrar denúncia, elogios, sugestões e pedidos de informações.
Há uma grande facilidade para os usuários no novo sistema: todos os procedimentos são automatizados. Isto torna despiciendas as intervenções dos serventuários no sentido ultimarem solicitações e
arquivamentos por meio de utilização do código único da unidade e da Tabela Processual Unificada
(TPU) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Vale destacar que, no período compreendido entre 1º de fevereiro de 2018 a 30 de setembro de 2019,
foram processadas e arquivadas 23.920 solicitações pela Ouvidoria no sistema antigo, que funcionou
até 6 de setembro de 2018. No novo Sistema de Ouvidoria, foram registrados o quantitativo de 11.995
manifestações, entre 6 de setembro de 2018 e 30 de setembro de 2019, assim classificadas:
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As atribuições desse órgão estão disciplinadas pelo art. 86 do Regimento Interno do TJBA. As competências das unidades vinculadas à Vice-Presidência, por sua vez, estão descritas nos arts. 165 a 173 do
Regimento Interno dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça.

Aprimorar o diálogo com os jurisdicionados, no desafiante trabalho de ouvir todos os cidadãos e fazer
suas vozes ecoarem na Instituição, é o objetivo desta Ouvidoria. Além de ser de extrema importância
para o fortalecimento da prestação jurisdicional, com vistas à celeridade de tramitação dos processos
e à transparência dos procedimentos, elevando a credibilidade da Justiça.

Manifestações – Novo Sistema de Ouvidoria

•

Reclamação

10.248

Solicitação de informação

1.094

Denúncia

577

Elogio

36

Sugestão

40

Solicitações direcionadas

2.024

Solicitações arquivadas

9.842

•

Ações Sociais

A Ouvidoria Judicial do TJBA é um importante canal de interlocução com a sociedade e representa uma linha reta entre o
Poder Judiciário e a população, ou seja, é a menor distância entre o cidadão e o Poder Judiciário.
Ouvir significa escutar, acatar, atender, sinônimos que permitem vislumbrar a possibilidade de se aproximar cada vez mais
do cidadão. Destarte, a Ouvidoria do TJBA é um espaço dedicado ao exercício da cidadania. É o efetivo diálogo entre os
demandantes visualizando resoluções consensuais de suas demandas com a solução pacífica de litígios em tramitação.
A Ouvidoria oferta um tratamento específico para a solução das demandas da população. Além disso, o órgão atua em
ações sociais, tais como: Semana Nacional de Conciliação, Semana Justiça pela Paz em Casa, Ação Global, Outubro Rosa
- em parceria com a Fundação José Silveira - e Pacto Pela Vida.
A Ouvidoria Judicial participa, também, do Projeto Conhecendo o Judiciário. Nesta inciativa, é representada pelo Ouvidor
Adjunto, Guilherme Carvalho, e pela Colaboradora Terceirizada Tâmara Luiza Lobato, os quais ministram palestras no
edifício-sede do TJBA e no Curso de Direito das instituições de ensino superior.

Estatística - Novo Sistema

•

Eventos Institucionais com Participação da Ouvidoria

A Juíza de Direito Marina Kümmer de Andrade, Assessora Especial da 2ª Vice-Presidência, participou do Encontro Regional do Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais (Cojud) - das regiões sul, sudeste e nordeste - que aconteceu nos dias 5 e 6
de abril de 2018 no Tribunal de Justiça Militar em São Paulo. Além disso, a Magistrada esteve presente no IV Encontro do
Colégio Nacional Ouvidores, evento ocorrido entre 17 e 19 de maio de 2018, na cidade de Campo Grande-Mato Grosso
do Sul; e no V Encontro Nacional do Cojud, realizado entre 26 e 27 de setembro de 2019, em Natal/RN.
---- 2ª VICE-PRESIDÊNCIA ----

•

Eventos Previstos

A Ouvidoria Judicial do TJBA é a mais antiga do Brasil e completa, em 2019, 25 anos. Como parte das comemorações, o
Magistrado Pablo Stolze ministrará palestra “Dano Moral: sua percepção atual, controvérsias e a sobrecarga do Judiciário”.
A ação, voltada para os servidores do órgão, ocorrerá em 10 de outubro, na sala de sessões 01 do edifício-sede do TJBA.
Ademais, para marcar a célebre data, no dia 17 de outubro de 2019, a partir das 14 h, no auditório do edifício-sede do
TJBA, serão realizadas as palestras da Juíza de Direito Andremara dos Santos; do Desembargador Altair Lemos Júnior,
Presidente do Colégio Nacional dos Ouvidores Judiciais (Cojud); do Chefe de Gabinete do Conselho Nacional de Justiça,
Ronaldo Pedron; e do Vice-Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, Pedro Mascarenhas Lima Júnior.
Após as apresentações, está prevista a entrega de Medalha Comemorativa dos 25 anos da Ouvidoria aos cidadãos que
contribuíram para o funcionamento da unidade.
•

Registros Fotográficos

Fonte: Sistema de Ouvidoria
•

Implantação do Certificado de Elogio

Consolidada a Ouvidoria Judicial como órgão que busca a aproximação da sociedade com o Poder Judiciário do Estado
da Bahia, uma meta estabelecida e alcançada, com absoluto êxito em 2018, foi a implantação do Certificado de Elogio para
magistrados e servidores que recebem elogios por parte do cidadão. Tal medida visa a reconhecer o trabalho perpetrado
com excelência, ao tempo em que estimula a disseminação das boas práticas.
Ouvidoria lança novo sistema
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---- 2ª VICE-PRESIDÊNCIA ----

Ademais, no primeiro ano desta gestão, com o intuito de aproximar o TJBA da sociedade, a Ouvidoria Judicial participou
de eventos, como: Ação Global, em 26 de maio; Campanha Outubro Rosa, nos dias 30 e 31 de outubro.

Ouvidoria 25 anos

IV Encontro Nacional de Ouvidores
Judiciais - Campo Grande-MS

Cejusc Itinerante – Mata de São João

Ação Social Outubro Rosa em Parceria
com a Fundação José Silveira

Ação Social – Itaparica

Projeto Conhecendo o Judiciário

---- 2ª VICE-PRESIDÊNCIA ----

---- 2ª VICE-PRESIDÊNCIA ----

Encontro Regional do COJUD no Tribunal da Justiça Militar de São Paulo

V Encontro Nacional do Ouvidores
Judicias - Natal-RN

Ouvidoria homenageia Servidores e Estagiários
1ª Semana Jurídica
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2. SEÇÃO DE RECURSOS
A Seção de Recursos, unidade integrante da 2ª Vice-Presidência, executa as seguintes atividades,
de acordo com o Regimento Interno dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico-Administrativo da
Justiça do TJBA:
I. Assessorar diretamente a 2ª Vice-Presidência no exercício do juízo de admissibilidade dos recursos
dirigidos aos Tribunais Superiores, como nos seus incidentes, conforme ditames dispostos no art. 86,
incisos I, alínea c, II, III e IV do Regimento Interno do Tribunal de Justiça;
II. Elaborar minutas de decisões, despachos, consultas, notas técnicas, informações e demais demandas, nos âmbitos jurídico e institucional, relacionadas aos recursos extraordinários e Tribunais Superiores, no limite de sua competência;
III. Assegurar a elaboração de planos, programas e projetos relativos às funções da sua Unidade de atuação;

•

Acervo da Seção de Recursos

A 2ª Vice-Presidência, no início da gestão, em período compreendido entre 26 de fevereiro de 2018 e 2
de março do referido ano, realizou correição no âmbito da Seção de Recursos e da Secretaria Especial
da Seção de Recursos. Essa ação foi autorizada pelo Decreto Judiciário de nº 191, de 19 de fevereiro de
2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 20 de fevereiro de 2018.
O cômputo processual foi realizado mediante a movimentação eletrônica dos processos em trâmite
nas unidades, no âmbito do Sistema de Automação da Justiça (SAJ), com os códigos 88902 (contagem
correição - 2ª Vice-Presidência) e 88903 (contagem correição – arquivo SER).

Na forma do art. 173 do citado regimento, a Coordenação da Seção de Recursos é exercida por um Juiz
de Direito de entrância final, denominado de Assessor Especial, indicado pela 2ª Vice-presidência e
aprovado pelo Tribunal Pleno.

Na Seção de Recursos, foi encontrado um acervo de 11.449 processos, sendo 10.508 conclusos e 941
em carga para diversos órgãos do TJBA; bem como para as Procuradorias Estadual e Municipal e a
Procuradoria de Justiça, porém ainda vinculados à Seção de Recursos.

Neste biênio, a referida coordenação é exercida pelo Magistrado Fabio Alexsandro Costa Bastos, Assessor Especial da 2ª Vice-Presidência.

Assim, de acordo com dados obtidos na correição realizada, o acervo processual total, em 2 de março
de 2018, era composto por 16.927 processos.

•

Conforme dados da Cosis, nesse mesmo período, foram distribuídos, via Processo Judicial Eletrônico
(PJe), 760 processos. Já em relação ao ano de 2018, o total de processos distribuídos foi de 7.297. Ao
somar os processos recebidos da gestão anterior com os novos, que foram distribuídos durante o ano
de 2018, o acervo chegou ao total de 24.224 processos.

Estrutura Física e de Pessoal

A Seção de Recursos está instalada na sala 308-N do edifício-sede do Judiciário baiano.
Entre as atribuições do Juiz Assessor Especial da 2ª Vice-Presidência, estão: coordenar e orientar a
assessoria jurídica, incumbida de elaborar as minutas dos despachos, decisões e acórdãos. Compete
a esse Magistrado também, a revisão, correção e aprovação dos referidos documentos. Na sequência,
despacha os processos com a 2ª Vice-Presidente.
No início desta gestão, a Seção de Recursos encontrava-se composta por um juiz assessor, com sua
respectiva assessora, sete estagiários de direito, dois estagiários de nível médio, dois funcionários terceirizados, uma servidora efetiva e uma servidora comissionada.
Visando a priorizar a Seção de Recursos, em virtude do acervo processual encontrado, a 2ª Vice-Presidente do TJBA determinou que quatro servidores comissionados, bacharéis em Direito, vinculados
à 2ª Vice-Presidência, atuassem na Seção de Recursos, na elaboração de decisões. Determinou, ainda,
que uma servidora comissionada e uma servidora efetiva, ambas bacharelas em Direito, pertencentes
ao quadro da Secretaria da Seção de Recursos, viessem a atuar, também, na Seção de Recursos.
Por fim, a 2ª Vice-Presidente instituiu, em 19 de março de 2018, o mutirão na Seção de Recursos para
apreciar os processos conclusos. Obtendo, por meio da Presidência do Tribunal, a convocação, até 19
de dezembro de 2018, de cinco juízes substitutos de 2º Grau, com seus respectivos assessores, para que
viessem a elaborar minutas de despachos, decisões e acórdãos.
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•

Estatística Detalhada – Produtividade Parcial da Gestão

A estatística processual, ora apresentada, considera o número de decisões criadas/proferidas, desde o início
desta gestão até 7 de outubro de 2019, conforme certidão expedida pela Secretaria da Seção de Recursos.
Durante o referido período, foram criadas, no âmbito da 2ª Vice-Presidência/Seção de Recursos,
21.964 minutas (despachos, decisões monocráticas e acórdãos). Destas, 21.515 referem-se a despachos, decisões monocráticas e acórdãos no âmbito do SAJ; e 449 consistem em decisões no PJe. Este
último dado tem como referência o período compreendido até a data de 18 de setembro de 2019.
Coube ao Juiz de Direito Fabio Alexsandro Costa Bastos, Assessor Especial, a coordenação da seção
de recursos, com as atribuições que lhe são inerentes, bem como o estudo dos autos, possibilitando a
revisão e/ou correção das 21.964 minutas de despachos, decisões e acórdãos da 2ª Vice-Presidência.
•

Dos Processos Conclusos

Segundo os dados da Cosis, em 26 de setembro de 2019, existiam 8.028 processos conclusos, sendo
7.905 no âmbito do SAJ; e 123 no âmbito do PJe. Todavia, conforme certidão expedida pela Secretaria
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---- 2ª VICE-PRESIDÊNCIA ----

V. Executar outras ações e atividades concernentes à sua natureza e determinadas pela 2ª Vice-Presidência.

Na Secretaria da Seção de Recursos, havia um acervo, em 2 de março de 2018, de 5.478 processos, dos
quais 1.844 estavam em trâmite na Secretaria da Seção de Recursos; 368, no Núcleo de Digitalização;
215, em carga nos órgãos externos; 32, em carga para órgãos do TJBA; e 3.019, processos em grau de
recurso nos Tribunais Superiores.

IV. Coordenar, executar e controlar as atividades específicas que lhe sejam cometidas pela 2ª Vice-Presidência;

---- 2ª VICE-PRESIDÊNCIA ----

Insta salientar que as minutas elaboradas pelos magistrados convocados e respectivos assessores para
o mutirão de saneamento também foram revisadas e corrigidas pelo Juiz de Direito Fabio Alexsandro
Costa Bastos, Assessor Especial, antes de serem despachadas com a 2ª Vice-Presidente.

da Seção de Recursos, em 7 de outubro de 2018, existem 2.711 minutas de decisões já elaboradas, bem
como 898 decisões já finalizadas no SAJ, pendentes de liberação/publicação.
3. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES
O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (Nugep) foi criado, no âmbito do TJBA, pelo Decreto
Judiciário nº 929, de 10 de outubro de 2016, atendendo à disposição constante na Resolução nº 235, de
13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Vale salientar que, ao instituir o Nugep,
o art. 8º do referido decreto extinguiu o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos (Nurer).

O quadro de pessoal do Nugep, é formado pelo Servidor Rodrigo Pereira Alves, Assessor Técnico-Administrativo da 2ª Vice-Presidência, designado para responder pelo Núcleo. Também compõem
o Núcleo: a Servidora Nílvia Ferraz da Rocha Reis; as Estagiárias de Nível Superior Maria Ramos da
Silva e Miller Andrade de Oliveira; e a Estagiária de Nível Médio Rebeca Barreto de Jesus Moreira.
Criação Cargo - Coordenador Nugep
Em junho de 2018, a 2ª Vice-Presidente, Desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel Leal, e o
Presidente, Desembargador Gesivaldo Britto, requisitaram, por meio de exposição de motivos, encaminhada para a Comissão Permanente de Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento Interno, a
criação do cargo de Coordenador do Nugep. Durante a tramitação do documento na referida Comissão, o opinativo foi cadastrado sob o nº 412018.
Diante da exposição de motivos e da necessidade de adequação e priorização das demandas, originadas da sistemática de precedentes implantadas com o advento do Código de Processo Civil (CPC)
de 2015, o Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, Relator do Opinativo na Comissão, deu
parecer favorável para a criação do cargo.

Ao determinar a criação do Nugep, no âmbito das estruturas administrativas dos Tribunais Superiores
Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, e Tribunais Regionais Federais, o CNJ considerou a importância da especialização do corpo funcional dedicado às atividades de gerenciamento
de dados e acervo de processos suspensos, em razão da sistemática da repercussão geral e dos casos
repetitivos, e do incidente de assunção de competência.

Atualmente, o processo encontra-se na Secretaria Judiciária, aguardando para inclusão na pauta de
julgamento de sessão plenária. No Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga), está cadastrado
com o seguinte código: TJ-ADM-2018/32850.
•

Sistemas

Assim, cabe ao Nugep monitorar e gerenciar processos submetidos à sistemática da repercussão geral,
e de julgamento dos casos repetitivos e os incidentes de assunção de competência. Além disso, compete ao órgão promover a interface e troca de informações entre o Poder Judiciário do Estado da Bahia,
os Tribunais Superiores e o CNJ; e resguardar a observância dos regramentos relacionados às técnicas
previstas nos artigos 947, 982 e 1.036 do Código de Processo Civil (CPC), contribuindo para a uniformização de procedimentos, celeridade da prestação jurisdicional e melhoria na gestão dos Tribunais.

•

Sistema Nugep

Ademais, cumpre evidenciar que o Decreto Judiciário nº 929/2016, no art. 4º, também instituiu a
Comissão Gestora de Precedentes, formada por um Desembargador das Seções Cíveis Reunidas, da
Seção de Direito Público, da Seção de Direito Privado e da Seção Criminal. As atribuições dessa Comissão estão definidas no art. 5º, dentre as quais se destaca o estímulo à aplicação dos institutos da
repercussão geral, dos casos repetitivos e do Incidente de Demanda Repetitiva (IRDR).
Neste biênio, por meio do Decreto nº 142/2018, de 2 de fevereiro de 2018, publicado no Diário da
Justiça Eletrônico (DJE) em 5 de fevereiro de 2018, o Juiz de Direito Fabio Alexsandro Costa Bastos
foi designado como Assessor Especial da 2ª Vice-Presidência para gerir o Nugep.
•

Estrutura Física e de Pessoal

O Nugep está localizado na sala 310-N, do edifício-sede do TJBA e conta com espaço físico para acomodar um total de seis pessoas, entre funcionários e estagiários. O mobiliário do setor está em boas
condições de uso.

52

RELATÓRIO DA GESTÃO | 2018/2020

Implementação de Ferramenta de Integração Sistema Nugep - PJe
Em 13 de março de 2018, o Nugep, por meio Ofício nº 37/2018, abriu expediente para propor, à Secretaria de Tecnologia, Informação e Modernização (Setim), o desenvolvimento de uma nova ferramenta
dentro do PJe. O novo sistema possibilita a alimentação direta ao Sistema Nugep, quanto aos processos em tramitação no PJe, sem que o usuário necessite acessar o sistema administrativo do Núcleo de
Gerenciamento de Precedentes para finalizar o sobrestamento.
A nova ferramenta proposta, visa a atender ao quanto determinado na Resolução CNJ n° 235, no que
diz respeito à alimentação do Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas (BNPR). O expediente foi tombado com o n° TJ-ADM-2018/13826.
Implantação de Nova Ferramenta - Relatório por Unidade
Ciente da necessidade de melhorias sistêmicas constante, o Nugep, em parceria com a Cosis, desenvolveu uma nova ferramenta para auxiliar as unidades judiciais no gerenciamento dos processos
sobrestados. A referida ferramenta permite ao usuário gerar relatório, contendo os processos sobrestados, separados por motivo de sobrestamento, por Tribunal que determinou o sobrestamento e por
Tema. Além disso, por meio da ferramenta, os Gabinetes dos Desembargadores e as demais unidades
judiciais podem imediatamente ao julgamento de um Tema, solicitar que seja efetuada a conclusão de
todos os processos sobrestados na Secretaria e nos Cartórios, efetuando o julgamento com aplicação
da tese firmada.
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Conforme o art. 1º do aludido decreto e art. 86 do Regimento Interno do TJBA, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes consiste em um órgão vinculado à 2ª Vice-Presidência. As atribuições do
Nugep estão relacionadas e descritas no art. 2º da referida norma estadual e no art. 7º da mencionada
resolução do CNJ. Entre as competências, vale salientar as constantes nos incisos IV e IX; e II e VII de
tais dispositivos, respectivamente, que consistem em “uniformizar os procedimentos administrativos
decorrentes da aplicação da repercussão geral, de julgamento de casos repetitivos e de incidente de
assunção de competência”; e alimentar banco nacional de dados com as informações atualizadas sobre
os processos sobrestados, identificando o acervo a partir do tema de repercussão geral ou de repetitivos, ou de incidente de resolução de demandas repetitivas e do processo paradigma, de acordo com a
classificação realizada pelos Tribunais Superiores e pelo TJBA.

O Decreto nº 929, de 10 de outubro de 2016, no caput do art. 3º, determinou que “o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (Nugep) será composto, inicialmente, por seis servidores, todos com graduação superior em Direito, sendo cinco integrantes, de forma efetiva, do quadro de pessoal deste
Tribunal, e um ocupante de cargo de provimento em comissão.”

•

Sistema de Gestão de Documentos

O Sistema de Gestão de Documentos (SGED) é um sistema desenvolvido pela Cosis, em parceria com
o Nugep, por meio do qual o usuário acessa todos os ofícios, os manuais e as peças processuais que são
enviadas pelo Nugep para os desembargadores, juízes, servidores de Gabinete e diretores de secretaria.
Anteriormente, o acesso ao sistema era restrito aos magistrados, o que dificultava a consulta das peças
processuais por parte dos assessores.
O Nugep, seguindo determinação da 2ª Vice-Presidente, Desembargadora Maria da Graça Osório
Pimentel Leal, atendendo ao princípio da ampla publicidade, resolveu conceder acesso automático ao
SGED na forma somente de consulta a todos os servidores do Judiciário baiano, Essa iniciativa garante, desta forma, que as informações sobre os precedentes judiciais alcancem o maior número possível
de agentes públicos que integram o Poder Judiciário local.
Parcerias com outros Tribunais

Parceria entre STJ e TJBA
Em março de 2018, foram iniciadas as comunicações do TJBA com o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) para trazer, à capital baiana, o evento Metodologia de Gestão de Precedentes com a Integração
do STJ e dos Tribunais de Segunda Instância. O evento ocorreu em 21 de maio de 2018, às 10h, no
edifício-sede do TJBA, e contou com a presença dos seguintes Ministros do STJ: Laurita Vaz, Paulo
de Tarso Vieira Sanseverino, Assusete Magalhães e Rogerio Schietti Cruz, além de assessores da
referida instituição.
Como resultado do evento realizado em maio de 2018, em agosto de 2018, o STJ e o TJBA assinaram
Termo de Cooperação com vistas a implementar melhores práticas na gestão de processos submetidos a sistemática dos precedentes judiciais. A cerimônia ocorreu na sede do STJ e contou com a
participação da 2ª Vice-Presidente do Judiciário baiano, a Desembargadora Maria da Graça Osório
Pimentel Leal.
Parceria entre TJBA e TJMA
A Presidência do Judiciário baiano, por meio do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, disponibilizou o Sistema Nugep para uso gratuito pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). O Presidente do TJBA assinou o Termo de Cooperação Técnica, em 3 de maio de 2018. Nessa cerimônia,
contou com a presença da 2ª Vice-Presidente, a Desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel
Leal; da Secretária-Geral da Presidência, Iramar Almeida; e do Servidor responsável pelo Nugep,
Rodrigo Pereira Alves.

A ferramenta Radar é capaz de ler as peças processuais digitais e, diante da multiplicidade de processos que versam sobre matéria idêntica, identificar a necessidade de instalação de IRDR. Além
disso, com essa plataforma, os magistrados podem fazer buscas inteligentes, como: por palavra-chave, data de distribuição, órgão julgador, magistrado, parte, advogado e outras demandas que os
julgadores necessitarem.
O TJMG, possui também ferramenta tecnológica denominada Ágil que permite identificar distorções
na distribuição dos processos e possibilita um acompanhamento mais preciso das matérias que sobrecarregam o Judiciário.
Atualmente, a Diretoria de Informática está em fase de homologação de sistema equivalente ao Ágil,
que deve entrar em operação neste biênio, facilitando a identificação de necessidade de instauração de
Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas.
•

Aperfeiçoamento do Quadro Funcional

Minicurso com Estagiários do Nugep e da Seção de Recursos
O Nugep, em parceria com Seção de Recursos, realizou, em 5 de março de 2018, um minicurso para
abordar os procedimentos para processamento dos recursos que são submetidos à sistemática dos
recursos repetitivos e dos Incidentes de Assunção de Competência. Com duração de quatro horas,
a capacitação foi ministrada pela Servidora Ingrid Silva de Almeida. O evento, ocorrido no período
vespertino, contou com a participação de todos os estagiários dos dois setores e foi considerado um
sucesso pelos participantes.
Minicurso sobre Gerenciamento de Precedentes e os Sistemas do Nugep
Com a disponibilização da ferramenta de Relatório por Unidade, dentro do Sistema Nugep, e com a
nomeação de novos desembargadores e respectivos assessores, foi identificada a necessidade da realização de um curso de reciclagem sobre os sistemas disponíveis no Nugep para melhorar o gerenciamento dos processos sobrestados. Esse minicurso contará, também, com a parceria entre o Nugep e a
Coordenação dos Juizados Especiais (Coje) e está previsto para ocorrer neste biênio.
•

Implementação de Novas Rotinas e Ferramentas

O TJMA ainda efetua o controle dos processos, submetidos à sistemática de precedentes, mediante a
utilização de planilhas do Excel. Vale salientar que, com a implantação do Sistema Nugep, há o imediato ganho de produtividade, com a melhoria, de forma substancial, do gerenciamento dos processos
submetidos aos precedentes judiciais, em especial daqueles que estão sobrestados. A referida ferramenta comunica-se com os sistemas judiciais do Tribunal, bem como com o sistema do CNJ e, por
meio da webservice, alimenta, diariamente, o Banco Nacional de Precedentes Repetitivos.

Procedimento Interno para Controle de Demandas
Em março de 2018, o Nugep implementou um procedimento de acompanhamento das demandas
externas. Realizada por meio de planilhas, essa ação objetiva compilar os pedidos de informações,
sugestões e dúvidas recebidas pelo Nugep, advindos mediante mensagens de e-mail, telefone ou contato pessoal. Com a compilação das informações e análise dos dados estatísticos, o Núcleo objetiva
alcançar as principais demandas trazidas pelos usuários.

Parceria entre TJBA e TJMG
Em parceria com a Comissão Gestora de Precedentes, o Nugep iniciou a interação com o Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) para conhecer ferramentas tecnológicas desenvolvidas no
tribunal mineiro, que atuam, dentro do sistema judicial, nos processos digitais.

Disponibilização do Boletim Nugep
O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, ciente da importância da difusão das informações atinentes aos processos submetidos a sistemática dos Precedentes Judiciais, elaborou o Boletim Nugep.
A publicação periódica contém informações, resumidas e organizadas por matéria, sobre os Recursos
Extraordinários com Repercussão Geral, Recursos Especiais Repetitivos, Incidentes de Resolução de
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•

Em visita institucional, realizada em dezembro de 2018, no TJMG, o Desembargador Roberto Maynard Frank, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, bem como o responsável pelo Nugep,
o Servidor Rodrigo Pereira Alves; e o Diretor de Informática, o Servidor Ricardo Veloso Fontoura,
conheceram as ferramentas Radar e Ágil.

Demandas Repetitivas e Incidentes de Assunção de Competência. Consiste em uma nova ferramenta
de consulta rápida às novidades ocorridas, concernentes aos assuntos descritos, para magistrados,
servidores, advogados e público em geral.
Ao longo de 2019, o Nugep disponibilizou 25 boletins, os quais foram repassados para desembargadores, juízes, diretores de secretaria, servidores, assim como para o público em geral. Esses periódicos
contemplam os conteúdos mais relevantes acerca de Precedentes Judiciais e estão disponibilizados na
página do Nugep na internet: http://www.tjba.jus.br/nugep/index.php/informativo.
•

Nugep - Comissão Gestora de Precedentes

Em reunião ocorrida em março de 2018, o Nugep foi apresentado, com a participação da 2ª Vice-Presidência aos membros da Comissão Gestora de Precedentes. A exposição foi realizada pelo Servidor
responsável pelo Nugep, Rodrigo Pereira Alves. Na reunião, foram discutidos assuntos de interesse do
Nugep, bem como da Comissão Gestora de Precedentes.
II Workshop Sobre Procedimentos Administrativos da Resolução nº 235/2016 do CNJ
Entre os dias 8 e 9 de outubro de 2018, o Judiciário baiano, representado pelo Desembargador Roberto
Maynard Frank, participou do II Workshop sobre Procedimentos Administrativos da Resolução nº
235/2016 do CNJ. Realizado no auditório do STJ, o workshop objetivou aperfeiçoar o intercâmbio de
experiências entre os Núcleos de Gerenciamento de Precedentes e as comissões gestoras de precedentes dos tribunais de todo o país, bem como debater suas atribuições. O Servidor Rodrigo Pereira Alves,
responsável pelo Nugep do TJBA, também esteve presente no evento.

Quadro Geral de Ações Nugep
Quadro Geral de Ações - Nugep
Ação

Realizada

Em Implantação

Observação

1

Sistema Nugep - Implantação de
nova funcionalidade no PJe

Expediente encontra-se na Cosis
aguardando desenvolvimento.

2

Sistema Nugep - Relatório de
processos sobrestados
por Unidade

Ferramenta entregue e
disponibilizada para os usuários.

3

Sistema de Gestão de
Documentos

4

Parceria STJ/TJBA

5

Parceria TJBA/TJMA Disponibilização de
Sistema Nugep

6

Minicurso - Estagiários Nugep/
Seção de Recursos

7

Minicurso - Gerenciamento
de Precedentes

8

Implementação de Ferramenta
de Controle de Demandas

9

Boletim periódico Nugep

10

Ranking Transparência

Acesso permitido aos usuários.
Evento ocorrido em 21 de maio de
2018, com assinatura do Termo de
Cooperação Técnica.
Termo de Cooperação Técnica já
assinado.
Minicurso realizado em
5 de março de 2018.
Evento em fase de preparação.
Ferramenta implantada.
Há a necessidade de ajustes.
Boletim implantado. Foram criados
16 boletins ao longo de 2018.
Alcançou 100% dos pontos no
Ranking Transparência do CNJ.

O Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, Ministro Dias Toffoli, e a Vice-Presidente
do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no exercício da presidência, fizeram a abertura do
evento. A ação é fruto de uma parceria do CNJ com a Comissão Gestora de Precedentes do STJ e tem
a participação do Núcleo de Apoio à Repercussão Geral do STF.
•

Ranking Transparência do Poder Judiciário - Ano 2019

Em 2019, o TJBA ficou em 2º lugar entre os Tribunais de Justiça Estaduais no Ranking Transparência do Poder Judiciário. Essa performance foi divulgada, no dia 10 de setembro de 2019,
pelo CNJ. Dos 100 pontos possíveis estabelecidos no ranking, três eram de responsabilidade do
Nugep. Vale salientar que o Judiciário baiano logrou os três pontos que cabiam a esse setor. As
informações consolidadas sobre a pontuação dos tribunais, bem como os requisitos estabelecidos estão disponíveis por meio do acesso ao seguinte link: https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/
opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shRank2019.
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Reunião Comissão Gestora de Precedentes - Nugep
Assim como o Nugep, a Comissão Gestora de Precedentes foi criada por meio do Decreto n º 929,
de 10 de outubro de 2016. A referida Comissão possui atribuições que são diametralmente ligadas
ao referido Núcleo. Por meio do Servidor responsável Rodrigo Pereira Alves, na qualidade de Secretário da Comissão, o Nugep participa de todas as reuniões da Comissão Gestora de Precedentes.
Nessas interações, são debatidos assuntos de interesse da Comissão e do Núcleo para, por meio da
melhoria dos processos submetidos a sistemáticas dos precedentes judiciais, aprimorar, continuamente, a prestação jurisdicional.

•

1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................

478

108

Indenizações de Férias

101

80

Extrajudicial

77

0

Auxílio-transporte

28

63

Estabilidade Econômica

7

28

Auditoria

48

0

Abono Permanência

20

27

Gratificação de Atividade Externa (GAE)

20

19

Insalubridade

15

13

Termo de Cooperação Técnica

5

13

Averbação

1

11

Exoneração

19

9

Disposição

9

8

Estabilidade Funcional

0

5

Remoção/Relotação/Designação

49

22

Demissão

2

2

Adicional Noturno

0

1

Aproveitamento

18

1

Ressarcimento ao erário

6

0

Registre-se, também, o crescente número de expedientes visando a levantar e apresentar, à Procuradoria
Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) e à Assessoria Especial da Presidência do Judiciário baiano, subsídios para a defesa dos interesses do Tribunal nas ações judiciais e nos procedimentos instaurados com
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Para tanto, foram elaborados e expedidos, no biênio 2018/2020,
uma quantidade significativa de ofícios com essa finalidade, conforme demonstrativo a seguir.

Isenção de Fundo Financeiro da Previdência Social dos
Servidores Públicos da Bahia (Funprev)

0

1

Vantagem Pessoal

0

1

Ofícios

Chefia de Gabinete (2)

A

Chefia de Gabinete da Presidência (CGPRES) é responsável pela assistência e pelo assessoramento direto ao Presidente do Tribunal de Justiça. Compete, ao órgão, coordenar, supervisionar e preparar o expediente administrativo e a correspondência oficial da Presidência, bem
como gerenciar as atividades do Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e elaborar minutas de atos normativos de iniciativa do Presidente, inclusive propostas de projetos de lei e de resoluções. Além disso,
cabe à CGPRES prestar apoio aos órgãos auxiliares na elaboração de atos normativos, como: decretos,
atos conjuntos, portarias, instruções normativas, encaminhando-os para publicação.
O presente relatório tem o intuito de demonstrar as principais atividades desenvolvidas, no biênio
2018/2020, pela Chefia de Gabinete da Presidência. Nesse período, 37.679 processos e expedientes
tramitaram nesse órgão. Vale salientar, também, o número total de despachos e decisões proferidas, os
quais estão registrados neste documento.

---- CHEFIA GABINETE DA PRESIDÊNCIA ----

A produtividade alcançada pela CGPRES evidencia o grande empenho da Presidência em fornecer retorno a todas as demandas recebidas, independente do teor ou da relevância do pleito. Reflete a política
da gestão de priorizar a finalização dos processos pendentes de decisão, principalmente aqueles relacionados ao reconhecimento de direito de servidores. Esses processos foram encaminhados para a Secretaria de Gestão de Pessoas para planejamento do pagamento dos eventuais créditos dos servidores.

Expedidos Chefia (prazos PGE)

1.025

2018

2019

Abono Permanência

470

316

208

142

185

0

Estabilidade Funcional

0

106

Portaria

10

102

Diversos

167

70

Remoção

0

3

Aproveitamento

0

2

Errata

0

2

Substituição (Arquivamento)

56

2

Nomeação

0

1

Expedidos Chefia (diversos)

448

Expedidos Presidência

192

Usufruto de Licença-prêmio

1.665

Ademais, segue um apanhado dos principais atos normativos expedidos, durante o biênio 2018/2020,
pela Chefia de Gabinete, no exercício de suas atribuições diretas e de assessoramento.
2. DADOS ESTATÍSTICOS ...................................................................................................
Atos Disponibilizados DJE
Decretos

3.071

Atos Conjuntos
Decisões Presidência (1)

4.038

Decisões Chefia (2)

1.842

Total

8.995

Decisões Presidência (1)

746
1.842

3. CONCLUSÃO ..................................................................................................................

2018

2019

Substituição/Condições Especiais de Trabalho (CET)

529

1.221

Aposentadoria/Revisão/Retificação/ Homologação

213

398

Diversos

118

244
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1.096

Total

44

2.275
4038

Averbação

Total

60

1.763

Total

---- CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA ----

Licença-prêmio

Neste relatório, foram contempladas as principais atividades desenvolvidas pela Chefia de Gabinete da
Presidência. Essas ações demandaram estudos técnicos para solucionar e padronizar as matérias administrativas referentes às demandas de servidores e aos órgãos do Tribunal de Justiça da Bahia. Tais
estudos visaram ao melhor atendimento dos pleitos apresentados, bem assim à busca de ferramentas
para colaborar com a realização do projeto de gestão da Presidência do Judiciário baiano.
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•

Pagamento de substituição;

o biênio 2018/2020, correspondente à gestão do Desembargador Gesivaldo Britto, como Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), foi convocado para assumir como Assessor Especial da Presidência I - Magistrados, o Juiz de Direito Humberto
Nogueira, consoante Decreto Judiciário nº 142, de 2 de fevereiro de 2016, disponibilizado no Diário
da Justiça Eletrônico (DJE) em 5 de fevereiro de 2018.

•

Licença-prêmio;

•

Suspensão de expediente forense e prazos processuais;

•

Instalação, reclassificação, desativação e agregação de vara ou comarca;

A Assessoria Especial da Presidência I – Magistrados (AEP I) é o órgão que presta assessoramento direto à Presidência do Tribunal de Justiça nas matérias administrativas referentes aos Magistrados de 1º
e 2º Graus, consoante dispõe o Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo
da Justiça (Resolução nº 5, de 27 de março de 2013, disponibilizada no DJE de 16 de abril de 2013).

•

Migração de dados relativo aos magistrados do Sistema de Acompanhamento Integrado de Processos (Saipro) para o Sistema de Recursos Humanos (SRH);

•

Procedimentos referente a liberação do certificado digital;

Compete, também, à AEP I, executar outras ações e atividades concernentes à sua natureza e determinadas
pela Presidência. Entre as atividades desenvolvidas, são processados e julgados os seguintes requerimentos:

•

Atualização das informações constantes no site do TJBA, especificamente dos magistrados, endereços e contatos telefônicos das unidades judiciárias da Bahia.

•

Férias, licenças e demais afastamentos de desembargadores e juízes de direito;

•

Afastamento de magistrados para cursos, seminários e palestras;

•

Convocação de desembargador para composição de quórum;

•

Convocação de juiz substituto de 2º Grau para substituir desembargador;

Neste biênio, a integração da AEP I com os órgãos do Tribunal de Justiça, a exemplo da Consultoria Jurídica,
Chefia de Gabinete da Presidência, Secretaria de Planejamento e Orçamento, Secretaria da Tecnologia da
Informação e Modernização e da Coordenação de Pagamentos, possibilitou que procedimentos repetitivos
fossem minimizados e simplificados, passando a ser feitos apenas uma vez, com a aplicação de um modelo
para todos os processos semelhantes. Com a adoção de rotinas de trabalho otimizadas e padronizadas, os
requerimentos dos magistrados passaram a ser instruídos e deferidos de forma mais ágil.

•

Comunicações de posse e assunção;

•

Habilitações de acesso, promoção, remoção;

•

Pedidos de permuta;

•

Provimento de vagas oriundas do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA);

•

Elaboração e publicação da lista anual de antiguidade;

•

Designação dos juízes titulares das varas de substituição e juízes substitutos de 2º Grau;

•

Indenização de férias;

•

Reembolso de combustível;

•

Diárias;

•

Diferença de entrância;

•

Ajuda de custo para mudança;

•

Auxílio-moradia;

•

Abono pecuniário;

---- ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA I - MAGISTRADOS ----

N

Nesta gestão, os juízes passaram a ser informados, diariamente, sobre as publicações, no DJE, de interesse da magistratura, bem como sobre a abertura de editais no TRE-BA.
Além disso, a Assessoria é responsável pela moderação de mensagens eletrônicas enviadas aos grupos
de e-mails criados para magistrados e unidades judiciárias.
A fim de otimizar o andamento processual, também foram oferecidos modelos padrões para utilização em
requerimentos direcionados à Presidência, tutorial para uso dos sistemas eletrônicos, a exemplo do Sistema
Integrado de Gestão Administrativa (Siga) e da relação de todas as unidades do TJBA, denominadas órgãos
de apoio, com a atribuição específica de cada setor e servidor responsável pelo atendimento das demandas.
Como política de segurança da informação, a Coordenação de Sistemas é comunicada acerca dos
Decretos Judiciários de designação e revogação de juízes de direito, para inclusão e exclusão das informações nos sistemas judiciais, no período de suas designações nas unidades judiciais.
Registre-se, também, que a Seção Magistrados (Semag) foi vinculada à Presidência e suas atribuições passaram ser coordenadas pela AEP I, a partir de 27 de setembro de 2018, conforme Resolução nº 16/2018.
QUADRO ATUAL DE MAGISTRADOS DO ESTADO DA BAHIA
Magistrado
Desembargadores

60

Juízes de direito - entrância final

406

Juízes de direito - entrância intermediária

91

Juízes de direito - entrância inicial

37

Juízes substitutos

1
Total

64
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS ................................................................................................

Um edital para o preenchimento da vaga de desembargador, reservada ao quinto constitucional,
destinada aos membros do Ministério Público, nos termos do art. 94, da Constituição Federal,
pendente de indicação de lista sêxtupla;

•

Sete editais destinados à remoção de juízes de direito na entrância final, tendo sido um magistrado
removido e seis pendentes de julgamento;

Em 2018, foram oferecidos os seguintes editais:

•

26 editais de remoção para entrância intermediária, que se encontram pendentes de julgamento;

•

•

Dois editais de promoção para entrância final, sendo um já julgado e outro pendente de julgamento;

•

Um edital para o preenchimento da vaga de desembargador, reservada ao quinto constitucional,
destinada à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado da Bahia, pendente de indicação
pelo Governador do Estado;

83 editais de promoção para entrância inicial encontram-se pendentes de julgamento. Vale destacar que, até a confecção deste relatório, só existia uma juíza substituta no Estado da Bahia suscetível de promoção. Resta, às demais unidades judiciárias, o possível provimento após a conclusão
do Concurso de Juiz Substituto;

•

18 editais para as Turmas Recusais, que já foram apreciados;

•

22 editais destinados à remoção de juízes de direito na entrância final, tendo sido 18 juízes removidos;

•

•

22 editais destinados à promoção de juízes de direito para entrância final, que foram apreciados
e resultaram na promoção de 44 magistrados, os quais escolheram permanecer na unidade judiciária onde já exerciam a titularidade, tendo em vista a reclassificação das comarcas de entrância
inicial para intermediária;

Insta salientar que os editais de promoção e remoção pendentes de julgamento foram incluídos na
pauta da sessão plenária de 23 de outubro de 2019.

Acerca do provimento dos cargos oriundos do TRE- BA, foram oferecidos e julgados nove editais,
conforme descrição a seguir:

Na presente gestão, a AEP I foi responsável pelo acompanhamento de 196 editais relativos à movimentação da carreira de magistrados (acesso e transferência, promoções e remoções na entrância
final, intermediária e inicial). Do mesmo modo, tramitaram nove editais para o provimento das vagas
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral.
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•

•

•

•

Um edital de transferência para 5ª Câmara Cível, em razão de vaga instalada (61ª desembargadoria) pelo Decreto Judiciário nº 393, de 16 de maio de 2018, que resultou na transferência da
câmara de dois desembargadores, conforme apreciação na sessão plenária de 30 de maio de 2018
e publicado no DJE de 31 de maio de 2018;

•

Uma vaga de juiz efetivo - classe desembargador;

•

Duas vagas de juiz substituto - classe desembargador;

•

Uma vaga de juiz efetivo - classe juiz de direito;

Dois editais destinados à modificação de competência dos juízes de direito substitutos de 2º Grau,
referente a cinco vagas da área cível para a área criminal, tendo sido alterada a competência de dois
magistrados habilitados;

•

Duas vagas de juiz substituto - classe juiz de direito;

•

Uma vaga juiz efetivo - classe advogado;

No ano de 2018, foi apreciado o Edital nº 208/2017 para acesso ao cargo de desembargador, que
resultou na promoção do Desembargador Antonio Cunha Cavalcanti.

•

Uma vaga de juiz substituto - classe advogado.

Dois editais de promoção para entrância intermediária, sem inscritos, mas que resultaram na
promoção de quatro juízes de direito, que optaram por continuar na unidade judiciária onde
já exerciam a titularidade, tendo em vista a reclassificação das comarcas de entrância inicial
para intermediária;

Em 2019, foram oferecidos os seguintes editais:
•

Cinco editais de transferência dos desembargadores, nos termos do art. 17, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, em razão da instalação das desembargadorias (62ª
a 66ª), com assentos fixados nas Câmaras Cíveis, por meio dos Decretos Judiciários nº 543 a
547/2019, respectivamente;

•

Quatro editais de acesso ao cargo de desembargador, destinados aos juízes de direito, sendo
duas vagas para preenchimento pelo critério de antiguidade e duas vagas pelo critério de merecimento, cujo período de habilitação encontra-se em andamento, com data prevista para encerramento em 11 de outubro de 2019;
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Ademais, ressalte-se que o Egrégio Tribunal Pleno apreciou e deferiu oito requerimentos de permutas
dos juízes de direito.
Deste modo, os referidos editais oportunizaram a movimentação na carreira de desembargadores e
juízes de direito do Estado da Bahia. Destaque-se, ainda, que os editais de movimentação na carreira
estão sendo publicados, com agilidade, por ordem de entrância.
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•

MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA .......................................................................................

RECLASSIFICAÇÃO DAS COMARCAS .................................................................................

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS .............................................................

No biênio 2018/2020, foi aprovada a reclassificação das comarcas a seguir:

No período de 1º de fevereiro de 2018 a 25 de setembro de 2019, tramitaram na AEP I, aproximadamente, 26 mil procedimentos administrativos, consoante dados extraídos do Siga.

Da Entrância intermediária para final:
•

Brumado (Lei nº 13.832/2018)

Além dos assuntos delineados neste relatório, é importante salientar que, por se tratar de uma Assessoria Especial, que presta auxílio direto à Presidência, demandas intempestivas e/ou urgentes que
necessitam de soluções imediatas também fazem parte da rotina.

•

Simões Filho (Lei nº 14.041/2018)

Dentre os procedimentos que tramitam na AEP I, destacam-se:

•

São Gonçalo dos Campos (Lei nº 13.958/2018)

•

Paramirim (Lei nº 13.959/2018)

•

Capim Grosso (Lei nº 13.960/2018)

•

Inhambupe (Lei nº 13.961/2018)

•

Irará (Lei nº 14.042/2018)

•

Valente (Lei nº 14.043/2018)

•

Mundo Novo (Lei nº 14.047/2018)

•

Tucano (Lei nº 14.048/2018)

•

AFASTAMENTOS DE DESEMBARGADORES
Em média, foram apreciados 710 pedidos de afastamentos de desembargadores (férias, ausências
por interesse particular e folgas compensatórias decorrentes do Plantão Judiciário de 2º Grau e
demais afastamentos previstos em lei). Além disso, foram apreciados 51 pedidos de convocação
para composição de quórum.

•

CONVOCAÇÃO JUÍZES DE SEGUNDO GRAU
Em razão dos afastamentos dos desembargadores, foram convocados ou tiveram prorrogadas suas
convocações, os juízes substitutos de 2º Grau, da área cível e da área criminal, conforme preceitua
o artigo 39, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal.
Ademais, cinco juízes de 2º Grau foram convocados para assessoria a 2ª Vice-Presidência no mutirão de saneamento dos processos em trâmite na Seção de Recursos, nos termos do art. 5º, V, da
Lei nº 13.145/2014.

•

AFASTAMENTOS DE JUÍZES DE DIREITO
No período de 27 de setembro de 2018 a 25 de setembro de 2019, foram apreciados, em média,
5.400 pedidos de afastamentos de juízes (férias, ausências por interesse particular e folgas compensatórias decorrente do Plantão Judiciário de 1º Grau, e demais afastamentos previstos em lei).

•

EXPEDIENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
Foram recebidos e respondidos 55 expedientes, oriundos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
e prestadas informações acerca de Procedimentos de Controle Administrativos, Pedidos de Providências, Acompanhamento de Cumprimento de Decisão, Sindicância, Inspeção, Reclamação Disciplinar, Recomendação, Consulta, Ato Normativo e Ofício Circular.

•

AFASTAMENTOS PARA CURSO
Foram processados 490 pedidos de afastamento de magistrados para participação e frequência em
cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudo (encontros, palestras, pós-graduação, mestrado
ou doutorado), com base no que dispõe o artigo 73, da Lei Complementar nº 35 de 14 de março de
1979, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman).

INSTALAÇÃO DE VARAS .....................................................................................................
Na presente gestão, foram instaladas as seguintes unidades judiciárias:
•

2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Serrinha;

•

Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Luis Eduardo Magalhães;

•

2ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Camaçari;

•

2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas;

•

Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Juazeiro;

•

2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Conceição do Coité;

•

Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador.
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Da entrância inicial para intermediária:

AFASTAMENTOS DO PAÍS
Em média, foram encaminhados, ao Egrégio Tribunal Pleno, 300 comunicados de afastamentos do país.

•

SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS
Foram apreciados, aproximadamente, 630 pedidos de suspensão do expediente e prazos processuais, na forma do que dispõe a Lei Federal nº 9.093/95 e os artigos 290 e 291 da Lei nº
10.845/2007 –LOJ.

•

REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL
Consoante dispõe o Decreto Judiciário nº 531, de 18 de maio de 2012, foram processados cerca de
1.800 pedidos de ressarcimento de despesa com deslocamento.

•

DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA
Nos termos do artigo 124 da Loman, foram deferidos 315 pedidos de diferença de entrância.

•

PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO
Durante o período de referência, tramitaram 5.322 processos para pagamento de substituição, em
razão do acúmulo de serviço, nos termos das Resoluções nº 20/2016, nº 03/2017 e nº 08/2017.

•

DIÁRIAS
Na AEP I, tramitam, apenas, pedidos relativos a diárias excedentes e autorização para assessor
acompanhar juiz, com o consequente pagamento de diária. No biênio, a Assessoria Especial da
Presidência I - Magistrados foi responsável pelo total de 104 expedientes.

•

INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS
Nos termos da Resolução nº 13/2013, alterada pela Resolução nº 23/2017, é assegurado ao magistrado
que, por necessidade do serviço, não obtiver a concessão de férias e acumular mais de dois períodos
consecutivos, a possibilidade de converter esse benefício em pecúnia, mediante requerimento fundamentado, respeitada a disponibilidade orçamentária, nas hipóteses previstas na mencionada resolução.

Ressalta-se que as designações ocorrem em caráter excepcional, eis que a administração busca, sobremaneira, atenuar as dificuldades enfrentadas, que decorre, especialmente, da ausência de juízes
titulares. O TJBA possui uma carência de mais de 140 magistrados, sobretudo, nas comarcas de entrância inicial, o que inviabiliza a titularização de magistrados nas comarcas vagas, circunstância
que será sanada, apenas, com a nomeação dos juízes substitutos, ao fim do certame que se encontra
em fase avançada de andamento, nos termos do Edital nº 1–TJBA, de 26 de setembro de 2018.
•

PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA
O Presidente do TJBA autorizou o recálculo e atualização do saldo devedor da Parcela Autônoma
de Equivalência (PAE), nos termos impacto orçamentário apresentado pela Diretoria de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal, nos autos nº TJ-ADM-2014/30379. Além disso, autorizou o
implemento do pagamento em favor dos aposentados e pensionistas, observando-se os termos da
Decisão proferida nos autos nº 13.636/2009, pelo Egrégio Tribunal Pleno, e respeitada a disponibilidade orçamentária e financeira, inclusive quanto ao eventual parcelamento do valor apurado.
---- ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA I - MAGISTRADOS ----
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•

É, sobremodo, importante assinalar que o deferimento de indenizações de férias dos magistrados
ocorre somente em caráter excepcional, está em conformidade, também, com os termos da Resolução CNJ nº 133/2011 e não se aplica ao quanto disposto no Provimento CNJ nº 64/2017, como
já explanado no Pedido de Providências CNJ nº 0009585-13.2017.2.00.0000.
Neste sentido, tramitaram na presente gestão, em média, 2.800 expedientes acerca de indenização de férias.
•

70

DESIGNAÇÃO DE JUÍZES
Foram feitas, em média, 1.100 designações dos juízes de direito, da capital e interior do Estado da
Bahia, para exercício ou auxílio em unidades judiciárias diversas.
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Dentre as principais atribuições da AEP II, destaca-se a interlocução direta com o CNJ. Essa atividade
consiste na análise, na elaboração e no encaminhamento de informações e dados do Judiciário baiano,
requisitados pelo órgão externo, referentes aos diversos procedimentos administrativos.

De acordo com os arts. 10 a 12 do Regimento dos órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo
do TJBA, aprovado por meio da Resolução nº 05/2013, competem, à AEP II, as seguintes atribuições:

Quanto aos procedimentos administrativos do CNJ, verificou-se, no período da gestão 2018/2020, o
encaminhamento de 670 manifestações da Presidência, assim detalhados:

•

Assessorar diretamente o Presidente nas questões institucionais e outras que a este pareçam pertinentes;

•

Prover o Presidente com informações de suporte ao seu posicionamento como Chefe de Poder;

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CNJ .................................................................

Classe Processual

Quantidade

Procedimento de controle administrativo

117

Pedido de providências

349

Representação por excesso de prazo

41

Acompanhamento do cumprimento de decisão

40

Reclamação disciplinar

15

Procedimento de competência de comissão

8

Processo administrativo disciplinar contra magistrado

5

Consulta

8

•

Fornecer todo o apoio necessário à participação do Presidente em eventos oficiais;

•

Encaminhar informações oriundas da Presidência ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

•

Coordenar os Projetos Especiais da Presidência;

•

Gerir, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, os Sistemas Bacenjud, Infoseg, Infojud, Renajud,
Juceb, Serasajud e CNIB;

Reclamação para garantia das decisões

10

Revisão disciplinar

77

Outros

117

Executar outras ações e atividades concernentes à sua natureza e determinadas pela Presidência.

Total

670

•

O quadro funcional da AEP II, atualmente, compõe-se da seguinte forma:

Ainda no referido período, o CNJ exarou 333 decisões de arquivamento. Atualmente, a AEP II acompanha os seguintes procedimentos em trâmite:

Equiepe AEP II
Nome

Por Classe
Função

Rita de Cássia Ramos de Carvalho

Juíza Assessora Especial da Presidência II

Antônio Moisés Dantas Sobrinho

Servidor Técnico Nível Médio

Juliana Moura Souza

Chefe de Seção

Luca Celane de Abreu Dias

Assessor

Marli Santana Ferreira

Chefe de Seção

Pablo de Araújo Guanais Fausto

Assessor

Thais Fonseca Felippi Pimentel

Assessora

Viviane Souza Chaves

Assessora

Quantidade

Procedimento de controle administrativo

42

Pedido de providências

50

Representação por excesso de prazo

6

Consulta

4

Reclamação para garantia das decisões

2

Ato normativo

3

Reclamação disciplinar

6

Cumprimento de decisão

7

Sindicância

1

Procedimento de competência da comissão

7

Total

129

Durante a gestão, a Juíza Assessora Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais, Rita Ramos,
compareceu a compromissos, reuniões e audiências no CNJ, representando e/ou acompanhando o
Presidente do Tribunal de Justiça, para tratar de assuntos de interesse institucional da Corte:
Procedimento/Projeto
BNMP 2.0
Juíza Rita Ramos, Assessora Especial da Presidência, e equipe AEP II
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Local
Sala de
Videoconferência
(TJBA)

Data
8/2

Pauta

Conselheiro/magistrado

Preparação para
o treinamento de
Juíza Maria de Fátima
magistrados e servidores Alves da Silva
no BNMP 2.0
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T

rata-se, a Assessoria Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais (AEP II), de órgão diretamente ligado à Presidência do TJBA. É responsável pelos assuntos institucionais e projetos
especiais. Nesta gestão, encontra-se coordenada pela Juíza de Direito, Rita Ramos, em face de
convocação do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), devidamente autorizada
em sessão plenária extraordinária e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) nº 2.077, 5
de fevereiro de 2018.

PP 2182-27

CNJ – Brasília

26/2

Apresentação do Plano
Conselheiro Valdetário
de Trabalho para
Monteiro
cumprimento de decisão

26/2

Solicitação de consulta
à Corregedoria
para pagamento de
verbas pretéritas aos
magistrados

III Jornada de Direito da Saúde
realizada pelo Fórum Nacional
de Saúde

Juízes Auxiliares da
Corregedoria Candice
Jobim e Márcio
Evangelista

Seminário Transparência e
Combate à Corrupção

Conselheiro Fernando
Matos

1º Seminário sobre a Saúde de
Magistrados e Servidores do
Poder Judiciário

PCA 2726-15

CNJ – Brasília

27/3

Inclusão de pauta do
PCA

BNMP 2.0

TJBA

13/4

Situação BNMP Acompanhamento T.I

Juiz Júlio Ferreira
(Secretário-Geral)
Conselheiro Valtércio
Oliveira

PCA 2726-15

CNJ – Brasília

17/4

Inclusão em pauta do
referido PCA

BNMP 2.0

TJBA

19/4

Situação atualizada do
cadastramento

Juiz Júlio Ferreira
(Secretário-Geral)

BNMP 2.0

CNJ – Brasília

20/4

Situação do cadastro
BNMP

Juiz Júlio Ferreira
(Secretário Geral)

PCA 815-94

CNJ – Brasília

9/5

Audiência de
Conciliação

Conselheiro André
Godinho

4/6

Acompanhamento dos
procedimentos

Conselheiros Valdetário
Monteiro, Valtércio
Oliveira, Iracema Vale e
Daldice Santana

20/8

Seminário da Mulher e
Ministras Cármen Lúcia,
Reunião dos Presidentes
Laurita Vaz e Rosa
dos Tribunais com a
Weber
Ministra Cármen Lúcia

PCA’s 2182-27, 1809-93 e 9127-93 CNJ – Brasília
Seminário Elas por Elas e
reunião com dos Presidentes
dos Tribunais com a Ministra
Cármen Lúcia

CNJ – Brasília

Reunião Preparatória para o XII
CNJ e TSE –
Encontro Nacional do Poder
Brasília
Judiciário
I Encontro da Rede de
Governança do PJe

Brasília/DF

Reunião Preparatória
para o XII Encontro
27 a 30/8
Nacional do Poder
Judiciário
16 a
18/10

Conselheiros Henrique
Ávila, Daldice Santana,
Iracema Vale, Maria
Tereza Uille, Fernando
Mattos, Carlos Adamek

I Encontro da Rede de
Governança do PJE

Ministro Dias Toffoli

Sessão Plenária do CNJ,
Seminário Bacenjud

Corregedor Humberto
Martins, Conselheiros
Luciano Frota, Aloysio
Corrêa da Veiga,
Valtércio Oliveira,
Valdetário Monteiro,
André Godinho,
Fernando Mattos e
Carlos Adamek

3 a 4/12

Encontro Nacional do
Poder Judiciário

Todos os Conselheiros

4 a 7/2

Audiência com os
Conselheiros relatores,
Reunião de Trabalho
Expurgos inflacionários,
Visita institucional à
PGE-BA

Conselheira Daldice
Santana, Conselheiro
Fernando Mattos, Juízes
Nartir Weber, Luis
Lanfredi, Aline Azevedo

Sessão Plenária do CNJ,

Seminário BacenJud

XII Encontro Nacional do
Poder Judiciário

PCA’s 9127-93, 5146-22 e
11287-57
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Foz do Iguaçu/PR

CNJ – Brasília

23 a
25/10
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São Paulo/SP

Jornada de Direito da
Saúde realizada pelo
18 e 19/3
Fórum Nacional de
Saúde

Todos os Conselheiros

Rio de Janeiro/RJ

Seminário
25 e 26/3 Transparência e
Combate à Corrupção

Todos os Conselheiros

Brasília/DF

Seminário Sobre a
Saúde de Magistrados
27 e 28/3
e Servidores do Poder
Judiciário

Todos os Conselheiros

Seminário Os Juízes e As Mídias
Brasília/DF
Sociais e Visitas Institucionais
Acompanhamento da 290ª
Sessão Ordinária do Conselho
Nacional de Justiça
1ª Reunião Preparatória – XIII
Encontro Nacional do Poder
Judiciário
Seminário Caminhos para o
Consenso, 1º Encontro LatinoAmericano de Resolução de
Conflitos 4.0 Uma Ruptura
Inevitável e III Encontro da
Rede Nacional de Cooperação
Judiciária

Brasília/DF

Brasília/DF

São Paulo/SP, Rio
de Janeiro/RJ e
Brasília/DF

Seminário Os Juízes
E As Mídias Sociais,
Entrega de Medalha
Comemorativa

Todos os Conselheiros, o
Presidente do TJDFT e o
Presidente da República

7/5

290ª Sessão Ordinária
do Conselho Nacional
de Justiça

Todos os Conselheiros

29/5

1ª Reunião Preparatória
– XIII Encontro
Nacional do Poder
Judiciário

Todos os Conselheiros

31/5
a 4/6

Seminário Caminhos
para o Consenso, 1º
Encontro LatinoAmericano de
Resolução de Conflitos Todos os Conselheiros
4.0 Uma Ruptura
Inevitável e III Encontro
da Rede Nacional de
Cooperação Judiciária

1º a 5/4

Importante destacar a interlocução da AEP II com o CNJ e as unidades afetas ao Projeto Banco Nacional de Monitoramento de Prisão (BNMP 2.0) e à implantação do Sistema Eletrônico de Execução
Unificada (SEEU): Grupo de Monitoramento e de Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF); Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim), Corregedoria Geral da Justiça (CGJ), Corregedoria das Comarcas do Interior (CCI), Diretoria de Primeiro Grau (DPG), Unidades Judiciárias e
Gabinetes de Desembargadores. Essa ação busca o alinhamento das estratégias a serem implementadas para o cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ.
Outro ponto a ser registrado refere-se ao encaminhamento ao CNJ, por meio AEP II, dos dados fornecidos pelas áreas internas do Tribunal para cumprimento das determinações constantes na Resolução
nº 88 (cargos, servidor e verbas); Resolução nº 102 (cargo comissionado, efetivo, origem do vínculo);
e Portaria CNJ nº 63 (Subsídio Mensal de Magistrados).
Cumpre informar, ainda, que a AEP II tinha a rotina de encaminhar ao CNJ os dados relativos ao
Módulo de Produtividade Mensal (até março de 2018) e ao Subsídio Mensal de Magistrados da Portaria CNJ nº 63 (até maio de 2019). Em razão da pertinência temática, atualmente, essas atividades
são desempenhadas, respectivamente, pela Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan) e pela
Secretaria de Gestão de Pessoas (Segesp).
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Consulta

CNJ – Brasília

MALOTE DIGITAL ...............................................................................................................

Período

Março

Ofícios encaminhados

239

Ofícios recebidos

270

Total

509

31

Encontro Nacional de Presidentes (Maceió)

1

Fórum Nacional de Mediação e Conciliação
(Fonamec) - Rio de Janeiro

1

Visita TRF-4 (Porto Alegre)

1

Visita TJRS (Porto Alegre)

1

CNJ - PCA 0002726-15.2016.2.00.0000

1

Evento Institucional

Abertura do Seminário Justiça pela Paz em casa

1

Reunião Externa

Conselho Estadual de Educação

1

Compromisso Institucional

Subtotal

Período

Tipo

Abril
Compromisso Institucional

Período

35

Reunião Secretário-Geral CNJ - Juiz Júlio Ferreira
(BNMP)

2

STF - Reunião com os Presidentes dos Tribunais

1

CNJ - Gabinete Conselheiro Valtércio Oliveira

1

STF - Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes

1

CNJ - Pedido de Providências

1

Workshop Integridade e Independência Judicial - Enfam/
CNJ

1

Assembleia Legislativa - Projeto de Lei

1

Tipo
Reunião Interna

Maio

2018

43

Descrição

Entrevista ao Vivo

11

Grupos de Trabalho / Comissão

4

Fevereiro

Tipo

Descrição

1

Assembleia Legislativa - Projeto de Lei

1

Record TV Itapoan– Pai Presente

1

Entrevista Rádio Metrópole - Projeto Pai Presente

1

Reunião interna

Reuniões Diversas

19

Visita Institucional CNJ

1

Visita Institucional STJ

1

Videoconferência
Evento Institucional

Videoconferência - BNMP / CNJ

1

Abertura Treinamento BNMP - Participação CNJ

1

Unicorp - Café com o Presidente e Imprensa

1

Subtotal

19

Quantidade

Entrevista
Compromisso Institucional

25

Período

Tipo
Reunião Interna

Junho

Descrição

33

Compromisso Institucional Reunião CNJ, Enfam, Inauguração Cejusc, Cira

5

Videoconferência

Enfam, CNJ

2

Subtotal

40

Tipo

Descrição

Quantidade

Entrevista

Record, Rádio Metrópole, TV Educativa

3

Reunião Interna

Reuniões Diversas

25

Compromisso Institucional Inauguração Cartório Integrado, Audiência CNJ

3

Subtotal
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Quantidade

Reuniões Diversas

Período
Julho

78

1

Secretário da Fazenda – Manoel Vitório

Subtotal
Período

Quantidade

Reuniões Diversas

Compromisso Institucional CNJ - Audiência com o Conselheiro André Godinho
Reunião Externa

Quantidade

Reuniões Diversas

Subtotal

AGENDA INSTITUCIONAL E ATIVIDADES DIVERSAS DA JUÍZA ASSESSORA ESPECIAL DA
PRESIDÊNCIA .....................................................................................................................
No âmbito de competência da AEP II, foram realizadas reuniões com setores internos do Tribunal, e
com instituições e órgãos externos. Essas interações tiveram o intuito de promover o alinhamento das
demandas e dos projetos às diretrizes definidas pela Presidência do TJBA para o biênio 2018/2020,
conforme as seguintes tabelas:

Descrição

Reunião Interna

Reunião Externa

38
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Pertine ainda consignar que, por meio da AEP II, foram encaminhados, durante a gestão, 841 expedientes (decisões, despachos e ofícios) às unidades administrativas e jurisdicionais do TJBA. Tais
expedientes consistem na solicitação de informações para subsidiar a Presidência na elaboração de
manifestação do TJBA perante o CNJ e no encaminhamento de determinação e/ou informação oriunda daquele órgão.

Quantidade

Reuniões Diversas

Quantidade

EXPEDIENTES ENCAMINHADOS ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JURISDICIONAIS
DO TJBA .............................................................................................................................
---- ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA II - INSTITUCIONAL ----

Descrição

Reunião

No biênio 2018/2020, por meio do Sistema Malote Digital, utilizado para o envio e a recepção de correspondências oficiais com órgãos do Poder Judiciário e o CNJ, foram contabilizados 509 documentos, assim descritos:
Assunto

Tipo

Período

Agosto

Tipo

Descrição

Entrevista

Rede Record (Pai Presente)

1

Reunião Interna

Reuniões Diversas

13

Programa VAI, Fonamec, Copedem, TCT (Nugep),
Seminário Internacional Direito e Desenvolvimento
(FGV), Palestra Elas por Elas (CNJ), Seminário Práticas
Compromisso Institucional de Capacitação Judicial (Enfam), Abertura do Curso
Juiz e a Mídia (Unicorp), Reunião Preparatória p/o XII
Encontro Nacional do Poder Judiciário TSE, Posse dos
Ministros Humberto Martins e João Otávio de Noronha

10

Evento Interno

1

Assinatura do Termo PPI, Palestra Segurança Jurídica
Subtotal

Tipo

Descrição

3

Reunião Interna

Reuniões Diversas

11

Workshop Conselho dos Tribunais de Justiça, Visita
Institucional TJPA, TJPE, TRF5ª e Escola Paulista da
Compromisso Institucional
Magistratura (EPM), Fonamec, Comarca de Feira de
Santana, Inauguração do Projeto Começar de Novo
Assinatura do Edital do Concurso para Juízes e do Termo
de Cooperação Cejusc
Subtotal

Outubro

Tipo

Descrição

Quantidade
2

Reunião Interna

Reuniões Diversas

40

Seminário Homenagem aos 30 anos CRFB/88,
Inauguração Central de Custas, Abertura do Curso de
Conciliação e Mediação, Instalação da 2ª Vara de Família
Compromisso Institucional
– Camaçari, Reuniões no CNJ / Enfam, Curso Direito
e Economia, Reestruturação da Biblioteca do Fórum,
Ilhéus - Governança Colaborativa
CNJ, Fóruns de Feira de Santana e de Vitória da
Conquista

Tipo

Dezembro

Descrição
Reuniões Diversas

Janeiro

18

TOTAL

353

Reuniões Diversas/Grupos de Trabalhos e Comissões

21

Audiência com o Presidente da Câmara – Vereador
Geraldo Júnior

1

Videoconferência

Projeto Político Pedagógico Unicorp - Professor
Erisevelton Silva Lima

1

12

Videoconferência

2

Fórum de Itabuna, Fórum de Vitória da Conquista
Subtotal
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Tipo
Reunião Interna

36

33
Descrição

Reuniões Diversas

10

Videoconferência

Grupo de Eficiência e Projeto Político Pedagógico
Unicorp - Professor Erisevelton Silva Lima

2

Audiência

Audiência - Conselheiro Luciano Frota, Audiência Conselheiro Fernando Mattos

2

Subtotal
Período

Março

Quantidade
10

CNJ Brasília, Viagem 410 anos do TJBA, Reunião com
Dra. Jordana, Assessora do Conselheiro Valdetário
Monteiro CNJ, 284ª Sessão Ordinária do Conselho
Compromisso Institucional Nacional de Justiça, Programa Vai, FGV, Representação
da Procuradoria do Estado da Bahia junto aos órgãos e
Tribunais Federais em Brasília-DF, Cerimônia de entrega
dos Selos Diamante, Ouro e Bronze e FOFO

Tipo
Reunião Interna

Assinatura de Termo de Compromisso com o Município
de Feira de Santana, Visita ao Memorial do Fórum,
Inauguração do Centro Integrado de Gestão de
Segurança, Apresentação do Projeto Unijud Digital,
Lançamento da Edição 50 anos da Revista Bahia Forense,
Compromisso Institucional
Palestra Juiz Pablo Stolze, Inauguração do Cejusc –
Juizado Imbuí, Visita do CNJ, Assinatura de Termo de
Compromisso MP/Cejusc, Programa VAI Porto Seguro,
Fonamec, Seminário Desburocratização do Poder
Judiciário – TST

4

Audiência

Quantidade

Reunião Interna

Quantidade
27

Cerimônia de Entrega dos Certificados ISO 9001, TRT
Compromisso Institucional - 5ª Região, Visita à Comarca de Itaparica e Abertura de
Curso FGV

Período

3

1

Descrição
Reuniões Diversas

Subtotal

Fevereiro

TVE – Semana de Conciliação

4

Subtotal

Tipo
Reunião Interna

9

Entrevista

14

XII Encontro Nacional Do Poder Judiciário – Foz do
Iguaçu-PR, 115º Encontro do Conselho dos Tribunais
Compromisso Institucional
de Justiça – Florianópolis/SC, Ação Unicorp e Emab,
Palestra de Divaldo Franco

Período

54
Descrição

Quantidade

2019

2

Rede Record (Semana de Baixa), BATV- Feira de saúde

Período

Reunião Interna

24

Subtotal

80

8

Entrevista

Videoconferência

Novembro

Quantidade

Rede Record, Educadora, TVE

Período

Tipo

25

Entrevista

Evento Interno

Período

24
Descrição

Reuniões Diversas

Quantidade
13

Reunião: FRB Ciclo de Debates, Combate a Violência
contra a Mulher, Ação integrante da XIII Semana Justiça
pela Paz em Casa, 410 anos, Ciclo de Debates Combate
a Violência contra a Mulher, Ação integrante da XIII
Semana Justiça pela Paz em Casa, Inauguração do Cejusc
Compromisso Institucional
Fundiário, FGV Mod. III - Direito e Economia indivíduos
e Sociedade, Viagem Rio de Janeiro, Viagem Institucional
Seminário Internacional Transparência e Combate a
Corrupção, 1º Seminário Nacional Sobre a Saúde de
magistrados do Poder Judiciário, Viagem Brasília

11

Audiência

1

Audiência - Deputado Daniel Almeida
Subtotal
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Período

Setembro

Quantidade

Período

Tipo
Reunião Interna

Abril

Descrição
Reuniões Diversas

Subtotal

2

Reunião Interna

Reuniões Diversas

6

Cejusc – Maraú, AMB – Brasília, Programa VAI - Vitória
da Conquista, Cejusc – Juazeiro, Curso: 2º Núcleo de
Estudos em Direito Digital - São Paulo, Assinatura do
Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministro da
Compromisso Institucional
Justiça e Segurança Pública e CNJ, VII Encontro Nacional
de Juízes Estaduais (Enaje), 1ª Reunião Preparatória para
o XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário BrasíliaDF, Seminário Caminho para o Consenso – São Paulo
Subtotal
Tipo
Reunião Interna

Junho

Descrição
Reuniões Diversas

Período

Tipo
Reunião Interna

Reuniões Diversas

Videoconferência

Governança Colaborativa – Teixeira de Freitas
Subtotal

Período

Tipo
Reunião Interna

Agosto

Descrição
Reuniões Diversas

82

228

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Entrevista

1

-

-

1

-

3

1

3

2

1

-

12

Reunião interna

19

31

37

15

33

25

13

11

40

21

14

259

Compromisso
Institucional

2

5

5

1

5

3

10

8

9

12

4

64

Videoconferência

1

-

-

-

2

-

-

-

3

2

-

8

Reunião externa

-

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

4

Eventos Institucionais

2

1

-

-

-

-

1

2

-

-

-

6

Total

25

38

43

19

40

31

25

24

54

36

18

353

Quadro Resumo 2019
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

TOTAL

Entrevista

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

Reunião interna

27

10

13

5

6

8

22

17

28

136

1

Compromisso
Institucional

4

10

11

6

10

3

7

18

8

77

30

Videoconferência

1

2

-

-

-

-

1

1

-

5

Audiência

1

2

1

-

-

-

-

3

3

10

Total

33

24

25

11

18

11

30

39

39

228

Quantidade
17

18

Videoconferência

CNJ

1

Audiência

CNJ

3
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TOTAL

Assunto institucional

Reunião com Erica Branco (Instituto Justiça e
Cidadania), Programa VAI, Aula Inaugural na UFBA,
Jantar dia dos Magistrados, Inauguração de Cejusc Vera
Cruz, Itaparica, Lauro de Freitas, João Dourado e Morro
do Chapéu, Palestra Faculdade de Direito de Irecê, 9º
Compromisso Institucional Congresso Jurídico de Saúde Suplementar, Palestra do
Ministro Schietti O Judiciário em face da Violência
doméstica, Inauguração do Ecoponto no FRI, Criminal e
Ruy Barbosa, Ciclo de Palestras da Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, Assinatura
do convênio pós-graduação PGE

Subtotal

39

Mar

22
7

Subtotal

Fev

Quantidade

Abertura Atualização Legislativa e Práticas Judiciais, Aula
Inaugural de Pós-Graduação – Senai, Inauguração Cejusc
Compromisso Institucional Itaetê, Nazaré e Valença, Reunião Ministro Dias Tofolli –
Cuiabá, 117º Encontro dos Conselhos dos Tribunais de
Justiça - Porto Alegre

3

Assunto institucional

11
Descrição

8

Quadro Resumo 2018

Quantidade

3

28

Corregedoria Nacional de Justiça, Conselheira Candice
Galvão e CNJ

10

8

1º Encontro Latino Americano de Resolução de Conflitos
4.0 - Rio de Janeiro, III Encontro da Rede Nacional de
Compromisso Institucional
Cooperação Judiciária -CNJ – Brasília, VAI - Feira de
Santana

Reuniões Diversas

Audiência

18

Subtotal

Julho

Quantidade

Mutirão Poupança - TVE, Entrevista Rádio Metrópole.

Quantidade

9º Congresso Brasileiro de Direito Médico, Inauguração
do Anexo II – TJBA, Inauguração Cejusc Lapinha,
Congresso Fonamec, Solenidade de Instalação de Vara de
Compromisso Institucional
Audiência de Custodia da Comarca de Salvador, Inspeção
do Cejusc de Marcionílio Souza, Inspeção do Cejusc de
Iaçu, Inspeção do Cejusc de Itaetê

Setembro

11
Descrição

Descrição

Reunião Interna

6

Entrevista

Período

Tipo

Demais atividades
Além da interlocução com o CNJ, a AEP II atua, com a colaboração das áreas internas, na execução de
atividades de interesse da Presidência, tais como as elencadas a seguir:
•

39

Elaboração, publicação e modificação de atos normativos relativos às Comissões, aos Comitês e
ao Grupo de Trabalho, bem como o seu controle de atualização e, ainda, a compilação de todos os
decretos correlatos. Em setembro de 2019, a atividade de publicação dos atos foi transferida para
a Chefia de Gabinete da Presidência;
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Maio

Tipo

Período

5

Viagem Institucional Comitiva Presidencial, FGV MOD
III Direito e Economia, Inauguração Cejusc Católica Compromisso Institucional
Pituaçu, Fonamec, Curso sobre Procedimentos de Direito
Comparado, Abertura de Curso na Unicorp

Período

Quantidade

Atualização Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho 2018/2020
NOME

DEC. JUD.

Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI)

DJ 576/2018

Grupo Gestor do Sistema BNMP 2.0

DJ 679/2018

Comitê de Governança (CGOV)

DJ 169/ 2018

ATO CONJUNTO 05/2018

Grupo Gestor de Trabalho visando à implementação da Central de Mandados da
Comarca de Salvador

ATO CONJUNTO 06/2018

Grupo de Trabalho para realização de estudos visando à elaboração de um novo Plano
de Cargos e Salários para os Servidores do TJBA

DJ 208/2019

Comissão para elaboração de estudos visando a promover a atualização da Resolução nº
6/2011

DJ 141/2019

Comitê Estadual de Precatórios

DJ 185/2013
DJ 327/2019

Grupo de Trabalho Eficiência

DJ 206/2018

Grupo de Trabalho Projeto Cadastrar Melhor

DJ 226/2018

Grupo Gestor das Tabelas Processuais Unificadas (TPU)

DJ 94/2019 e DJ 690/2018

Comitê Gestor Regional Orçamentário e de Atenção Prioritária 1º Grau

DJ 178/2019

Grupo de Trabalho para apresentar proposta de regulamentação do controle de acesso e
circulação de pessoas, no tocante à utilização de trajes e vestimentas nas dependências
onde funcionam as unidades do Poder Judiciário do Estado da Bahia

Comissão de Apoio às Varas da Fazenda Pública

DJ 278/2018

Rede de Governança Colaborativa Regional do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

DJ 311/2019

Grupo de Apoio para Auxiliar a Comissão Especial de Concurso

DJ 414/2018 e DJ 612/2018

Comissão Colaborativa para proposições, diagnóstico e enfrentamento de demandas do
Judiciário

DJ 304/2019

DJ 129/2019

Grupo de Saneamento para atuar no âmbito do primeiro grau de jurisdição com o
objetivo de julgar processos relacionados à Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça
Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica (Nege)

DJ 288/2019

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão

DJ 460/2019

Grupo de Trabalho - Resolução nº 06, de 05 de julho de 2017

DJ 502/2018

Unificação dos grupos de trabalho que visam a estabelecer um Sistema Único de
Processamento Judicial Eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia

DJ 522/2018

Comitê Implantação do eSocial

DJ 16/2018

Comitê Gestor do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe)

DJ 219/2019

Coordenador Projeto Pai Presente

DJ 185/2018

Grupo de Trabalho para auxiliar no cumprimento da Meta 2 do CNJ

DJ 279/2019

Coordenadoria da Infância e Juventude

DJ 231/2018

Conselho Gestor do Fecom

DJ 230/2018

Comissão Organizadora dos Eventos de Comemoração da passagem do 170º Natalício
de Ruy Barbosa e dos 70 anos de Inauguração do Fórum Ruy Barbosa

DJ 345/2019

Comitê Executivo Estadual Fórum Nacional de Saúde

DJ 170/2018

Comissão de atualização do perfil psicológico do cargo de Juiz Substituto do TJBA

DJ 209/2019

Programa de Apoio aos órgãos Jurisdicionais na Realização de Periciais Judiciais

DJ 171/2018

DJ 618/2018

Comitê Local da Governança da Política de Gestão de Pessoas (CGP)

DJ 575/2018

Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Estado da
Bahia (CGPLS)

Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Obras

DJ 357/2019

Comissão para o Processo Seletivo - Conciliadores e Juízes Leigos

DJ 156/2019

Comissão Especial e Temporária (Extinção - DJ nº 229, de 02 de abril de 2013)

DJ 217/2018

Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde dos Magistrados e Servidores

DJ 140/2019

Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

DJ 267/2019

Comitê Gestor Orçamentário do Segundo Grau de Jurisdição

DJ 488/2016 e DJ 503/2016

Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD)

DJ 218/2018

Grupo de Trabalho destinado a atuar no âmbito do 1º Grau de jurisdição

DJ 600/2018

Grupo de Trabalho para a implantação do SEEU

DJ 272/2018

GT para acompanhar a execução de medidas para melhoria dos resultados em termos
de eficiência

DJ 206/2018

Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional - CEJAI

DJ 190/2018

Grupo de Trabalho Monitorar Resolução nº 14 - Indenização de transporte

DJ 281/2018

Grupo de Trabalho para incentivo a participação institucional feminina no Poder
Judiciário

DJ 350/2019

Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica

DJ 530/2018

Comitê Gestor das Contas Especiais

DJ 493/2018

Grupo de Trabalho com o objetivo de verificar os casos pendentes de recadastramento e
validação do quadro de magistrados e servidores

DJ 427/2018

Comitê o Fundo Estadual de Segurança para Magistrados (Funseg)

DJ 490/2018

Núcleo de Cooperação Judiciária

DJ 052/2012

Comitê Gestor do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga)

DJ 616/2018

Núcleo de Gestão da Qualidade

DJ 27/2019

Grupo de Trabalho para acompanhar o desenvolvimento do Sistema dos Cartórios
Integrados

DJ 406/2018

Núcleo de Enfretamento do Estoque de Processos de Execução Fiscal (Neepe)

DJ 840/2016

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (Nugep)

DJ 929/2016

Comissão Permanente de Avaliação (CPA)

DJ 218/2018

Comissão de estudos para propor a nova regulamentação da Resolução CNJ nº 73/2019

DJ 510/2019

Readequação TJBA Virtual

DJ 261/2018

Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF)

DJ 679/2018

Revoga DJ nº 713 de 18 de agosto de 2016 - Comissão Especial e Temporária para
apresentar propostas de alteração da Lei nº 10.845/2017 e do Regimento Interno

DJ 224/2018

Conselho Editorial e Científico da Revista Unicorp

DJ 797/2018

Núcleo de Enfrentamento de Demandas de Massa (Nugedem)

DJ 837/2018

Gestor Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC)

DJ 622/2018

Comissão para elaboração de estudos para atualização da Resolução nº 6/2011

DJ 141/2019

Comissão Organizadora dos Eventos de Comemoração dos 410 Anos do TJBA

DJ. 98/2018

84
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•

Validação e publicação de Ato Conjunto da Presidência, da CGJ e CCI para disciplinar a realização
das duas Semanas de Sentenças e Baixas Processuais;

•

Expedição de ofícios informativos aos magistrados e servidores sobre a realização e os resultados
das Semanas de Sentenças e Baixas Processuais;

•

Elaboração e publicação de documento (Instrução Normativa nº 002/2018) com o objetivo de estabelecer orientações e procedimentos às unidades do TJBA para solicitações, à Unicorp, de apoio
a ações de capacitação;
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DJ 613/2018

Grupo de Trabalho para estudo e proposição de medidas visando ao aperfeiçoamento
do Plantão Judiciário de Primeiro Grau no âmbito Poder Judiciário

Interlocução com o Magistrado Gustavo Rubens Hungria, da Comarca de Feira de Santana, e a
Consultoria Jurídica para aditamento do Termo de Convênio de Cooperação Técnica Administrativa nº 21/2016 entre o Estado da Bahia, por intermédio do TJBA, e o Município de Feira de
Santana, com o objetivo de prorrogação do prazo e aumento do número de estagiários disponibilizados pelo Município;

Lei nº 13.971, de 14/6/2018

Criação do Funseg-BA

Lei nº 13.968, de 14/6/2018

Extinção, transformação e criação de cargos comissionados

Lei nº 13.967, de 14/6/2018

Extinção de 5 cargos de Juiz Substituto de 2º Grau

Lei nº 13.964, de 13/6/2018

Criação de cargos de Desembargador e de cargos comissionados de Assessor

•

Suporte à Presidência no que toca ao acompanhamento e à prestação de informações sobre os processos de interesse da Corte Estadual de Justiça que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF):

•

Interlocução entre a Unicorp e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a celebração de Acordo de
Cooperação Técnico-Científico e Acadêmico;

•

Suporte para a regularização de uma média de 10 processos administrativos, envolvendo a contratação de serviços e cursos com vistas à realização de ações de capacitação pela Unicorp;

•

Acompanhamento, no que compete à AEP II, de discussões entre áreas internas do Tribunal para
disciplina das Custas Remanescentes;

ADI 4851

•

Suporte aos magistrados designados para participar de cursos da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam);

MS 36133

•

Interlocução com a Enfam para compartilhamento de cursos, por meio da Unicorp, com o Tribunal de Justiça;

•

Interlocução com a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia para encaminhamento e acompanhamento de Projeto de Lei de iniciativa do TJBA, restando aprovadas Leis Ordinárias conforme
disposto a seguir:

Ação

Requerente/Impetrante

Requerido/Impetrado

Objeto

ADI 6155

Conselho Federal da
OAB

Estado da Bahia

Declaração de inconstitucionalidade do inc.
I do art. 92 da Lei n. 13.973/2018 da Bahia

PGR

Estado da Bahia

Declaração de inconstitucionalidade do
art. 2º da Lei 12.352/2011 - Migração de
servidores às Titularidades das serventias
extrajudiciais

Estado da Bahia

CNJ

Cassação do acórdão proferido pelo do
Conselho Nacional de Justiça nos autos do
PP nº 0004302-72.2018.2.00.0000

MS 36489

Jose Valter Dias e outros

CNJ

Cassação do acórdão proferido pelo do
Conselho Nacional de Justiça nos autos dos
PP números 0007368-31.2016.2.00.0000 e
0007396-96.2016.2.00.0000

MS 36533

Manoel Ricardo
Calheiros D’Ávila

CNJ

Cassação da decisão proferida nos autos da
decisão do CNJ na Sindicância nº 000061529.2014.200.0000 – Prescrição

Estado da Bahia

Declaração de inconstitucionalidade do
art. 2.º e o Anexo Único, Tabela I, da Lei
nº 13.600/2016, do Estado da Bahia, que,
alterando a Lei estadual nº 12.373/2011,
dispôs sobre emolumentos cartorários e
custas judiciais

ADO 53

Federacao Brasileira
de Assistência de
Fiscalização de Tributos
Estaduais

Estado da Bahia

Declaração de inconstitucionalidade acerca
da suposta mora do Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia em adotar
providências para conferir efetividade ao art.
93, V, da Constituição Federal, no aumento
dos subsídios dos Desembargadores

MS 36607

Thiago Santos
Castilho Fontoura

CNJ

Cassação da Decisão do Conselheiro
Valtércio Oliveira - CNJ PCA 4160-37

MS 36712

TJBA

CNJ

Cassação da Decisão do Conselheiro André
Godinho PCA 0005586-81.2019.2.00.0000 Desativação Maragogipe

Projetos de Lei
Enviados à Alba

Aprovados durante a gestão do biênio 2018/2020

8

17

ASSUNTO

Lei nº 14.095, de 29/5/2019

Utilização dos saldos não identificados e sem movimentação há mais de cinco anos

Lei nº 14.088, de 26/4/2019

Permuta de Bens de propriedade do Instituto Pedro Ribeiro de Administração
Judiciária (Ipraj)

Lei nº 14.040, de 20/12/2018

Institui a gratificação por atividade de Instrutoria

Lei nº 14.028, de 6/12/2018

Gratificação Direção de Foro

Lei n° 14.046, de 28/12/2018

Inclusão do art. 11-A à Lei nº 13.971, de 14 de junho de 2018 - Fundo Estadual de
Segurança dos Magistrados (Funseg)

Lei n° 14.041, de 28/12/2018

Elevação da Comarca de Simões Filho

Lei n°14.048, de 28/12/2018

Eleva a Comarca de Tucano

Lei n°14.047, de 28/12/2018

Eleva a Comarca de Mundo Novo

Lei nº 14.027, de 6/12/2018

Cria a Vantagem Pessoal de Incentivo (VPI)

Lei n° 14.041, de 28/12/2018

Elevação da Comarca de Valente

Lei n° 14.041, de 28/12/2018

Elevação da Comarca de Irará

Lei nº 14.025, de 6/12/2018

Tabela de Custas

Lei nº 13.958, de 17/5/2018

Reclassificação da Comarca de São Gonçalo dos Campos

Lei nº 13.959, de 17/5/2018

Reclassificação da Comarca de Paramirim

Lei nº 13.961, de 17/5/2018

Reclassificação da Comarca de Inhambupe

86

Conselho Federal da
OAB

Ofícios Encaminhados pela Presidência

18

LEI ESTADUAL

ADI 5720

RELATÓRIO DA GESTÃO | 2018/2020

•

Interlocução do TJBA com a Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb), por intermédio da Diretoria de Gestão de Qualidade da Superintendência do Atendimento ao Cidadão, para
realizar Consultoria de Qualidade, conforme a NBR ISO 9001:2015, nos Cartórios Integrados da
Comarca de Salvador;

•

Implantação efetiva do Alvará Eletrônico, objeto do Acordo de Cooperação Técnica nº 25/2017,
firmado entre o TJBA e o Banco do Brasil. Para tanto, foram realizadas reuniões com representantes da instituição bancária e das unidades do Tribunal de Justiça para definição de questões necessárias ao cumprimento do acordo estabelecido entre as partes, bem como à fixação de cronograma
para implantação do sistema de depósitos judiciais e de emissão de alvará eletrônico. Em um ano e
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•

Feira de Santana, conforme instituído pelo Decreto Judiciário nº 99/2019, no período de 8 a 12 de
março de 2019, com a designação e realização de 206 perícias médicas nos processos de interdição
das unidades;
•

Mutirão de Curatela: O TJBA realizou o Mutirão de Curatela das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Sucessões,
Órfãos e Interditos de Salvador, instituído pelo Decreto Judiciário nº 526/2019. A ação ocorreu no
dia 20 de setembro de 2019, em posto provisório estruturado no Centro de Acolhimento à Pessoa
com Deficiência (CAPD) das Obras Sociais Irmã Dulce. Na oportunidade, foram realizadas 82
entrevistas e 61 perícias. Em virtude do planejamento do mencionado mutirão, foi recepcionado
o Ofício nº 12/2019, da lavra do Conselheiro Henrique Ávila, do CNJ, parabenizado o TJBA pela
iniciativa. Esse documento foi remetido a todas as instituições envolvidas no projeto, acompanhado de uma carta de agradecimento pela atuação no mutirão;

•

Interlocução com membros do TJBA, no intuito de convidá-los a representar a Corte Estadual em
compromissos institucionais;

•

Apresentação de projetos que foram acompanhados pelo Escritório de Projetos e Processos Estratégicos (EPPE) e concluídos em 2018:
Nome do Projeto

•

Em virtude de expediente em trâmite no Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga) e
visando a amenizar o impacto financeiro decorrente dos contratos de aluguel celebrados com
particulares na instalação de Unidades do Poder Judiciário Estadual, a AEP II promoveu o levantamento dos imóveis de propriedade do TJBA na capital, passíveis de utilização sem a necessidade
da renovação dos aludidos contratos. Foi constatado o panorama a seguir:
Situação - Imóveis
Ocupados

10

Cedidos a outros órgãos (Polícia Militar; Sinpojud;
Saeb; Seap)

7

Desocupados Regular

4

Necessita de reforma

4
Total

•

88

Quantidade

25

Mutirão de Interdição: A Presidência do TJBA promoveu, por intermédio da AEP II, nas Varas de
Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador, com a colaboração da Diretoria
de Primeiro Grau, a realização do 1º Mutirão de Interdição da Comarca de Salvador. Essa atividade ocorreu no dia 24 de novembro de 2018. A ação foi realizada na 2ª, 11ª e 13ª Varas de Família
da Comarca de Salvador, em parceria com a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Ministério
Público do Estado da Bahia. A iniciativa resultou na realização, em único dia, de 111 audiências
para a entrevista dos interditandos. Considerando o sucesso obtido com o Mutirão de Interdição
da Comarca de Salvador, foi realizado Mutirão de Interdição nas 1ª, 2ª e 3ª Varas de Família de
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Patrocinador

Demandante

Gestor/projeto

Ampliar o Processo Judicial Eletrônico (PJe)

Juíza Rita Ramos Juiz Raimundo Nonato Braga AEP II

Criar Programa de Instrutores Internos no TJBA

Juíza Rita Ramos Líbia Maria Andrade

Unicorp

Cejusc Itinerante

Juíza Rita Ramos Walter Nogueira

Nupemec

•

Gestão dos sistemas judiciais instituídos pelo CNJ para proporcionar maior eficiência à prestação
jurisdicional, o que requer uma interação entre a AEP II e a Setim; bem como apoiar magistrados e
servidores, destinatários dos sistemas a seguir: Sistema de Suporte à Atividade Judicante (Sisajud),
Renajud, Bacenjud, Infojud, Infoseg, Serajud, Juceb, Penhora On Line, CNBI, Sistac e Sisdepen;

•

Como forma de otimizar o atendimento a magistrados e servidores acerca dos sistemas contemplados pelo Sisajud, as solicitações de cadastro e redefinição de senha de usuário, bem como cadastro,
alteração ou exclusão de unidades judiciais de alguns sistemas passaram a ser direcionadas, exclusivamente, ao Service Desk do TJBA. Para este serviço, foi transferido o suporte do Sistema Bacenjud
(a partir de 23 de agosto de 2018) e dos Sistemas Renajud e Infojud (a partir de 15 de outubro do
referido ano). Para comunicar sobre essa mudança, na ocasião, a AEP II enviou os Ofícios Circulares
nº 004/2018 e 005/2018 a magistrados e servidores. Além disso, contou, por meio da Assessoria de
Comunicação Social, com a divulgação de matéria jornalística no Portal do TJBA.

Até agosto de 2018, a Assessoria promoveu o atendimento a 63 solicitações de magistrados e servidores do TJBA. Atualmente, tal desiderato é desempenhado pelo Service Desk, setor de suporte e atendimento técnico especializado disponibilizado pelo Judiciário baiano.
O Sistema Renajud conta com 667 magistrados e 357 servidores cadastrados e ativos.
Conforme relatório gerencial do Bacenjud, até agosto de 2018, foram promovidos 567 atendimentos
pela AEP II. Ao analisar os relatórios disponibilizados pelo sistema, foi verificada a seguinte utilização
do Bacenjud pelos magistrados e servidores delegados no âmbito do TJBA:
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meio de gestão, promoveu-se a implantação do referido sistema em todas as Unidades Judiciais da
Comarca de Salvador (à exceção das Varas da Fazenda Pública e Criminais) e em 70 comarcas do
interior do Estado. O Alvará Eletrônico vem sendo utilizado conforme disposto a seguir:

Sistema Bacenjud
Tipo de solicitação

•

Quantidade
2018

2019 (até ago/2019)

Bloqueio

107.133

61.378

Desbloqueio

55.763

27.775

Transferência
Total

46.775

28.841

209.671

117.994

Na gestão 2018/2020, conforme atuação da AEP II, observou-se o panorama que se segue:
Quadro resumo em 2018/2020
Total de Profissionais Cadastrados

3.210

Atualmente, o sistema conta com 422 magistrados e 332 servidores (assessores) cadastrados e ativos.

Pagamentos autorizados

2.517

Com referência ao Sistema Serasajud, foram registrados 45 atendimentos pela AEP II, com atualização
de Unidades do Poder Judiciário.

Usuários cadastrados no sistema on-line
Magistrados

No Infoseg, o acesso é privativo para magistrados. Até setembro de 2019, no âmbito do TJBA, contabilizaram-se 131 juízes cadastrados no referido sistema.
Com a implementação do Sistema da Juceb, em abril de 2018, foi disponibilizado, aos magistrados, o
acesso ao Portal do Registro Mercantil (Regin). Neste biênio, esse sistema apresentou os seguintes dados:
Sistema da Juceb
Descrição

Quantidade
2018

2019 (até set/2019)

Usuários Cadastrados

53

69

Consulta ao Sistema

129

107

Quanto ao Sistema Sistac, observa-se a adesão de magistrados e servidores de acordo com a tabela a seguir:
Sistema Sistac
Usuários Cadastrados

90

Servidor

210

Total

796

Em 2018, a AEP II promoveu a análise e reestruturação da Resolução nº CM-01/2011 com intuito de
atualizar os valores tabela de honorários, com base na tabela atualmente praticada pelo CNJ. Entre outras
melhorias, a Assessoria Especial da Presidência II – Assuntos Institucionais também realizou a adequação do ato normativo ao Sistema Online, criado em 2013. Em novembro de 2018, foi encaminhada proposta de resolução à Comissão Permanente de Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento Interno.
Importante registrar que, em 9 de julho de 2019, foi publicada, no Diário de Justiça Eletrônico, a Resolução nº CM-01/2019. Este documento transferiu a execução das atividades do Programa de Perícias,
a partir de 8 de agosto de 2019, para a Secretaria Judiciária (Sejud). Na mesma ocasião, foi elaborada a
1ª Emenda à Proposta de Resolução descrita. Essa iniciativa buscou incluir a alteração aprovada pelo
Conselho da Magistratura, assim como promover outros ajustes necessários para melhor interpretação da referida norma. Em agosto de 2019, a Proposta de Resolução foi aprovada pelo Tribunal Pleno,
tendo sido publicada a Resolução nº 17/2019, instituindo o Programa de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais na Realização de Atos de Peritos Tradutores, Intérpretes e Atividades Afins, diretamente ligado à
Presidência do TJBA, revogando-se as Resoluções CM–01/2011 e CM–03/2011.

Quantidade
2018

2019 (até jul/2019)

Magistrado

65

74

Servidor

141

204

Com relação ao Sisdepen, atualmente encontram-se cadastrados, no referido sistema, o total de
284 usuários, entre magistrados e servidores.
•

586

Acompanhamento das atividades do Núcleo de Cooperação Judiciária (Coopej) e do Juiz de Cooperação, instituídos por meio do Decreto Judiciário nº 52/2012. Esse Núcleo objetiva institucionalizar meios para proporcionar maior fluidez e agilidade à comunicação entre as unidades dos tribunais, fomentando a participação dos magistrados de todas as instâncias na gestão judiciária. As
atribuições da Coopej estão alinhadas às diretrizes estabelecidas na Recomendação CNJ nº 38/11
e as contidas na Meta Nacional do CNJ nº 4/201. De 2018 até agosto de 2019, foram recepcionadas
e diligenciadas 51 solicitações;
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•

Gestão do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS), vinculado à Presidência da Corte
do Judiciário Estadual, com o apoio cooperativo do Magistrado Sadraque Oliveira Rios, cuja atribuição exclusiva consiste em prestar informações técnico-especializadas em saúde, fundamentadas em evidências aos magistrados, com vistas a subsidiá-los na tomada de decisões.

No ano de 2018, a AEP II promoveu adequação do espaço físico e instalação de equipamentos de
informática destinados ao funcionamento do NAT-JUS, inclusive em caráter de urgência. Diligenciou o aperfeiçoamento do Sistema NAT-JUS, com a implementação do módulo de relatórios, além
da criação de e-mail institucional para as servidoras lotadas no referido setor. Ademais, promoveu a
reestruturação da equipe multidisciplinar em saúde, com a finalidade de aperfeiçoar o serviço, a qual,
atualmente, é composta por quatro médicas: Carla Rossana Sartori, Kezia Anselmo Freitas de Brito,
Karine Schibelgs e Samanta Cardoso Goes. Essa equipe é auxiliada por médicos lotados na Diretoria
de Assistência à Saúde (DAS) e Junta Médica que atuam em escala de plantões.
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Gestão do Programa de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais na Realização de Perícias Judiciais, que
consiste na orientação aos magistrados e peritos; e na realização de pagamento de perícias determinadas nos processos judiciais em que se concede a gratuidade de justiça;

Foi publicado, em 11 de outubro de 2018, o Decreto Judiciário nº 685/2018, que regulamentou o funcionamento, organização e estrutura do NAT-JUS. O referido normativo trouxe diversas inovações, tais
como: horário de funcionamento, normatização do envio das solicitações e tempo médio de respostas.

aditivo de contrato por mais seis meses que, com a finalização do procedimento licitatório, foi concluído em 10 de maio de 2019.

No período compreendido entre 1º de fevereiro a setembro de 2019, o Sistema NAT-JUS registrou o
seguinte quantitativo de chamados e respostas submetidas ao Núcleo:

Iniciativas
No biênio, entre as ações, foi promovida a atualização do material de divulgação do projeto, com
criação de arte lúdica, confecção de exemplares e elaboração de Guia Rápido Informativo para as
comarcas do interior. Essa ação objetivou aperfeiçoar, continuamente, a receptividade da população;

•

Em maio de 2018, por meio do Ofício nº 72/2018 encaminhado à Secretaria de Gestão de Pessoas (Segesp), foi dado início ao Procedimento de Licitação Contratual (TJ-ADM-2018/49403) visando a otimizar a utilização dos recursos financeiros do Tribunal de Justiça e ampliar o fornecimento do serviço de
reconhecimento de paternidade à sociedade. A finalização do contrato está prevista para o ano de 2019;

Vale salientar, também, que, visando ao cumprimento do art. 2º da Resolução CNJ nº 238/2016, a AEP
II, em parceria com a Setim, implementou, no Sistema do NAT-JUS, a consulta pública aos demais
operadores do Direito. Essa ferramenta dá acesso ao banco de dados do Núcleo, com notas técnicas na
área da saúde, disponibilizado na página eletrônica do TJBA.

•

Instituição do aplicativo Whatsapp como meio de atendimento à população;

•

Criação do projeto para o Cejusc – Pai Presente, com a finalidade de registrar os Termos de Reconhecimento de Paternidade e movimentação das Reclamações Pré-Processuais;

No ano de 2019, foi realizada a pesquisa e compilação de todos os atos normativos editados pelo
Presidente do Judiciário baiano, com a atualização do Portal nas seções de Atos Conjuntos, Portarias e Resoluções.

•

Participação, em duas temporadas, da Série Quem é meu Pai? produzida e divulgada pelo Programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, sobre reconhecimento de paternidade tardio. A
série da 2ª temporada foi veiculada nos dias 14 e 21 de outubro e 4 de novembro de 2018; e da 3ª
temporada foi reproduzida em 8 e 15 de setembro de 2019;

PROJETO PAI PRESENTE ....................................................................................................

•

Finalização, em 2019, do procedimento licitatório para contratação de empresa especializada, com
vistas a realizar exames de DNA nos processos participantes do Projeto Pai Presente;

•

Envio de Ofício Circular nº 005/2019 aos magistrados e servidores para divulgar a nova contratação e, no que tange ao interior do Estado, esclarecer a modificação de alguns procedimentos;

•

Atualização da página do Projeto Pai Presente, no sítio eletrônico do TJBA, para incluir o cronograma, assim como os resultados atingidos anualmente;

•

Envio de Ofício Circular nº 014/2019, em 28 de agosto de 2019, aos magistrados e servidores, para
orientar quanto ao procedimento para aquisição dos materiais necessários à realização do exame
de DNA por cada Unidade Gestora das Descentralizadas.

Ano
2018
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2019
(até set 019)

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Chamados Abertos

Item

-

179

280

310

275

253

316

337

264

310

266

219

3.009

Respostas Enviadas

-

186

270

258

263

246

290

298

284

269

270

236

2.870

Chamados Abertos

204

331

255

293

295

287

135

355

255

-

-

-

2.410

Respostas Enviadas

256

307

241

300

281

290

122

373

264

-

-

-

2.434

O Projeto Pai Presente foi criado por meio do Provimento CNJ nº 12/2010. Inicialmente, o Projeto era
executado pela CGJ. Desde o ano de 2013, por força da Resolução nº 8 de 17 de abril de 2013, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu continuidade ao Projeto, promovendo na sociedade,
sobretudo nas famílias carentes, o acesso à investigação de paternidade e o reconhecimento espontâneo.
Em 2019, o Decreto Judiciário nº 352/2019 transferiu o funcionamento do Cejusc Pai Presente da Comarca de Salvador para o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), bem como a coordenação, o desenvolvimento e a divulgação do referido projeto, no âmbito do
Poder Judiciário, em observância ao quanto disposto no art. 2º da Resolução nº 08/2013.
O Projeto é dividido em duas vertentes:
•

•

Extrajudicial: compreende solicitações feitas pela sociedade civil para a realização do reconhecimento espontâneo de paternidade ou Exame de DNA. Os requerimentos são entregues nas unidades do Cejusc ou realizados por telefone, e-mail e pelo novo meio de comunicação adotado pelo
Projeto, o WhatsApp;
Judicial: os processos das Varas de Família da Capital e do Interior, beneficiados pela gratuidade
de justiça, podem ser incluídos no projeto para realização de Exame de DNA.

O TJBA, em Convênio de Cooperação Técnica com o Centro de Diagnóstico do Grupo de Apoio
à Criança com Câncer (GACC), formalizado sob o nº 63/2016, e vigente em face de aditamento nº
16/2017-C, permite a realização de Exames de DNA em Processos Judiciais amparados pela gratuidade de justiça e solicitações extrajudiciais relativas ao Projeto Pai Presente. Em 2018, foi realizado o

92
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Dados
•

Neste biênio, durante a execução do Projeto Pai Presente pela AEP II, ocorreram 23 mutirões extrajudiciais em Salvador, divididos da seguinte forma: 12 para a realização de exames de DNA; e
11 para a abertura dos resultados e o reconhecimento espontâneo de paternidade. Nessas ações,
foram obtidos seguintes resultados:
Pai Presente Extrajudicial - Salvador
DESCRIÇÃO

2018

2019

Mutirões Exame de DNA

8

4

Mutirões Abertura Exame de DNA

7

4
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•

Solicitações Agendadas

687

199

Exames de DNA realizados

321

133

DNA positivo com reconhecimento

128

54

7

0

Reconhecimento Espontâneo

•

De acordo com a Diretoria de Assistência à Saúde (DAS), foram realizados 1.971 exames em 2018;
e 934 exames em 2019 (até julho);

•

Divulgação de 60 matérias informativas no portal do Tribunal da Justiça, pela Assessoria de Comunicação Social (Ascom), relativas ao Projeto Pai Presente extrajudicial em atividade na capital.

No interior do Estado da Bahia, a AEP II promoveu a realização de 1.508 exames de DNA em 2018;
e 797 no ano seguinte (até julho de 2019). Dessa forma, a Assessoria Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais efetivou o total de 2.305 exames, distribuídos entre 138 municípios, tanto para
processos judiciais quanto para solicitações extrajudiciais.
Na tabela a seguir, destacam-se as 10 comarcas que realizaram mais exames em 2018:
Ranking
Lugar

Comarca

Quantidade de
examos de DNA

1.º

Feira de Santana

114

2.º

Carinhanha

67

3.º

Itamaraju

46

4.º

Coaraci

45

5.º

Irecê

40

6.º

Pojuca/Camacan

37

7.º

Riachão do Jacuípe

35

8.º

Poções

34

9.º

Vitória da Conquista/ Itabuna

33

10.º

Ribeira do Pombal/ Euclides da Cunha

31

Em abril do primeiro ano da gestão, foi distribuído o Ofício Circular nº 22/2018 aos magistrados
do interior do Estado da Bahia. A ação visa a promover o Projeto Pai Presente e, assim, incentivar a
realização de mutirões extrajudiciais nas comarcas, apoiados pela legislação estadual de investigação
oficiosa de paternidade. É fundamentada no relatório do acervo processual, sob o amparo da gratuidade da justiça nas unidades, e no relatório de alunos sem registro paterno das escolas das comarcas.
Em 2018, as unidades judiciais e de Cejusc, listadas na sequência, promoveram contato para esclarecimentos sobre o procedimento e a realização do projeto na comarca:
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Neste biênio, a Assessoria de Comunicação Social (Ascom) veiculou 34 matérias jornalísticas no sítio
eletrônico do TJBA sobre os mutirões do Projeto Pai Presente realizados nas comarcas do interior.
Dentre as comarcas que tiveram notícias divulgadas no site do TJBA, destacam-se: Itaberaba; Camamu, Santa Cruz Cabrália; Riachão do Jacuípe; Serrinha; Nazaré; Pojuca; Luís Eduardo; Santa Maria
da Vitória; Caravelas; Coração de Maria; Coaraci; Jacobina; Irecê; e São Felipe. Essa iniciativa contou
com o apoio da CCI.
RELATÓRIOS DE COMISSÕES, COMITÊS E GRUPOS DE TRABALHO ..................................
A Juíza Assessora Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais, Rita Ramos, integra Comissões,
Comitês e Grupos de Trabalho criados no âmbito do Tribunal de Justiça para, com foco no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, desenvolver e acompanhar projetos institucionais da Presidência
e do CNJ.
PROGRAMA DE GOVERNANÇA COLABORATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS
O Programa de Gestão Colaborativa de Execuções Fiscais objetiva firmar parceria entre Tribunal de
Justiça, Estado e Municípios para alcance das seguintes estratégias:
•

Instituir a Governança Colaborativa das Execuções Fiscais;

•

Maximizar a eficiência da execução fiscal;

•

Promover a gestão do estoque dos executivos fiscais;

•

Promover a redução de 30% do acervo ativo das unidades;

•

Incentivar a desjudicialização;

•

Eficiência administrativa – piso para execução fiscal - (art. 14, § 3º, inciso II, da Lei Complementar
nº 101, de 2000);

•

Fomentar a redução da irresignação serial – recurso automático;

•

Catalogar maiores contribuintes – índice atacado;
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PAI PRESENTE INTERIOR

•

Catalogar demandas por valor da causa – índice varejo;

•

Digitalizar acervos;

•

Implantar Cejusc’s Tributários.

Para realização das estratégias descritas e adoção de boas práticas pautadas no Comitê de Realização de
Ativos (Cira), foram feitas visitas institucionais às comarcas identificadas com maior fluxo processual:
Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Eunápolis e Teixeira de Freitas.
COMISSÃO COLABORATIVA

Ações
•

Envio, para a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA), de lista, contendo as atribuições da Comissão Colaborativa, determinadas pelo Decreto nº 1.129; e as principais atuações
do TJBA para priorizar o 1º Grau de Jurisdição;

•

Por meio do Ofício nº 1.393/2018, comunicação à OAB-BA acerca da disponibilização do Sistema
de Citação e Intimação Eletrônica;

•

Disponibilização da Unicorp para promover cursos em parceria com a Escola Superior de Advogados (ESA);

•

Alteração dos representantes da OAB na referida Comissão em virtude da eleição de novo Presidente;

•

Apresentação dos relatórios do Grupo de Trabalho Remoto Cível e Criminal em atuação nas comarcas do interior do Estado da Bahia, assim como dos Mutirões de Interdição realizados no
biênio;

•

Encaminhamento ao Gabinete de Segurança Institucional das declarações dos magistrados integrantes da Comissão Colaborativa sobre a necessidade de reforço da segurança nos fóruns;

•
•

•
•
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Em atendimento à solicitação da OAB-BA, encaminhamento do expediente à Sead para análise da
possibilidade de concessão de estacionamento, no Estádio de Pituaçu, para os advogados;
Por meio do Ofício nº 48/2019, solicitação de apoio à OAB-BA para conhecimento sobre a importância das Tabelas Processuais Unificadas e a utilização dessa ferramenta em todas as unidades
externas ao Poder Judiciário;
Reservas de cadeiras aos advogados que aguardam a Sustentação Oral, no Tribunal Pleno e nas
Salas de Sessões;
Informação sobre os esforços empreendidos pelo Grupo de Trabalho criado para regulamentar o
controle de acesso e circulação de pessoas, no tocante à utilização de trajes e vestimentas, o que
resultou na publicação do Decreto Judiciário nº 483, em 22 de agosto de 2019;
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Disponibilização, após solicitação da OAB, em data indicada por essa instituição, de um facilitador do TJBA para promover orientações acerca do PJe;

•

Apresentação dos Resultados da Semana de Baixas e Sentenças.

GRUPO GESTOR DAS TABELAS PROCESSUAIS UNIFICADAS
No biênio, até setembro de 2019, foram realizadas 13 reuniões do Grupo de Trabalho das Tabelas
Processuais Unificadas, instituído por meio do Decreto Judiciário nº 227, de 27 de fevereiro de 2018,
e cuja atual composição consta no Decreto Judiciário nº 94, de 22 de fevereiro de 2019.
Ações
•

Elaboração e encaminhamento de Ofício Circular nº 78/2018 para comunicar sobre a importância da utilização da Tabela Processual Unificada no cadastramento do assunto dos processos e de
movimentações processuais;

•

Realização de cadastramento dos Magistrados Júnia Araújo Dias Ribeiro e Roberto José Lima
Costa e do Servidor Alexsandro S. Santos, como colaboradores do TJBA, no Sistema de Gestão de
Tabelas Unificadas do CNJ;

•

Envio do Ofício Circular nº 10/2018, aos magistrados e servidores do TJBA, acerca das principais
deliberações do Grupo de Trabalho, quais sejam: Cadastramento de Assunto da Tabela Processual
Unificada (TPU) com mais de 100 caracteres no Sistema de Automação da Justiça (SAJ); informação de que se houver decisão ou sentença/homologação de acordo proferidas em audiência, deverá ser realizada a movimentação unitária correspondente para fins de cômputo da produtividade;
criação de movimentação interna do TJBA associada à movimentação genérica de julgamento
parcial para os casos de decisão de acolhimento ou não acolhimento de embargos de declaração
interpostos contra decisão interlocutória; encaminhamento de proposta ao CNJ para a inclusão
na TPU de decisão de acolhimento ou não acolhimento de desconsideração de personalidade jurídica, art. 137 e decisão de saneamento; criação de tarja, na cor verde, nomeada de Penhora, no
Rosto dos Autos, no Sistema E-SAJ, para sinalizar aqueles processos que tenham penhora realizada, adotando-se a antiga expressão disposta do CPC/73; e informação relativa à remessa para a
DPG das solicitações de modificações nos Sistemas Processuais acerca da TPU do CNJ ou relativas
a movimentações e fluxos;

•

Inclusão de Injúria Racial nos códigos internos dos Sistemas SAJ e PJe para identificação interna
dos Processos Judiciais em trâmite nesta matéria;

•

Realização do bloqueio das classes e assuntos “pai” na Tabela Processual Unificada dos Sistemas
Processuais SAJ e PJe;

•

Encaminhamento, pela Juíza Colaboradora das Tabelas Processuais Unificadas do CNJ, de sugestão de inclusão de duas decisões (desconsideração da personalidade Jurídica e decisão de saneamento) na árvore da TPU do referido Conselho;

•

Sugestão, pelo Juiz Colaborador, no Sistema da TPU do CNJ, de inclusão dos assuntos Injúria Racial e Injúria Real, pendentes de análise pelo Plenário;

•

Revisão das classes dos Cartórios Integrados Cíveis e Consumo e de Família;
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Na gestão 2018/2020, foram realizadas 10 reuniões da Comissão Colaborativa, instituída pelo Decreto
Judiciário nº 1.129, de 14 de dezembro de 2016, cuja composição atual está disposta no Decreto Judiciário nº 129, de 22 de março de 2019.

•

Criação de nova lista de e-mail para comunicação entre os integrantes do Grupo Gestor (tpu@tjba.jus.br);

•

Envio do Ofício Circular nº 40/2019 aos magistrados para conhecimento da necessidade da realização de correção de classes nos processos em que medida protetiva tenha sido deferida;

•

Envio do Ofício Circular nº 48/2019 aos magistrados e servidores do Poder Judiciário, e também
aos seguintes órgãos: Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado e do
Município, e OAB-BA, reforçando a necessidade de observância das Tabelas Processuais Unificadas quando do cadastramento das ações e movimentações processuais;

•

Envio do Ofício Circular nº 007/2019 aos magistrados e servidores referente às deliberações do
grupo gestor acerca das providências a serem adotadas quanto às Ações de Competência do Júri
(atribuição de Classe Própria) e da necessidade de julgamento dos Incidentes e Procedimentos não
mais contemplados pelo novo Código de Processo Civil (CPC);

•

Publicação do Decreto Judiciário nº 369/2019, em 25 de julho, referente à necessidade de realização do Curso de Nivelamento do CNJ por todos os magistrados e servidores do Poder Judiciário.

bito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, tendo em vista o quanto estabelecem a Resolução nº
04, de 14 de junho de 2017 e o Decreto Judiciário nº 643, de 21 de setembro de 2018;
•

Remessa do Ofício Circular nº 114/2018 aos Magistrados do Poder Judiciário baiano e aos representantes dos municípios do Estado da Bahia;

•

Demandada a sugestão de envio de comunicado aos magistrados acerca do Sistema de Produtividade Mensal, disponibilizado no Portal do TJBA, para consulta e acompanhamento.

GRUPO DE TRABALHO – DIAGNÓSTICO PARA EFICIÊNCIA
O Grupo de Trabalho Diagnóstico para Eficiência foi instituído com a finalidade de acompanhar a
execução de medidas para melhoria dos resultados em termos de eficiência, produtividade e qualidade da prestação jurisdicional do 1º Grau de jurisdição; por conta da inclusão da Bahia no Projeto
Diagnóstico para Eficiência no Poder Judiciário, coordenado pelo Conselheiro do CNJ Valdetário
Andrade Monteiro. No biênio 2018/2020, é presidido pela Juíza Assessora Especial da Presidência II
– Assuntos Institucionais, Rita de Cássia Ramos de Carvalho.

GRUPO DE TRABALHO – PROJETO CADASTRAR MELHOR

Ações

O Grupo de Trabalho foi instituído pelo Decreto Judiciário nº 419, de 3 de maio de 2018, para acompanhar
a execução do Projeto Cadastrar Melhor. Objetiva consolidar rotina entre os agentes internos (servidores e
magistrados) e externos (OAB, Defensoria Pública e Ministério Público) de um correto e completo cadastramento das informações: inicial do processo (partes, terceiros, classe e assunto), dos documentos intermediários (petições, atos jurisdicionais e atos cartorários) e das movimentações processuais.

•

Elaboração e publicação de Decreto Judiciário nº 206, de 22 de fevereiro de 2018, para alteração
da composição do Grupo;

•

Realização de 13 reuniões mensais e elaboração de estudos pontuais nas unidades jurisdicionais
do 1º Grau, com a finalidade de desenvolver iniciativas voltadas à valorização desta instância;

No biênio, foram realizadas 16 reuniões do Grupo de Trabalho do Projeto Cadastrar Melhor quando
foram promovidas discussões e deliberações a respeito das matérias afetas ao Grupo.

•

Com base nas deliberações do Grupo de Trabalho, criação de grupos de trabalho de atuação remota, tanto na área Cível quanto na Criminal, formados por juízes de direito e servidores, contando,
ainda, com a colaboração e suporte da Diretoria de 1º Grau, com a finalidade de planejar, organizar e executar as ações pontuais nas unidades judiciárias do interior do Estado, além de impulsionar os processos em tramitação nas unidades judiciárias;

•

Deliberações para a realização do Mutirão de Interdição no âmbito das Varas de Família da Capital
e do Interior do Estado

Ações
Em decorrência das reuniões realizadas, foram promovidas as seguintes atividades:
•

Elaboração, homologação e disponibilização do Sistema de Consulta de Interdição: acessível aos
magistrados, servidores, advogados e partes;

•

Elaboração, homologação e disponibilização do Sistema de Ordenação Processual: acessível aos
magistrados, servidores, advogados e partes;

Em 2018, o Grupo de Trabalho Criminal realizou mutirão nas Comarcas de Alagoinhas (de 3 de setembro a 31 de novembro) e Amélia Rodrigues (de 3 a 19 de dezembro); e na 1ª Vara da Justiça Pela
Paz em Casa (de 1º de novembro a 19 de dezembro). Nessa ação, obteve os resultados a seguir:

•

Elaboração, homologação e disponibilização do Sistema Eletrônico de Citação e Intimação e Notificação Processuais em dezembro de 2018;

Produtividade Grupo Criminal 2018

•

Sistema de Apoio a Perícias Judiciais – finalização do Módulo de Leiloeiros. O sistema com as
ferramentas de sorteio, emissão de certidão, justificativa de recusa e registro dos históricos está
pronto, contudo surgiu a necessidade de se verificar com a CGJ a questão de competência. Pontuou-se a necessidade de capacitação com relação à administração judicial, pela Unicorp, e, então,
ser possibilitado o cadastro dos profissionais na relação de administradores judiciais;

•
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Edição do Decreto Judiciário nº 825, de 7 de dezembro de 2018, dispondo sobre a regulamentação
normativa do cadastramento das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, no âm-
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Unidade
1ª Vara Criminal de Alagoinhas

1ª Vara da Justiça pela Paz em Casa
Amélia Rodrigues
Total

Período

Despacho

Decisão

Julgamento

Total

3 a 30/9

389

430

204

1.023

1 a 31/10

372

314

185

871

1 a 30/11

268

181

124

573

1 a 30/11

232

28

58

318

Salvador

466

61

249

776

3 a 19/12

67

29

24

120

1.794

1.043

844

3.681
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•

No período de 8 a 30 de novembro e de 1º a 19 de dezembro de 2018, o Grupo de Trabalho Cível foi
destacado para a atuação na 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Barreiras e na 1ª e 2ª Varas dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Jequié. Por
meio dessa ação, obteve os seguintes resultados:
Produtividade Grupo Cível 2018
Unidade

1ª Vara Cível de Jequié
2ª Vara Cível de Jequié
1ª Vara de Família de Barreiras

Período

Despacho

Decisão

Julgamento

Subtotal

8 a 30/11

55

16

62

133

1 a 19/12

85

35

39

159

8 a 30/11

524

88

474

1.086

1 a 19/12

517

110

273

900

8 a 30/11

62

04

66

132

1 a 19/12

44

07

40

91

1.287

260

954

2.501

Unidade

Período

Despacho

Decisão

Julgamento

Subtotal

Total

1ª Vara Cível de Jequié / 2ª Vara Cível de
Jequié

1 a 9/1

11

10

4

25

50

1ª Vara de Família de Barreiras

1 a 9/1

00

00

00

00

00

10 a 31/1

119

6

31

156

1 a 28/2

178

15

29

222

1 a 31/3

170

10

9

189

1 a 30/4

127

14

12

153

1 a 30/6

82

22

49

153

1 a 31/7

121

22

11

154

Total
292

Ibicaraí

1.986
223

Itagibá

5.002

No ano de 2019, até o mês de agosto, o Grupo de Trabalho Cível atuou em comarcas do interior (Amélia Rodrigues, Governador Mangabeira, Sapeaçú, Maragogipe, Feira de Santana, Vitória da Conquista,
Ubatã, Camamu, Itacaré, Mairi, Poções, Cipó e Antas) e na 1ª Vara de Justiça pela Paz em Casa (Salvador). A seguinte tabela demonstra os resultados alcançados:

Itabela

Ibirataia
Buerarema

Produtividade Grupo Criminal 2019
Unidade

1ª Vara da Justiça pela Paz

Amélia Rodrigues
Governador Mangabeira / Sapeaçú /
Maragogipe

Período

Despacho

Decisão

Julgamento

Subtotal

1 a 31/1

175

00

91

266

1 a 26/2

476

39

96

611

1 a 25/3

257

12

83

352

1 a 7/4

55

5

15

75

1 a 31/1

181

79

116

266

1 a 26/2

130

26

73

229

1 a 25/3

73

39

51

163

1 a 4/4

33

9

28

70

1/2 a 1/4

301

81

249

631

Total
1.304

728

631

2ª Vara Criminal de Feira de Santana / 3ª
Vara Criminal de Feira de Santana / 1ª
Vara Criminal de Vitória da Conquista

8 a 30/4

418

187

296

901

1 a 31/5

348

191

46

585

1 a 31/7

379

123

133

635

Ubatã / Camamu

6 a 31/5

191

152

206

549

549

Itacaré /Ubatã / Camamu / Poções

1 a 30/6

383

179

61

623

623

Itacaré / Mairi

1 a 31/7

151

16

250

417

417

Cipó / Antas / Itacaré Poções / 3ª Vara
Criminal de Feira de Santana

1 a 31/8

797

183

356

1.336

1.336

4.384

1.321

2.150

Total

2.121

7.709

Ainda em 2019, o Grupo de Trabalho Cível promoveu atuação nas Comarcas de Jequié, Barreiras,
Ibicaraí, Itagibá, Itabela, Ibirataia, Buerarema, Itiúba, Governador Mangabeira, Candeias e Poções. Os
resultados alcançados são listados a seguir:
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Itiúba

Sapeaçu

Governador Mangabeira

Candeias
Poções
Total

1 a 31/8

113

13

35

161

10 a 31/1

50

00

1

51

1 a 4/2

76

1

3

80

10 a 31/1

2

00

00

2

4 a 28/2

85

4

9

98

1 a 31/3

26

1

6

33

1 a 30/4

00

00

00

00

10 a 31/1

1

00

00

1

1 a 4/2

3

00

1

4

10 a 31/1

230

16

26

272

10 a 31/1

34

00

1

35

4 a 28/2

147

06

2

155

1 a 31/3

119

5

34

158

1 a 30/4

62

2

62

126

4 a 28/2

71

20

26

117

1 a 31/3

5

00

3

8

4 a 28/2

174

34

33

241

1 a 31/3

117

28

28

173

1 a 30/4

126

25

38

189

1 a 31/7

45

9

36

90

1 a 31/8

87

21

60

168

20 a 31/5

00

00

00

00

1 a 30/6

284

36

69

389

1 a 31/7

58

19

43

120

20 a 31/5

68

4

17

89

1 a 30/6

00

1

63

64

2.665

320

618

1.188
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Total

Produtividade do Grupo Cível 2019

133

05
272
474

125

861

509
153
3.603

COMITÊ GESTOR DO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO
O Comitê Gestor do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) reuniu-se, pela primeira vez, em 3
de maio de 2018. No ano seguinte, houve reuniões, nos dias 21 de março e 4 de julho, quando foram
discutidos os seguintes temas:
•

Apresentação da Magistrada Rita Ramos como Juíza Assessora Especial da Presidência e Presidente do Comitê Gestor do PJe;

RELATÓRIO DA GESTÃO | 2018/2020

101

•

Seleção, pelo Presidente do TJBA, do PJe como Sistema de Processo Eletrônico a ser utilizado de
forma única no TJBA;

•

Migração dos processos do Sistema SAJ para o PJe;

•

Comunicação prévia a todos os órgãos sobre o procedimento de migração dos sistemas;

•

Demais melhorias para o Sistema PJe.

DIRETRIZES DA GESTÃO

GRUPO DE APOIO À COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PARA JUÍZES SUBSTITUTOS

Em 2019, o TJBA comemora a data magna do Poder Judiciário em virtude da fundação do primeiro
Tribunal das Relações, o mais antigo das Américas, que foi instalado na Bahia em 7 de março de 1609,
por meio de ato do Rei de Portugal, Felipe II.
A AEP II integra a Comissão Organizadora dos Eventos em Comemoração aos 410 anos do TJBA,
instituída por meio do Decreto Judiciário nº 698, de 17 de outubro de 2018, e presidida pelo Desembargador Lidivaldo Reaiche.
Ações
Com a finalidade de amparar a realização do evento, foram promovidas as seguintes atividades:
•

21 reuniões;

•

Visitas em busca de documentos, móveis e processos judiciais históricos nos seguintes locais:

O Decreto Judiciário nº 414, de 22 de maio de 2018, instituiu o Grupo de Apoio para auxiliar a Comissão Especial de Concurso para Juízes Substitutos, o qual é coordenado pela Assessora Especial da
Presidência II - Assuntos Institucionais, Juíza Rita Ramos.

- Arquivo Público da Bahia;
- Fórum da Comarca de Cachoeira;
- Arquivo Público de Cachoeira;
- Fórum da Comarca de São Félix;
- Arquivo Público de São Félix;
- Memorial do TJBA.

O referido concurso ficou suspenso pelo prazo de três meses em virtude de decisão liminar proferida
no processo em trâmite no CNJ, retomando o seu regular andamento a partir de agosto de 2019.
Ações
•

•

•

Realização de seis reuniões dos membros da Comissão, com vistas à elaboração e aprovação do
Projeto Básico para dar início do Concurso de Juiz Substituto: delinear as obrigações da empresa
organizadora; encaminhar proposta, elaboração e aprovação do Edital; analisar as impugnações
ao Edital e os recursos contra indeferimento das inscrições preliminares. As atas das reuniões devidamente assinadas encontram-se no Livro nº 03;

Comitiva do TJBA em Portugal
- Entrega do convite ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Conselheiro Joaquim Piçarra;
- Realização de pesquisa na Torre do Tombo, no Arquivo Ultramarino e na Biblioteca Nacional.

•

Ações realizadas acerca da celebração dos 410 anos:- Composição do Hino do TJBA;

Recebimento e análise de Mandados de Segurança, Processos Administrativos, Recursos Administrativos, Pedido de Providências, Procedimento de Controle Administrativo, com elaboração
de resposta e levantamento de dados;

- Criação da Linha do Tempo - FRB e TJBA;

•

Elaboração de ofícios, informações e e-mails;

- Criação, em parceria com os Correios, de Selo Comemorativo;

•

Elaboração de editais;

- Eventos de culminância em conjunto com o Encontro de Presidentes de Tribunais;

•

Atualização diária do relatório interno;

- Instalação de Placa Histórica na 1ª sede do Tribunal de Relação (Elevador Lacerda);

•

Orientação e atendimento aos candidatos;

- Instalação de Placa Histórica na Cripta de Ruy Barbosa;

•

Pesquisa de jurisprudência, legislação e doutrina jurídica.

- Elaboração do Livro Histórico e Contemporâneo dos 410 anos do Judiciário baiano;

- Criação de Estatueta e Estátua de Ruy Barbosa;

- Medalha de Mérito Judiciário dos 410 Anos;
- Recuperação da Memória - Fatos e Acervo Histórico;
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Considerando a existência de quatro sistemas judiciais não interligados, o que ocasiona a dificuldade
na gestão de processos, e diante da necessidade de aumentar a produtividade das unidades e agilizar
os processos judiciais, a uniformização de sistema único de processo judicial eletrônico foi incluída
como projeto estratégico desta gestão.

COMISSÃO ORGANIZADORA DOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DOS 410 ANOS DO TJBA

- Revista Eletrônica TJBA em Ação – Edição Especial 410 Anos, idealizada, concebida, elaborada e publicada pela Ascom;
- Recuperação do Patrimônio (móveis e imóveis);
- Reestruturação do Memorial do Fórum Ruy Barbosa.
COMISSÃO ORGANIZADORA DOS 170 ANOS DO NATALÍCIO DE RUY BARBOSA E 70 ANOS
DO FÓRUM RUY BARBOSA

Com a finalidade de resgatar a história do jurista, a referida comissão realizou viagem para o Rio de
Janeiro e para Brasília. Na oportunidade, os seguintes locais foram visitados:
•
•
•
•
•

Fundação Casa de Ruy Barbosa;
Biblioteca Nacional;
Academia Brasileira de Letras;
Biblioteca do Senado Federal;
Biblioteca do Supremo Tribunal de Justiça.

No dia do evento, estão programados um seminário com foco na Constituição Brasileira e uma solenidade, com inauguração de estatua de bronze em tamanho real e interativa, inserida no átrio do
edifício-sede do TJBA.
NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS ......

Desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, Juíza Assessora Rita Ramos e equipe Nupemec

NOVAS UNIDADES DO CEJUSC
O Nupemec fomentou o estabelecimento de parcerias que proporcionaram a instalação de 30 unidades do Cejusc em quase a totalidade das cidades do interior do Estado. Para a implantação, foram
priorizados os municípios que perderam a condição de comarca ativa.
Unidades instaladas em 2018

Unidades instaladas em 2019

Itinerante

Lapinha (SSA)

João Dourado

S. Gonçalo dos Campos

Pai Presente (SSA)

Pituaçu

Juazeiro (Núcleo Fórum)

Valença - Fórum

Camaçari - Fórum

Conceição da Feira

Lauro de Freitas - Itinga

Vera Cruz - Fórum

Irecê - Fórum

Feira de Santana (Fórum) Macaúbas

Milagres

Irecê (FAI)

Ilhéus (Fórum)

Maetinga

Marcionílio Souza

Simões Filho (SAC)

Itaetê

Maraú

Nazaré das Farinhas

Vitória da Conquista (FTC)

Itaparica

Morro do Chapéu

Juizado Imbuí (SSA)

Cejusc Fundiário (SSA)

Santa Maria da Vitória

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) é o órgão incumbido do planejamento e da coordenação das unidades de mediação e conciliação do Poder Judiciário.
Além disso, conforme art. 1º da Resolução nº 24/2015, é responsável pelo desenvolvimento dos programas destinados à capacitação e estímulo à autocomposição. Conforme disposto no Decreto Judiciário nº 744/2019, o Nupemec é presidido pela Desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus
e coordenado pela Assessora Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais, Juíza Rita Ramos.
Há sete anos, o Nupemec do TJBA proporciona a oferta de Curso de Mediação Judicial. Nesse período,
ofereceu o total de 72 turmas. A partir do ano de 2016, o referido Núcleo, no que tange à realização de
cursos, passou a contar com a parceria da Unicorp.
Com as modificações nas normas que disciplinam o ensino de mediação judicial, o Nupemec requereu e obteve reconhecimento como instituição formadora, nos termos da Portaria nº 17, de 28 de
junho de 2018, editada pela Enfam.
No biênio 2018/2020, as ações empreendidas pelo Nupemec e pelos Centros Judiciários de Solução
Consensual de Conflitos proporcionaram os resultados mencionados ao longo do presente relatório.
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Em 23 de abril de 2018, foi realizada uma reunião com representantes de municípios das comarcas desativadas, com o propósito de promover a instalação de Centros Judiciários. A iniciativa foi conduzida
pela Juíza Coordenadora do Nupemec e contou com a participação da Diretoria de 1º Grau.
No ano de 2019, em face de novas desativações de comarcas, cumprindo as diretrizes do CNJ, o Nupemec realizou outra reunião com os representantes dos municípios. A ação objetivou, por meio da
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Para resgatar a memória do Jurista baiano Ruy Barbosa, bem como do Fórum Ruy Barbosa, efemérides celebradas em 5 de novembro de 2019, o Presidente do TJBA instituiu comissão específica, por
meio do Decreto Judiciário nº 345, de 10 de julho de 2019; Presidida pelo Desembargador Lidivaldo
Reaiche Raimundo Britto, essa comissão possui o fito de organizar os referidos festejos.

instalação de unidades do Cejusc e da oferta de métodos consensuais de conflitos por servidores capacitados, proporcionar maior acesso dos cidadãos à justiça.
CAPACITAÇÃO
No biênio 2018/2020, foram oferecidos 14 cursos para formação de mediadores judiciais. A oferta
dessas capacitações, ao longo dos anos, possibilitou a habilitação de 299 mediadores no Cadastro Nacional de Conciliadores e Mediadores Judiciais, conforme página eletrônica do CNJ: http://www.cnj.
jus.br/ccmj/pages/publico/consulta.jsf. Salvador é a cidade com maior quantidade de inscritos no Estado, seguida por Vitória da Conquista e Feira de Santana, cada uma com 10 profissionais cadastrados.

Local

Quantidade

Salvador

200

Demais cidades

99

No plano nacional, Salvador é a terceira cidade em quantidade de mediadores judiciais cadastrados:

Fonte: CNJ

10 a 14/9/2018

64

Instrutores: Célia Zapparolli R. Freitas,
Euclides Lourenço da Silva Júnior,
Sueleni Pereira Valério Chung e Carla
Maria Zamith Boin Aguiar.

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e
Conciliadores

1 a 5/10/2018

24

Instrutores: Larissa Nou, Luiz
Fernando e Karolinne Gomes.

Curso de Aperfeiçoamento em Conciliação e
Mediação para magistrados.

10 e
11/10/2018

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e
Conciliadores

15 a
19/10/2018

24

Instrutores: Rosanna Barreto, Luiz
Fernando e Isabela Bulos.

Capacitação dos Voluntários da Semana
Nacional de Conciliação 2018.

29/10/2018

226

Instrutores:
Local: Unicorp

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e
Conciliadores

21 a 25/1/2019

26

Luiz Fernando, Thiago Papaterra e
Maria Paula.
Local: Unicorp

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e
Conciliadores

18 a 22/2/2019

25

Instrutores: Isabela Bulos, Larissa Nou
e Rosanna Barreto.
Local: Ilhéus - Apoio: Unicorp

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e
Conciliadores

11 a 15/3/2019

16

Instrutores: Luiz Fernando e
Claudicéia. Local: Paulo Afonso Apoio: Unicorp

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e
Conciliadores

22 a 26/4/2019

20

Instrutores: Larissa Nou, Rosanna
Barreto e Isabela Bulos.
Local: Juazeiro - Apoio: Unicorp

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e
Conciliadores

10 a 14/6/2019

26

Instrutores: Cristina Tosta, Juliana
Guanaes e Karolinne Gomes.
Local: Unicorp

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e
Conciliadores

16 a 20/9/2019

25

Instrutores: Maria Paula, Magna e
Dalva Luz
Local: Unicorp.

Instrutores: Conselheira Daldice
Santana, Juíza Valéria Ferioli Lagrasta
(Enfam).

Cursos oferecidos
Curso

Data

Inscritos

Instrutores

Capacitação sobre procedimentos dos Cejuscs
pré-processuais

2 e 3/3/2018

30

Larissa Maia Teixeira Nou.
Local: Faculdade Madre Thais - Ilhéus

Capacitação sobre procedimentos dos Cejuscs
pré-processuais

5 e 6/3/2018

16

Luiz Fernando Pinto do Nascimento

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e
Conciliadores

12 a 16/3/2018

26

Instrutores: Karolinne Gomes, Juliana
Guanaes e Rosanna Barreto.

34

Instrutores: Karolinne Gomes e Luiz
Fernando Pinto do Nascimento

Local: Unicorp.
Capacitação sobre procedimentos dos Cejuscs
pré-processuais

20, 21 e
22/3/2018
16/4/2018

Supervisão: Núcleo de Justiça
Restaurativa do 2º Grau - Apoio:
Unicorp.

Curso de Integração da Segurança Pública com
a Justiça Restaurativa

14 a 16/5/2018

Supervisão: Núcleo de Justiça
Restaurativa do 2º Grau - Apoio:
Unicorp.

Capacitação sobre procedimentos dos Cejuscs
pré-processuais

22 a 24/5/2018

Curso de Integração da Segurança Pública com
a Justiça Restaurativa

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e
Conciliadores
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PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS DE CIDADANIA
O Nupemec, por intermédio dos Cejusc, participa de diversos eventos de cidadania organizados por
entidades públicas e privadas, além daqueles oferecidos pelas próprias unidades. Essa iniciativa possui
a finalidade de promover a cidadania por meio de informações, esclarecimentos e encaminhamentos
aos órgãos competentes.
Período

Pessoas
Atendidas

Cejusc Brumado – Assistência Social - Irene Martins

Jan/Ago 2018

55

Cejusc Brumado – Pai Presente 6, Irene Martins

Jan/Ago 2018

6

Cejusc Brumado – CCP - Cidadania, Rowane e Luciana

Jan/Ago 2018

120

Cejusc Brumado – Atendimento Psicológico, Marília

Jan/Ago 2018

25

Cejusc Brumado – Constelação - Rodrigo

Jan/Ago 2018

20

1/6/2019

420

abril

90

8/6/2019

6

Unidade / Evento

Cejusc Brumado – Palestras – Equipe: Cejusc Brumado
Cejusc Brumado – CCP Comarca de Jânio Quadros, Luís e Rowane

Instrutores: Conselheira Daldice
Santana, Herbert Bruyn; Rodrigo Dias,
Larissa Nou

Cejusc Cabula - Ação Comunitária - Prefeitura de Salvador – Equipe: Queite
Vieira Souza (estagiária)
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MEDIADORES JUDICIAIS INSCRITOS NO CCMJ

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e
Conciliadores

Cejusc São Francisco do Conde - Capacitação de Conciliadores da Semana
Nacional de Conciliação. Equipe Cejusc – Pré-processual e processual

8/3/2018

1/11/2018

8

Cejusc São Francisco do Conde - Conhecendo o Cejusc - participação da equipe
da unidade, incluindo a Juíza Coordenadora, advogados e convidados

6/3/2018

-

Cejusc Eunápolis - Evento realizado no CRAS da cidade de Eunápolis - Equipe:
supervisora local

19 a 21/3/2018

26

Cejusc São Francisco do Conde - Dia Internacional da Mulher Negra, Latino
Americana e Caribenha - Magna Vilas Boas e Claudicéia Medeiros

31/7/2018

-

Cejusc Irecê - Atendimento assistente social Irene Martins

Jan-Ago/2019

55

Cejusc Irecê - Atendimento Psicológico Marília

Jan-Ago/2019

25

Cejusc São Francisco do Conde - Dia Internacional da Mulher Negra, Latino
Americana e Caribenha. Equipe Cejusc Pré-processual e Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

25/7/2018

-

Jan/2019

10

26/8 á 13/2019

1500

Cejusc São Francisco do Conde - Palestra Assédio Moral - Pai Presente participação da Juíza, Supervisora e Advogada do Cejusc

17/8/2018

-

Jan-Ago

120

Cejusc Santa Cruz Cabrália - Mulher Aldeia Indígena de Coroa Vermelha.
Equipe: Maxsuel Ribeiro, Luciana Santos (voluntária), Laionardo Pedro Abade do
Nascimento (advogado voluntário)

Abril

90

15/3/2018

8

Jan-Ago

20

Cejusc Irecê - Palestra Sobre Alienação Parental - Fabíola Monteiro – Supervisora

10/4/2018

30

Cejusc Santa Cruz Cabrália - Mulheres em Foco, bairro Campinho. Equipe:
Maxsuel Ribeiro, Camila Lopes, Lucy Vania Ribeiro e Izabel Tavares

8/3/2018

8

Cejusc Irecê – Projeto Pai Presente - coleta dos exames de DNA. Equipe: Fabíola
Monteiro, Claudete Novaes

16/7/2019

25

13/3 a 13/6

100

Cejusc Santa Cruz Cabrália - Mulheres em Foco, bairro Santo Antônio. Equipe:
Maxsuel Ribeiro e Izabel Tavares

Cejusc Irecê - Projeto Pai Presente - Fabíola Monteiro - Supervisora e Assistente Social
Cejusc Irecê - Projeto Pai Presente - Irene Martins

Jan-Ago

6

Cejusc Irecê - Violência Contra Mulher - Equipe Cejusc

9/8/2019

Cejusc Itaetê - Orientação Jurídica Gildásio Santana dos Santos, Normeide de
Jesus Ferreira, Vilanueiva Costa Souza Oliveira, Marialda Maria Santos Silva,
Regiane Ferreira Souza, Joelma Maria de Jesus, Eduardo Silva de Jesus

31/8/2019

Cejusc Irecê - Atendimentos Sócio-assistenciais. Equipe: Claudete Noves
Cejusc Irecê - Campanha Fazendária – Município de São Gabriel – Equipe:
Fabíola Monteiro, Claudete Novaes
Cejusc Irecê - CCP – Cidadania Luís, Rowane e Luciana
Cejusc Irecê - CCP Comarca de Jânio Quadros Luís e Rowane
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Cejusc Irecê - Constelação Rodrigo

30

7

FAINOR - Cejusc Vitória da Conquista - Atividade itinerante. Equipe: Um
professor, um assistente social, uma psicóloga e 3 estagiários

11/3/2018

16

-

FAINOR - Cejusc Vitória da Conquista - Atividade itinerante. Equipe: um
professor, um assistente social e 9 estagiários

25/3/2018

48

-

FAINOR - Cejusc Vitória da Conquista. Equipe: um professor, um representante
do PROCON e 14 alunos

10/3/2019

10

Cejusc Itinga - Formação de Gestores do Município de Lauro de Freitas. Equipe:
professores, advogados, equipe da unidade

-

FAINOR - Cejusc Vitória da Conquista. Equipe: um Professor um representante
do Procon e 12 alunos

30/3/2019

7

Cejusc Itinga - Organização para o Carnaval do Município de Lauro de Freitas.
Equipe: professores, advogados, equipe da unidade

-

FAINOR - Cejusc Vitória da Conquista. Equipe: um Professor, um representante
do Procon e 10 alunos

5/4/2019

34

Cejusc Itinga - Palestra Paternidade Responsável - orientações e
encaminhamentos. Equipe: professores, advogados, equipe da unidade

-

FAINOR - Cejusc Vitória da Conquista. Equipe: um Professor, uma assistente
social e 9 alunos

19/5/2019

21

Cejusc Itinga - Palestra Violência contra a Mulher - atendimento jurídico
orientação. Equipe: professores, advogados, equipe da unidade

-

FAINOR - Cejusc Vitória da Conquista. Equipe: um Professor, uma assistente
social e 15 alunos

7/4/2019

17

Cejusc Itinga - professores, alunos, pais de alunos e funcionários professores,
advogados, equipe da unidade

-

FAINOR - Cejusc Vitória da Conquista. Equipe: um Professor, uma assistente
social e 18 alunos

24/5/2019

15

FAINOR - Cejusc Vitória da Conquista. Equipe: um Professor, uma assistente
social e 20 alunos

9/6/2019

21

11/5/2019

20

20 a 24/8/2018

-

Cejusc Mata de São João – 2º Mutirão Justiça Resolutiva

21 a 23/2/2018

89

Cejusc Mata de São João - Mutirão Justiça Resolutiva. Equipe: 20 pessoas

21 e 23/2/2018

171

Cejusc Paripe - Ação cívico-social - Apoio do Nupemec-TJBA

15/9/2018

748

Cejusc Paripe – Ação Era Social – Organização: IDEB. Equipe: Cejusc da Ribeira
e Paripe. Supervisora: Juliana Guanaes

FAINOR - Cejusc Vitória da Conquista. Equipe: um professor, uma psicóloga
e 16 alunos

7/4/2018

300

Nupemec - 11ª Semana Justiça pela Paz Em Casa e Projeto Pai Presente

Cejusc Paripe - Dia da Mulher - Delegacia Especializada de Atendimento à
Mulher. Equipe: Estagiários Rafael e Ícaro

7

PESQUISA DE OPINIÃO

---- ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA II - INSTITUCIONAL ----

Cejusc Cachoeira - Dia Internacional da Mulher - Temas abordados: Saúde da
mulher, Direito da Mulher, Feminicídio e importância do Cejusc na solução de
conflitos, com apresentação de relatos de experiências das pessoas convidadas.
Equipe: Allan Jacks, Allana Cristine, Terezinha Silveira, Kenia, Rita Vilas Boas

Cejusc Paripe - Itinerante Ilha de Bom Jesus dos Passos Juliana Guanaes e
estagiária Ana Isadora Dantas

Jan/2019

10

Cejusc Paripe - Prefeitura Bairro - Ilha de Maré - Estagiário Rafael Mimo

20/2/2019

10

Foram realizadas quatro rodadas de pesquisa para conhecer a opinião dos cidadãos sobre a qualidade
dos serviços prestados nas unidades de bairro. Os resultados obtidos são evidenciados a seguir:

Cejusc Pau da Lima - Ação GPA – Jardim Nova Esperança - Equipe: Catarine
Stéfane, Clarice e Izandra (estagiárias do Curso de Direito)

20/7/2019

5

Pesquisa de Opinião – Unidades de Bairro

Cejusc Pau da Lima - Camila Leal e Cecília Costa (estagiárias do Curso de Direito)

23/3/2019

-

Cejusc Pau da Lima - evento de cidadania – Equipe: Camila Leal e Cecília Costa
(estagiárias de Direito)

30/3/2019

Data da Divulgação

Opinantes

8 de fevereiro de 2018

1.111

23 de julho de 2018

795

Cejusc Ribeira - Dia da Família na Escola - Estagiário: Lázaro

11/1/2019

-

31 de Janeiro de 2019

540

Cejusc São Francisco do Conde - Ação de Cidadania– Distrito da Roseira –
Projeto Circulô. Equipe Cejusc Pré-processual

30/8/2018

-

29 de julho de 2019

869

Total de opinantes

3.315
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Vale salientar que a qualidade do atendimento tem sido, historicamente, o item com melhor avaliação
em todas as edições da pesquisa. Destarte, esse instrumento revela a ótima percepção do jurisdicionado em relação aos serviços prestados.

ATIVIDADE PRÉ-PROCESSUAL - NÚMEROS DA CAPITAL
O TJBA sempre teve uma atuação marcante no procedimento autocompositivo pré-processual, tanto
que, há 36 anos, criou o primeiro projeto pré-processual de que se tem notícia, por meio da Resolução
nº 10, de 22 de novembro 1983. O Judiciário baiano, 20 anos depois, retoma essa prática por meio dos
Balcões de Justiça e Cidadania, instituídos pela Resolução nº 1, de 14 de fevereiro de 2003, mantida até
os dias atuais por intermédio das unidades do Cejusc.

Também foram positivas as respostas obtidas em relação à atuação do mediador - quanto à imparcialidade e ao cumprimento de regras do procedimento autocompositivo - tanto nas unidades de bairro,
como nos Cejuscs instalados nos fóruns da capital.

SENTENÇAS HOMOLOGATÓRIAS PROFERIDAS
A atividade pré-processual resultou no oferecimento de 11.579 sentenças homologatórias no período
de 1º de janeiro de 2018 a 25 de setembro de 2019, distribuídas entre as unidades listadas na sequência:

A opinião dos advogados em relação aos Centros Judiciários consiste em um dado bastante significativo, como se verifica a seguir:

Sentenças Homologatórias
Cejusc Pré-processual – Família

8.093

Casa de Justiça e Cidadania

2.956

Cejusc Cível / Relações de Consumo
Cejusc Fazendário
Total

521
9
11.579

Esse número representa cerca de 34,5% do total das sentenças homologatórias proferidas por todos os
órgãos da capital. Nesse período, o número de sentenças homologatórias proferidas na comarca foi de
33.712, conforme movimentação processual nº 466, extraída do Sistema SAJ.
Opinião de 202 profissionais - Unidades dos Fóruns Capital

TERMOS DE ACORDOS CADASTRADOS NO SISTEMA PROCESSUAL
Outro dado importante diz respeito à satisfação das partes com o resultado do procedimento autocompositivo, conforme ilustram os seguintes gráficos:
Unidades de bairro - 2019

No mesmo período, as unidades do Cejusc Pré-Processuais de Família receberam, para processamento e homologação, 1.476 instrumentos de acordos.

Unidades dos Fóruns Capital – 2019

Processos Cadastrados
Cejusc Pré-processual – Família

8.097

Casa de Justiça e Cidadania

2.117

Total

14.251

Na área Cível de Relações de Consumo verificou-se, no mesmo período, a distribuição de 2.756 reclamações pré-processuais.
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Essa iniciativa consolida-se como uma forma eficiente, com baixo custo, para a solução de controvérsias. A partir de 2019, a Revista Justiça em Números, publicação do CNJ, passou a contabilizar e divulgar o Índice de Conciliação Total dos Tribunais. Conforme esse periódico, nessa categoria, o TJBA
obteve o índice de 29,6%, o mais elevado entre os todos os tribunais estaduais.

PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CEJUSC FAZENDÁRIO

A participação do Ministério Público resultou no oferecimento de 5.332 manifestações nos processos
que tramitaram no Cejusc Pré-processual Família e de 3.300 peticionamentos em procedimentos que
tramitaram na Casa de Justiça e Cidadania.
NÚMEROS, SEGUNDO OS RELATÓRIOS RECEBIDOS DAS UNIDADES
Cejuscs PRÉ-PROCESSUAIS
UNIDADES DA CAPITAL

DEMAIS CIDADES

453

1.506

1.959

Acordos de Família

9.311

19.302

28.613

Soma

9.764

20.808

30.572

14 DIAS

10 dias

Acordos Cíveis

Agendamento Audiências

TOTAL

RESULTADO GERAL
Segundo os relatórios recebidos, foram celebrados 41.649 acordos, sendo 10.931 referentes a autocomposições processuais; e 30.718 relacionados aos pré-processuais.
JUSTIÇA RESTAURATIVA
Em setembro de 2019, foi inaugurado o Cejusc Lapinha, especializado na prática da Justiça Restaurativa,
como forma de fortalecer e desenvolver esse método. Esse local poderá figurar como unidade modelo para
outras que vierem a ser implantadas no Estado.
Vale salientar que, ao longo do biênio, o método Justiça Restaurativa também foi aplicado pela equipe da
unidade de Brumado para atendimento a cidadãos.

INDICADORES
A relação entre casos conciliados e não conciliados foi de 83% nas unidades de Salvador e de 84% no
conjunto de unidades instaladas nas demais cidades.
Verifica-se a média de 14 dias no agendamento das audiências, nas unidades de Salvador; e de 10 dias
nas demais comarcas. Esse dado afere a incidência do princípio da celeridade, sendo, também, relevante para o êxito da mediação, uma vez que a demora no agendamento da audiência pode contribuir
para o agravamento do conflito.
RESULTADOS DA ATIVIDADE PROCESSUAL
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CEJUSC PAI PRESENTE
O Projeto Pai Presente passou por uma transformação importante. Com a implantação desse Cejusc temático,
em 2019, todas as sessões de conciliação e mediação para a coleta de material e abertura de exames de DNA
passaram a ser realizadas no Sistema PJe, adotando-se o processo digital, como ocorre nas demais unidades do
Cejusc. Os resultados mais significativos constam no quadro e gráficos que se seguem:

SOLICITAÇÕES
AGENDADAS

DNA
POSITIVOS com
RECONHECIMENTO

DNA
POSITIVOS sem
RECONHECIMENTO

DNA POSITIVO com
RECONHECIMENTO
POST-MORTEM

886

213

18

8

POST MORTEM
encaminhados ao Cejusc

DNA
NEGATIVOS

REC sem
EXAME DE DNA

29

154

7
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DISCRIMINAÇÃO DOS PROCESSOS POR CLASSE

IMPLANTAÇÃO DO PJE

O cadastramento dos procedimentos autocompositivos no PJe representa uma evolução de qualidade
na prestação de serviços à população e confere maior exatidão aos dados estatísticos referentes à atuação do Poder Judiciário.
O TJBA obteve excelente resultado em relação ao índice total de conciliação. No ano de 2019, conforme informações enviadas pelas unidades do interior, foram firmados mais de 20 mil acordos.
VISITAS E REUNIÕES
Data
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Evento

6/2/2018

Visita ao Cejusc de Cajazeiras

6/2/2018

Visita ao Cejusc de Pernambués

6/2/2018

Visita a Casa de Justiça e Cidadania I

6/2/2018

Visita ao Cejusc Fazendário

6/2/2018

Visita ao Cejusc Cível/Consumo

6/2/2018

Visita ao Cejusc Família – Mediação

6/2/2018

Visita ao Cejusc Família – Conciliação

16/2/2018

Visita ao Cejusc da comarca de Mata de São João

16/2/2018

Visita ao Cejusc da comarca de Simões Filho

23/2/2018

Visita ao Fórum de São Gonçalo dos Campos

23/2/2018

Visita Fórum de Conceição da Feira

23/2/2018

Visita ao Cejusc Feira de Santana (Nobre)
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Visita ao Cejusc Feira de Santana (FAT)

23/2/2018

Visita ao Fórum de Feira de Santana

1/3/2018

Visita ao Fórum de Candeias

1/3/2018

Visita ao Cejusc Lauro de Freitas

1/3/2018

Reunião com representantes da cidade de Morro do Chapéu

5/4/2018

Visita a Comarca de Irecê

9/4/2018

Visita a Comarca de São Gonçalo dos Campos

12/4/2018

Reunião com representantes da cidade de Marcionílio Souza

18/4/2018

Reunião com representantes da cidade de Santa Bárbara

22/4/2018

Reunião com representantes da Faculdade do Sul da Bahia (FASB)

22/4/2018

Reunião com representantes da Faculdade Dom Pedro II

24/4/2018

Reunião com representantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA)

8/5/2018

Reunião com representantes da Faculdade D. Pedro II

5/6/2018

Visita a Comarca de Catu e reunião com a magistrada para implantação de Cejusc

6/6/2018

Reunião com equipe do Nupemec (Projeto Cejusc – Itinerante)

13/6/2018

Reunião Prefeitura de Alagoinhas (Paulo Pinto)

14/6/2018

Visita com UNIRB parceria para Cejusc

28/6/2018

Reunião com a Faculdade Universo - Implantação de Cejusc

4/7/2018

Reunião Prefeita de Maraú – Implantação de Cejusc

4/7/2018

Reunião da Unicorp – Assunto: Justiça Restaurativa

4/7/2018

Reunião Prefeita de Maraú – Implantação de Cejusc

4/7/2018

Reunião da Unicorp – Assunto: Justiça Restaurativa

24/7/2018

Reunião Instituto de Deficiente Visual – Curso de Mediação

25/7/2018

Reunião com procurador de Valente e Prefeito – Implantação do Cejusc

3/8/2018

Reunião Sra. Karoline – COSIS no portal do Nupemec

7/8/2018

Reunião Sr. Vagner (Procurador) Cruz das Almas/BA

14/8/2018

Reunião SEPLAN

21/8/2018

Reunião Magistrado Eduardo Carvalho, Juiz Coordenador Cejusc Fazendário

23/5/2019

Reunião Prefeito de Castro Alves, tratativas para implantação do Cejusc
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Em 2019, foi dado início a implantação do PJe nas unidades do Cejusc Pré-Processuais. Nesse intento,
no mês de agosto deste ano, foi realizada uma capacitação para os integrantes das unidades do interior
do Estado. Além disso, revisou-se a apostila sobre o assunto. Desde janeiro de 2019, os números de
processos cadastrados pelas unidades do interior do Estado evoluem gradativamente, como se verifica
no gráfico a seguir:

23/2/2018

ATUALIZAÇÕES E CRIAÇÕES
•
•
•
•
•
•

Atualização dos prospectos de endereços e do modelo de Termo de Cooperação Técnica;
Elaboração de cartilhas e do manual de instalação e funcionamento do Cejusc;
Idealização de quatro banners para divulgação das unidades do Cejusc, criados pela Ascom;
Atualização da grade de estagiários e de supervisores;
Divulgação, na página do TJBA, da Revisão dos Guias do Cejusc Pré-Processual;
Revisão dos modelos de sentença homologatórias de acordos de família.

CASAS DE JUSTIÇA E CIDADANIA
No biênio 2018/2020, além da prática autocompositiva, as Casas de Justiça e Cidadania, localizadas na
Cidade Baixa e na Fundação Lar Harmonia, ofereceram serviços, como: emissão de carteira de identidade e inscrição em programas sociais. Essas atividades estão descritas no quadro a seguir:
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Casa de Justiça e Cidadania – Cidade Baixa
TRE

TRF

Min. Público

Advocacia Voluntária

Bolsa-família

DP - Mutirão

2.401

11.419

434

5.909

7.475

1.180

A Unicorp possui o propósito de oferecer ações de capacitação para magistrados e servidores, por
meio de parcerias externas e internas, em consonância com as orientações da Presidência e as iniciativas definidas no Planejamento Estratégico.
O significativo desempenho da Unicorp é demonstrado a seguir:
Quantidade de Vagas Ofertadas

Casa de Justiça e Cidadania – Fundação Lar Harmonia
RG

CPF

CTPS

Anteced Crim

Cejusc

Bolsa-família

Ministério Público

7.840

468

1.751

227

5.112

4.863

2.328

•

31.484 vagas ofertadas;

•

80% presencial e 20% na modalidade de ensino a distância;

•

552 ações de capacitação realizadas;

•

9.074 horas/aula de formação oportunizadas - média 16 horas/aula por capacitação.

Presidida pelo Chefe do Judiciário baiano, nos termos do art. 4º, I, da Resolução nº 22/2008, a Universidade Corporativa (Unicorp) do TJBA é coordenada pela Juíza Assessora Especial da Presidência II
- Assuntos Institucionais, Rita Ramos, consoante parágrafo único do art. 3º do Regimento dos Órgãos
Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça. A Magistrada Coordenadora da Escola Judicial
também exerce a função de Ordenadora de Despesa conforme Portaria nº 1, de 21 de março de 2018.
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UNIVERSIDADE CORPORATIVA .........................................................................................

Equipe Unicorp
Nome

Função

Desembargador Gesivaldo Britto

Presidente da Unicorp

Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho

Juíza Coordenadora da Unicorp

Líbia Maria Almeida de Andrade F. Lima

Secretária-Geral da Unicorp

Ivan de Almeida Trzan

Secretário de Coordenação Pedagógica de Magistrados

Carmen Silvia Rocha

Secretária da Coordenação Pedagógica de Servidores

Jacyra Ferraz Laranjeira Barbosa

Assistente Pedagógica

Denise Nunes

Assessora

Giovana Filgueiras

Assessora

Thaiana Bomfim Madureira

Assistente Pedagógica

Quantidade de Vagas ofertadas x Período de Gestão
Vagas Ofertadas

Juíza Assessora Rita Ramos e equipe Unicorp
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Período gestão

Quantidade

(Fev a Dez/18)

16.862

(Jan a Jun/19)

14.622

2018 – 2019

31.484
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Quantidade de vagas ofertadas x Área de Competência
No Plano de Capacitação da Unicorp, foram eleitas cinco áreas de competência para o desenvolvimento de Programas e oferta de ações de capacitação para magistrados e servidores:
•
•
•
•
•

Gestão de práticas judiciais e administrativas – 14.206 vagas (45%);
Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos – 5.303 vagas (17%);
Governança Pública – 2.230 vagas (7%);
Programa de Desenvolvimento de Pessoas – 9.288 vagas (30%);
Formação de Formadores – 457 vagas (1%).

PRODUÇÕES TÉCNICAS

Elaboração de projetos de cursos para magistrados e credenciamento pela Enfam. São eles:
Curso

Credenciamento Enfam
(Portaria)

Modalidade

Quantidade de vagas

Gestão Cartorária

n° 05/2018

ensino a distância

40 vagas para magistrados

Gestão de Pessoas

nº 193/2018

presencial

50 vagas para magistrados

Aperfeiçoamento em
Conciliação e Mediação

n° 254/2018

presencial

50 vagas para magistrados

Introdução ao Direito e
Economia para Membros do
Judiciário

nº 172/2018

presencial

50 vagas para magistrados

Multidisciplinar sobre Gênero,
Acesso à Justiça e Violência
n° 89/2018
contra Mulheres

presencial

50 vagas para magistrados

Direito, Economia e Mercado

nº 277/2018

presencial

50 vagas para magistrados

Improbidade Administrativa

n° 06/2018

ensino a distância

40 vagas para magistrados

Depoimento Especial de
Crianças e Adolescentes

compartilhamento nº 13/2019 ensino a distância

40 vagas para magistrados

O Juiz e a Atividade Notarial e
Registral

compartilhamento nº 14/2019 ensino a distância

40 vagas para magistrados

Gestão Cartorária - Turma 02

n° 05/2018

ensino a distância

40 vagas para magistrados

Gestão de Processos de
Trabalho

nº 295/2018

presencial

50 vagas para magistrados

Gestão Cartorária

n° 82/2019

presencial

50 vagas para magistrados

Gestão de Pessoas – Módulo II nº 31/2019

presencial

50 vagas para magistrados

Direito Economia: Indivíduos
e Sociedade

nº 20/2018

presencial

50 vagas para magistrados

Tópicos Especiais em Direito
Economia

nº 87/2019

ensino presencial

50 vagas para magistrados

Cibercrimes – Investigação
Digital, Criminal e Provas

nº 52/2019

ensino presencial

50 vagas para magistrados

Desenvolvimento de
Competências de Liderança e
Gestão de Equipes

nº 83/2019

ensino presencial

50 vagas para magistrados

Curso Português Forense

nº 15/2019

presencial

50 vagas para magistrados
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nº 12/2019

presencial

50 vagas para magistrados

Formação de Formadores Formação Sistematizada Nível
1 - Módulo 2

n° 11/2019

presencial

50 vagas para magistrados

Formação de Formadores Formação Sistematizada Nível
1 - Módulo 3

n° 13/2019

presencial

50 vagas para magistrados

Tendências e Desafios da
Gestão Administrativa,
Relacional

nº 176/2019

presencial

50 vagas para magistrados

Aperfeiçoamento em
Mediação e Conciliação para
Magistrados

nº 237/2019

presencial

40 vagas para magistrados

Gestão de Diretoria de Foro

nº 250/2019

presencial

40 vagas para magistrados

presencial

50 vagas para magistrados

Formação para
Coordenadores de Gestores de em fase de credenciamento
Cejuscs

Celebração de parcerias com instituições externas
Ao longo do biênio 2018/2020, foram celebradas parcerias com instituições externas na perspectiva da viabilização de cooperações técnico-científicas, sem ônus para o TJBA. Essa iniciativa busca
impulsionar o fomento de novas discussões, atualização e intercâmbio de conhecimentos e troca
de saberes com diferentes entes, sejam da academia, de outras instituições públicas ou privadas, e
contribuir para o enriquecimento e a dinâmica de atuação de magistrados e servidores. Destarte,
evidenciam-se as seguintes ações:
•

Parceria com a Saeb no Curso de Formação de Brigada de Incêndio, 10 turmas na modalidade
presencial, com 10 vagas/turma direcionadas para os servidores do TJBA;

•

Parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) para a disponibilização de
cinco vagas/turma nos cursos do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do
Estado da Bahia (Fiplan), na modalidade presencial;

•

Parceria com o Instituto Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP) e o Centro de Estudios de
Justicia de Las Américas (Ceja) para a realização do Programa Brasileiro sobre Reforma Processual Penal – 2018, na modalidade presencial, com a oferta de 10 vagas para magistrados do TJBA;

•

Realização do Seminário - Audiências de Custódia, na modalidade presencial, com 250 alunos
matriculados, com o objetivo de apresentar os resultados obtidos pelo Instituto com o Convênio
de Cooperação Técnico-Científico entre o TJBA e o IBADPP;

•

Parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Judicial (IBAJUD) para a realização do Curso Recuperação Judicial e Falências – Capacitação para Administração Judicial, na modalidade
presencial, com 20 vagas para magistrados do TJBA;

•

Parceria com STJ para compartilhamento dos seguintes cursos na modalidade de ensino a distância: Jurisprudência do STJ ao seu Alcance; A Eficiência dos Precedentes Judiciais no STJ; e O Novo
Código do Processo Civil – Aspectos Gerais;
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Credenciamento de Cursos pela Enfam

Atualização em Processo
Eletrônico

Celebração de Convênio de Cooperação Acadêmica e Tecnológica e de Prática Judiciária com a
Escola Paulista de Magistratura (EPM);

•

Com a interveniência da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape) e da Unicorp, celebração de
Convênio de Cooperação Técnica com o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco;

•

Com a interveniência da Unicorp, celebração de Acordo de Cooperação Científico e Acadêmico
entre a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e o Instituto de Direito Brasileiro;

•

Celebração de Acordo de Cooperação com a Universidade Federal da Bahia (UFBA)

•

Celebração de instrumento de contratos de prestação de serviços com a UFBA para realização
de capacitação de magistrados;

•

Celebração do Termo de Adesão ao Termo de Cooperação Técnica, Acadêmica, Científica e Financeira firmados entre o Instituto de Ciências Jurídicas-Políticas (ICPJ), Portugal, e o Colégio
Permanente de Diretores das Escolas Estaduais da Magistratura (Copdedem);

•

Celebração de instrumento de contratos de prestação de serviços com a Fundação Getúlio Vargas - FGV Direito Rio para disponibilização de 11 Cursos na modalidade presencial;

•

Parceria com a FGV Online, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder
Judiciário (CNJ/CEAJUD), Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) e Escola Nacional de Administração Pública (Enap), para a disponibilização de cursos gratuitos, na modalidade de ensino a
distância, totalizando uma oferta de 1.700 vagas;

•

Parceria com a UFBA para realização do Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e
Cidadania, na modalidade presencial, com a oferta de 37 vagas direcionadas aos magistrados e
servidores do TJBA;

•

Parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para a realização de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública, na modalidade presencial, com a oferta de 40 vagas
direcionadas aos servidores do TJBA;

•

Parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para a realização dos Cursos de Gestão e Fiscalização de Contratos; Gestão e Fiscalização de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, Execução Orçamentária e Financeira; Gestão da Conta Vinculada aos Contratos de Terceirização; Elaboração do Projeto Básico e Termo de Referência; Licitação; Noções
Básicas de Gestão Pública; Retenções Tributárias (INSS, IRRF e ISS) com Introdução na Nova
EFD; Planilha de Custos como Instrumento de Fiscalização de Serviços Terceirizados; e Aperfeiçoamento de Gestores e Ordenadores de Despesas, na modalidade presencial, totalizando
uma oferta de 160 vagas direcionadas aos servidores do TJBA;

•
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Celebração do acordo de Cooperação com a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho
da 5ª Região (TRT-5ª Região).
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Portfólio de Cursos da Unicorp
A Universidade Corporativa, sempre atenta ao seu propósito de promover a qualificação de seus magistrados e servidores, por meio de ações educacionais, estreitamente alinhadas aos objetivos estratégicos do TJBA, realizou a Oficina de Validação do Plano de Capacitação – 2018/2020.
A participação das áreas estratégicas do Tribunal permitiu a consolidação de um portfólio de cursos
customizado, o que possibilita o desenvolvimento de competências, de forma mais assertiva e eficaz,
ajustadas às demandas reais e específicas de cada área. Insta salientar que essa ação é indispensável
para o alcance dos objetivos institucionais.
INSTRUTORIA INTERNA
No biênio 2018/2020, o TJBA propôs Projeto de Lei de Instrutoria com o objetivo de instituir essa
atividade, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia. A instrutoria está consubstanciada no
exercício de docência eventual, desempenhada por magistrados e servidores, em cargo permanente
e em comissão, ativos e inativos, do Poder Judiciário do Estado da Bahia. O referido Projeto de Lei
culminou na aprovação, pela Assembleia Legislativa, da Lei Estadual nº 14.040/2018.
Com a publicação da Lei nº 14.040/2018, procedeu-se a sua regulamentação, por meio da Resolução
nº 06 de 28 de novembro de 2018, permitindo o exercício da atividade de docência no âmbito do Judiciário baiano. Além disso, promoveu-se a realização de Curso de Formação de Instrutores.
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO PELA UNICORP
•

Elaboração de documentos e tratativas para viabilizar o credenciamento educacional da Unicorp ao Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE/BA) e, assim, possibilitar a oferta de
cursos de pós-graduação lato sensu, voltados para as carreiras de magistrados e servidores (Processo nº 0026276-5/2018).

OUTRAS AÇÕES REALIZADAS
•

Discussão do Projeto do Curso de Pós-Graduação de Justiça Restaurativa com a equipe da Unicorp;

•

Participação no Projeto de Reconhecimento do Nupemec e a Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam);

•

Elaboração de documentos iniciais para concepção do Projeto Político Pedagógico da Unicorp;

•

Elaboração de ato normativo para padronização de normas e procedimentos de apoio da Unicorp
às unidades internas do TJBA;

•

Reuniões com a Consultoria Jurídica e Seplan para atuar na execução dos prêmios dos magistrados e servidores contemplados no Selo Diamante – Justiça em Números TJBA;

•

Desenvolvimento e execução do Programa de Justiça Restaurativa, em parceria com o Nupemec,
disponibilizando a oferta de 1.280 vagas no Curso A Integração da Segurança Pública com a Justiça Restaurativa, na modalidade presencial;
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Modelagem do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA/Unicorp para hospedar o curso Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes, compartilhado pelo CNJ;

•

Seleção e avaliação de artigos enviados para o processo de seleção da 6ª Edição da Revista Entre
Aspas pelo Conselho Editorial e Científico;

•

Mapeamento do cadastro de tutores para atuar na condução dos cursos compartilhados pelo CNJ;

•

Publicação do edital para a 7ª Edição da Revista Entre Aspas pelo Conselho Editorial e Científico;

•

Concepção e produção inicial do Manual da Unicorp, detalhando o modelo conceitual e pedagógico, o funcionamento e as formas de acesso à universidade;

•

Tratativas para a celebração de acordo de cooperação com a Escola de Magistratura do Rio de
Janeiro (EMERJ);

•

Participação em reuniões do Núcleo Socioambiental para atuar na oferta de capacitações sobre a
referida temática;

•

Realização de pesquisa para mapeamento de necessidade de capacitação para magistrados
e servidores;

•

Participação em reuniões da Comissão Especial de Concurso para Juízes Substitutos;

•

Reuniões com a Seplan para mapeamento de processos de trabalho da Unicorp;

•

Encaminhamento de magistrados e servidores para Curso de Formação;

•

Implantação do Núcleo de Formação Cartorária na sede da Unicorp;

•

Tratativas com Enfam para realização do Workshop Aperfeiçoamento do quadro funcional
da Unicorp;

•

Realização de pesquisa com magistrados e servidores para a construção do Projeto Político Pedagógico;

•

Visita técnica para viabilizar a celebração de acordo de Cooperação com a Escola Paulista
de Magistratura;

•

Realizada Oficina de Validação do Projeto Político Pedagógico;

•

Visita técnica para viabilizar a celebração de acordo de Cooperação com a Escola da Magistratura
do Paraná;

•

Implantação de novo layout do Portal Unicorp;

•

•

Participação em reuniões com a CGJ para desenvolvimento do plano de capacitação de gestão de
conhecimento da Coordenação de Cumprimento de Mandados;

Solicitação ao STJ de compartilhamento do Curso intitulado Programa de Formação de Instrutores 1ª e 2ª etapa, na modalidade a distância;

•

Tratativas para a celebração de acordo de cooperação com o Instituto Justiça & Cidadania;

•

Participação em reuniões com a CGJ para tratar sobre o Programa Todos Juntos contra
o Feminicídio;

•

Tratativas para a celebração de acordo de cooperação com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat).

•

Desenvolvimento de cronograma regular de treinamento de ofertas judiciais;

•

Elaboração de estratégia para oferta do Curso de Libras em consonância a Lei nº 10.436/2002;

•

Elaboração de proposta de programa de aperfeiçoamento para fins de vitaliciamento dos Magistrados Carla Graziela Constantino de Araújo e Alysson Camilo Floriano da Silva;

•

Reuniões com a Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) sobre o curso de atualização dos
magistrados no contexto do depoimento especial com crianças e adolescentes;

•

Elaboração do Programa de Capacitação e Gestão Patrimonial;

•

Distribuição de 2.000 exemplares da Revista Entre Aspas, Volume 5;

•
•
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Solicitação à Setim de desenvolvimento do Banco de Docentes do Poder Judiciário do Estado Bahia;
Solicitação à Setim de implementação de melhorias e aperfeiçoamento do Sistema de Educação
Corporativa (Siec);
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Ações realizadas com foco na resolução de conflitos
Curso

Quantidade
de Turmas

A Integração da Segurança Pública com a Justiça Restaurativa

8

Capacitação em Mediação e Conciliação - Brumado

1

Capacitação para novos Estagiários e Supervisores da Unidade Pré-Processuais Descentralizadas

1

Ciclo de Debates – XIII Semana Justiça Pela Paz em Casa

1

Ciclo de Debates - Violência Contra a Mulher - Feira de Santana

2

Ciclo de Debates - Violência Contra a Mulher - Salvador

1

Circulos Restaurativos Vítima Ofensor-Comunidade

1

Curso A Integração da Secretaria de Segurança Pública com a Justiça Restaurativa - Turma Extra

1

Curso Básico de Noções de Mediação Judicial e Procedimentos do Cejusc Pré-Processual

1

Curso Básico de Noções em Mediação Judicial e Procedimentos do Cejusc Pré-Processual Ilhéus

1

Curso Noções Básicas de Direito Sistêmico e Constelações Familiares na Resolução de Conflitos

1

Curso de Aperfeiçoamento em Conciliação e Mediação de Conflitos

1

Curso Contribuições da Psicologia do Testemunho na Prática Jurisdicional

1

Curso de Capacitação em Técnicas para Entrevista Investigativa

1
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•

Curso de Formação de Facilitadores de Círculos em Construção De Paz

5

Curso de Formação de Facilitadores para a Justiça Restaurativa

3

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e Conciliadores

5

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e Conciliadores - Turma 68 - Ilhéus/Itabuna

1

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e Conciliadores - Turma 69 - Paulo Afonso

1

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e Conciliadores - Turma 70 - Juazeiro - 2019

1

Curso de Formação de Mediadores Judiciais e Conciliadores 11ª Turma 71 - 2019

1

Curso de Planejamento e Gestão em Justiça Restaurativa

1

Curso Negociação: Técnicas e Ferramentas

4

Curso Multidisciplinar sobre gênero, acesso à Justiça e Violência contra as Mulheres

2

Curso Relacionamento Interpessoal e Administração de Conflitos

1

Depoimento Especial: A atuação do Psicólogo e do Assistente Social

1

Encontro de Reavaliação dos Agentes Voluntários de Proteção à Criança e ao Adolescente

1
1 (EAD)

IV Seminário desmitificando a Adoção: Mitos e Verdades. Gênero, Politicas Públicas de Proteção
Integral

1

Mediação Judicial – Ano 2018

2

Palestra Direito Sistêmico e as Constelações Familiares da Resolução de Conflitos

1

Palestra: Conhecendo o Cejusc

1

Palestra O Judiciário em Face da Violência Doméstica

1

Programa de Capacitação para Prevenção ao Abuso de Substâncias Psicoativas

4

VIII Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – Fonamec

1

Workshop de Círculos de Construção Paz

1

Workshop Direito Sistêmico e as Constelações Aplicadas no Judiciário

1

Total

62

Ações realizadas em 2018-2019
Curso / Capacitação

Curso Direitos Humanos da
Criança e do Adolescente EAD - 2019.1

Curso: Metodologia de Análise e
Solução de Problemas – EAD
– Turma 01

Capacitação em Segurança - Direção Defensiva e
Evasiva
Turma Magistrados

Curso Direitos Humanos
uma Declaração Universal
- EAD

Curso: Novo Acordo Ortográfico
– EAD
– Turma 01

Capacitação em Segurança - Direção Defensiva e
Evasiva Turma Motorista de Desembargador

Curso Dosimetria da Pena

Curso: O Juiz e a Ética – EAD –
Turma 04

Capacitação em Segurança para Magistrados Defesa Pessoal

Curso Educação em Direitos
Humanos - EAD - 2019.1

Curso: Ouvidoria na
Administração Pública – EAD –
Turma 01

Capacitação em Segurança para Magistrados
- Curso de Direção Defensiva e Evasiva com
Veículo Automotivo

Curso Elaboração de Atos
Normativos - EAD

Curso: Patentes e Bases Legais –
EAD – Turma 04

Capacitação em Segurança para Servidores Defesa Pessoal

Curso Elaboração de
Decisões Judiciais - EAD

Curso: Processo de Comunicação e
Comunicação Institucional – EAD
– Turma 03

Capacitação Gestão de Processos

Curso Ética e Serviço
Público - EAD - 2019.1

Curso: Processo de Comunicação e
Comunicação Institucional – EAD
– Turma 04

Capacitação para Conciliadores Voluntários da
Semana Nacional de Conciliação 2018

Curso Extensão Direito
Notarial e Registral

Curso: Qualidade em Serviços –
EAD – Turma 03

Capacitação para Implantação do Cartório
Integrado de e Sucessões 1 - Turma Servidores

Curso Formação de
Formadores - Formação
Sistematizada Nível 1 Módulo 2 - EAD

Curso: Qualidade em Serviços –
EAD – Turma 04

Capacitação para Implantação do Cartório
Integrado de Sucessões 1 - Turma Estagiários

Curso Formação de
Formadores - Formação
Sistematizada Nível 1 Módulo 3

Curso: Quiz: Jogos das
Novas Regras Ortográficas –
Reconhecendo Texto e Contexto
– EAD – Turma 03

Capacitação para Implantação do Cartório
Integrado de Sucessões 1 - Turma Magistrados

Curso Formação de
Formadores Nível 1 Módulo
2 - EAD - Esmafe

Curso: Quiz: Jogos das
Novas Regras Ortográficas –
Reconhecendo Texto e Contexto
– EAD – Turma 04

Capacitação para novos Estagiários e Supervisores Curso Gestão Cartorária da Unidade Pré-Processuais Descentralizadas
EAD

Curso: Recursos Humanos – EAD
– Turma 03

Capacitação Sistema PJe, SAIPRO e SAJ

Curso Gestão de Patrimônio

Curso: Recursos Humanos – EAD
– Turma 04

Ciclo de Debates - Violência Contra A Mulher Feira de Santana

Curso Gestão de Pessoas

Curso: Reforma no CPP – EAD –
Turma 03

Ciclo de Debates - Violência Contra A Mulher Salvador

Curso Gestão de Pessoas EAD

Curso: Reforma no CPP – EAD –
Turma 04

Congresso Tendências - O Futuro é Agora

Curso Gestão de Pessoas Curso: Relevância das Questões
Módulo I- Turma Servidores Ambientais – EAD – Turma 03

Atualização nos Fluxos do
1º Cartório Integrado

Curso Demandas Judiciais
Envolvendo a Assistência à
Saúde

Curso: Gestão Documental no
Poder Judiciário – EAD – Turma
01

Atualização nos Fluxos do
2º Cartório Integrado

Curso Desenvolvendo
Competências de Liderança
e Gestão de Equipes

Curso: Gestão Estratégica com
Foco na Administração Pública –
EAD – Turma 01

Atualização nos Fluxos do
3º Cartório Integrado

Curso Desenvolvimento de
Lideranças

Curso: Improbidade
Administrativa – EAD

Atualização Nos Fluxos do
4º Cartório Integrado

Curso Direito
Administrativo Contratual

Curso: Introdução ao Controle
Interno – EAD – Turma 01

Atualização Nos Fluxos do
5º Cartório Integrado

Curso: Introdução ao Direito
Curso Direito Constitucional
Constitucional – EAD – Turma 01

Curso Gestão de Pessoas
Congresso Iberoamericano sobre La Cooperación
- Módulo II- Turma
Judicial Internacional
Magistrados

Curso: Relevância das Questões
Ambientais – EAD – Turma 04

Atualização nos Fluxos do
6º Cartório Integrado

Curso Direito e Economia:
Indivíduos e Sociedade

Curso: Introdução ao Direito
Imobiliário – EAD – Turma 04

Capacitação de Agentes de Proteção à Criança e
ao Adolescente

Curso Direito, Economia e
Mercados

Curso: Introdução ao Orçamento
Público – EAD – Turma 01

Curso Gênero, Politicas Públicas de Proteção
Integral

Curso Gestão de Processos
de Trabalho

Curso: Sustentabilidade Aplicada
aos Negócios: Orientações para
Gestores – EAD – Turma 03

Capacitação de Segurança para Magistrados Curso Avançado - BOPE/PMBA

Curso Direitos Humanos

Curso: Investigação Criminal e
Instauração da Ação Penal – EAD
– Turma 04

Curso A Eficiência dos Precedentes Judiciais do
STJ - EAD

Curso Gestão de Processos
de Trabalho - Turma 02 e 03

Curso: Sustentabilidade Aplicada
aos Negócios: Orientações para
Gestores – EAD – Turma 04
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III Seminário Internacional de Justiça Restaurativa de São Paulo: Origens, Caminhos e
Possibilidades

Capacitação em Conciliação Judicial – EAD –
Turma 02
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Curso Gestão de Riscos no
Setor Público - EAD

Curso: Sustentabilidade no Dia a
Dia: Orientações para o Cidadão –
EAD – Turma 03

Curso Criatividade e Novas Tecnologias no
Serviço Público - EAD - 2019.1

Curso Novas Linhas de
Direito Penal

Seminário 30 Anos da Constituição
Federal - 88 e seus Reflexos para a
Administração Pública

Curso A Mulher Juíza: Desafios na Carreira e
Atuação pela Igualdade de Gênero

Curso Gestão do
Conhecimento - EAD Turma 01

Curso: Sustentabilidade no Dia a
Dia: Orientações para o Cidadão –
EAD – Turma 04

Curso das Politicas as Ações: Direito da Pessoa
Idosa no Brasil - EAD - 2019.1

Curso Novo Código de
Processo Civil - Aspectos
Gerais - EAD

Seminário 30 Anos da Constituição
Federal - 88 e seus Reflexos para a
Administração Pública

Curso Administração de Unidades Judiciárias

Curso Gestão Documental
no Poder Judiciário - EAD 2019.1

Gestão Da Estratégia com BSC –
Fundamentos – EAD -Turma 01

Curso de Aperfeiçoamento em Conciliação e
Mediação de Conflitos

Curso Novo Código de
Processo Civil - Atualização

Seminário Adolescentes em
Conflito com a Lei

Curso Aperfeiçoamento em Gestão de Pessoas
e Liderança

Curso Gestão e
Fiscalização de Contratos
Administrativos - EAD 2019.1

I Seminário de Atualização
Legislativa e Procedimental para
Oficiais de Justiça do TJBA

Curso de Atualização em Processo Eletrônico

Seminário Adote-Me Curso Novos Direitos - ECA,
Acolhimento e Adoção de
Consumidor e Ambiental
Crianças Especiais

Curso Gestão Estratégica de
Pessoas e Planos de Carreira
- EAD

Curso Português Forense

II Congresso Internacional de
Segurança e Defesa (CISD)

Seminário Crédito, Consumo e o
Poder Judiciário

Curso Aspectos Relevantes do Plantão Criminal

Curso de Atualização: Atuação dos Magistrados
no Contexto do Depoimento Especial com
Crianças e Adolescentes
Curso de Auditoria Financeira

Seminário de Gestão,
Administração e Justiça

Curso Atualização na Ferramenta SAJ – Módulo
de Inspeção para Unidade

Curso Gestão Tributária
Municipal - EAD - 2019.1

II Seminário - O Ministério
Público e a Gestão de Resíduos
Sólidos e Logística Reversa

Curso Preparatório para
Adoção

Curso Introdução à Gestão
de Projetos - EAD - 2019.1

II Seminário Baiano de Teses
Jurídicas na Área Tributária

Curso Prova no Processo
Administrativo Disciplinar EAD - 2019.1

Seminário de Gestão, Projetos
e Liderança

Curso Básico de Aperfeiçoamento para Juízes
Leigos - EAD

Curso de Capacitação e Treinamento para o
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
(PNLD)
Curso de Capacitação em Poder Judiciário

Seminário Direito Militar

Curso Básico de Conciliação Judicial - EAD

Curso Introdução à Lei
Brasileira de Proteção de
Dados Pessoais - EAD 2019.1

Curso Relação de Família a
Luz do Código Civil

III Encontro Lúdico - 1 Vara da
Infância e Juventude de Salvador

Curso de Coaching para Líderes e
Empreendedores

Curso Sistema dos Juizados
Especiais Cíveis - Teoria e
Prática

VII Seminário Nacional do
Instituto Baiano de Direito
Processual Penal - Ibadpp

Curso Básico De Inteligência aplicada às
Atividades Jurisdicionais e de Polícia Judiciária

Curso Introdução as
Relações de Consumo e aos
Direitos Básicos - EAD

III Seminário Serviço Social
no Sociojurídico

Curso de Depoimento Especial e Escuta de
Criança e Adolescentes

Curso Tendências e Desafios
da Gestão Administrativa,
Relacional E Emocional

VIII Congresso Nacional de
Arquivologia - CNA

Curso Básico de Noções de Mediação Judicial e
Procedimentos do Cejusc Pré- Processual

Curso Introdução ao
Coaching - Ferramentas
para o autodesenvolvimento
Autodesenvolvimento

Introdução à Gestão de Processos
– EAD – Turma 05

Curso de Direção Defensiva e Evasiva com
Veículo Automotivo

Curso Tópicos Speciais em
Direito e Economia

Workshop de Círculos de
Construção de Paz

Curso de Direito e Economia

Curso Tutela de Urgência e
Tutela de Evidência

Workshop Excelência
no Atendimento

Curso Boa-Fé Objetiva, Abuso do Direito e
Direito do Trabalho

Curso Introdução ao Direito
Imobiliário - EAD

Introdução à Gestão de Projetos –
EAD – Turma 06

Curso de Direito Digital

Curso Tutela Jurisdicional
Individual

Workshop Gestão Cartorária

Curso Cibercrimes - Investigação Digital,
Criminal e Provas

IV Seminário Desmitificando a
Curso Jurisprudência do STJ Adoção: Mitos e Verdades. Gênero,
ao seu Alcance - EAD
Politicas Públicas de Proteção
Integral

Curso de Direito Notarial e Registral - Curso
de Extensão

Curso: A Integração da
Segurança Pública com a
Justiça Restaurativa

Workshop Manutenção e
Implantação de Melhorias
SGQ - Sistema de Gestão da
Qualidade - ISO

Curso de Fiscalização de Contratos Administrativos

Curso: Aposentadorias,
Inclusive Especiais, Pensões
e Abono de Permanência
Pelo Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS

XII Semana Justiça Pela Paz em
Casa - Ciclo de Debates - Combate
a Violência Contra a Mulher

Curso de Formação de Brigada de Incêndio

Curso: Argumentação
Jurídica – EAD – Turma 04

XVI Encontro Baiano de
Direito Penal - Novas Teses das
Ciências Criminais

Curso de Formação de Facilitadores de Círculos
em Construção de Paz

Curso: Aspectos Gerais da
Arbitragem – EAD – Turma
04

XVII Congresso Brasileiro de
Direito Constitucional Aplicado &
II Fórum Brasil de Direito Público

Curso de Formação de Facilitadores para a
Justiça Restaurativa

Curso: Condutas
Anticompetitivas – EAD –
Turma 04

Programa de Atualização Jurídica e
Administrativa do 1º Grau

Curso de Formação de Instrutores Internos

Programa de Atualização Jurídica e
Curso: Conhecendo o Novo
Administrativa do 1º Grau - Lei de
Acordo Ortográfico – EAD –
Organização Judiciária e Estatuto
Turma 01
do Servidor

Curso Ciclo de Gestão do Investimento no Setor
Público - EAD

Curso Law Tec

O Novo CPC o que Mudou?
Procedimentos da Prática
Judiciária – Principais Impactos
do NCPC nos Juizados Especiais –
Turma 05

Curso Conhecendo o Poder do Judiciário e o
Papel do CNJ - EAD - Turma 01

Curso Migração
e Trabalhadores
Transnacionais

Planejamento Estratégico para
Organizações Públicas – EAD –
Turma 03

Curso Conselho de Promoção da Igualdade
Racial - EAD

Curso Negociação: Técnicas
e Ferramentas

Programa de Capacitação
para Prevenção ao Abuso de
Substâncias Psicoativas

Curso Conselho dos Direitos da Pessoa com
Deficiência - EAD

Curso Nivelamento dos
Servidores do Poder
Judiciário EAD - CNJ

Programa de Justiça Restaurativa
Juvenil da Bahia - Projurj - Ba

Curso Contratos: Negociações Preliminares - EAD

Curso Novas Linhas de
Direito Civil

Seminário – Audiências
de Custódia
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Curso A Integração da Secretaria de Segurança
Pública com a Justiça Restaurativa - Turma Extra

Curso de Formação de Mediadores Judiciais
e Conciliadores

Curso de Formação Gestão por Processos (BPM)

Curso: Conhecendo o Poder
Judiciário e o Papel do CNJ
– EAD – Turma 01

Programa de Atualização Jurídica
Curso: Conhecimento, Saber
e Administrativa do 1º Grau e Ciência- EAD – Turma 04
Noções Gerais de Direito Civil
Programa de Atualização Jurídica
e Administrativa do 1º Grau Noções Gerais de Direito Penal

Curso de Gestão Cartorária

Curso: Desenvolvimento de
Equipes – EAD – Turma 01

Curso de Gestão Consciente,
Administração Eficiente

Programa de Atualização
Curso: Dialogando com a
Jurídica e Administrativa do 1º
Lei Maria da Penha – EAD –
Grau - Noções Gerais de Direito
Turma 01
Processual Civil

Curso: Direito
Administrativo para
Curso de Gestão de Segurança Turística (Cgestur)
Gerentes no Setor Público –
EAD – Turma 01
Curso: Direito Autorais e
Sociedade – EAD –
Turma 04

Curso de Gestão Tributária de Contratos
e Convênios

Curso de Guia Prático em Análise Ergonômica
do Trabalho

Programa de Atualização
Jurídica e Administrativa do 1º
Grau - Noções Gerais de Direito
Processual Penal
Programa de Atualização Jurídica
e Administrativa do 1º Grau Noções Gerais de Gestão
de Pessoas

Programa de Atualização Jurídica
Curso: Ética e Administração e Administrativa do 1º Grau Pública – EAD – Turma 01
Noções Gerais de Mediação
e Conciliação

Curso de Língua Brasileiras de Sinais - Libras

Curso: Excelência no
Atendimento – EAD –
Turma 01

Curso de Mediação Judicial – Ano 2018

Curso: Fundamentos da
Gestão de TI – EAD –
Turma 04

Seminário Caminhos para
o Consenso

Curso de Preparação Psicossocial e Jurídico
para Adoção

Curso: Gerenciamento do
Escopo de Projetos – EAD –
Turma 04

Seminário Internacional Lei Geral
de Proteção de Dados: Caminhos
para a Efetividade

Curso de Recuperação Judicial e Falências –
Capacitação para Administração
Judicial (Parceria)

Curso: Gestão da Qualidade
– EAD – Turma 01

Seminário Internacional
Transparência e Combate
à Corrupção

Curso de Recuperação Judicial e Falências –
Capacitação para Administração
Judicial (Parceria)

Curso: Gestão do
Conhecimento – EAD –
Turma 01

Seminário Políticas Judiciárias e
Segurança Pública

1º Seminário Nacional sobre a Saúde de
Magistrados do Poder Judiciário

1º Fórum Nacional de
Arquitetura Judiciária: O
Futuro do Judiciário

Seminário Tribunal do Júri:
Gestão Processual, Otimização de
Julgamentos e Efetividade Judicial

45º Fórum Nacional de Juizados
Especiais (Fonaje)

5º Fórum de Boas Práticas
de Auditoria e Controle
Interno do Poder Judiciário
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Seminário Avançar no
Desenvolvimento em
Nova Administração

Treinamento
Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Serrinha 01

Treinamento PJe - Projeto
Unijud Digital Magistrados T 2

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado SEEU- Turma Jacobina
(Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Andaraí

Treinamento PJe Projeto Unijud Digital
- Magistrados/Assessores Turma 1

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado SEEU- Turma Jaguarari
(Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Cândido Sales

Treinamento PJe Projeto Unijud Digital
- Magistrados/Assessores Turma 2

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEUTurma Juazeiro (Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Coribe

Treinamento PJe - Projeto
Unijud Digital - Oficiais de
Justiça e Órgão Externos

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEUTurma Laje (Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma
Governador Mangabeira

Treinamento PJe - Projeto
Unijud Digital - Turma 1ª
Vara da Infância e Juventude

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEUTurma Lençóis (Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Ibirapuã

Treinamento PJe - Projeto
Unijud Digital - Turma
Oficiais de Justiça

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEUTurma Livramento de Nossa
Senhora (Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Ilhéus

Treinamento PJe - Projeto
Unijud Digital - Turma
Órgãos Externos

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEUTurma Luís Eduardo Magalhães
(Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Itarantim

Treinamento PJe - Projeto
Unijud Digital - Turma
Servidores/Estagiários

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado SEEU- Turma Macaúbas
(Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Iraquara

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEU- Turma
Andaraí (Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado
- SEEU- Turma Maracás
(Videoconferência)

Treinamento Conhecendo Os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Ituberá

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEUTurma Barra do Choça
(Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado SEEU- Turma Mundo Novo
(Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Mata De São João

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEUTurma Brumado
(Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado SEEU- Turma Mutuípe
(Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Mundo Novo

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEU- Turma
Caculé (Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEUTurma Nazaré (Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Rio Real

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEUTurma Canarana
(Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEUTurma Palmas de Monte Alto
(Videoconferência)
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Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado SEEU- Turma Paripiranga
(Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Santa Maria Da Vitória

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEU- Turma
Candeias (Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado
- SEEU- Turma Planalto
(Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Santa Terezinha

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEU- Turma
Capela de Alto Alegre
(Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado SEEU- Turma Queimadas
(Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Saúde

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEU- Turma
Caravelas(Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEUTurma Riachão do Jacuípe
(Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Serra Dourada

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEUTurma Carinhanha
(Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEUTurma Riacho de Santana
(Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Serrinha 02

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEUTurma Carinhanha 2
(Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEUTurma Santa Maria da Vitória
(Videoconferência)

Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Sobradinho

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEUTurma Chorrochó
(Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEUTurma São Sebastião do Passé
(Videoconferência)

Treinamento do Sistema de Mandados Turmas 1 a 8

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEU- Turma
Cocos (Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado SEEU- Turma Sobradinho
(Videoconferência)

Treinamento Sistema de Custas Remanescentes
(SCR) - Unidade Fazenda Pública - Turmas 1 a 4

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEU- Turma
Conceição do Coité
(Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEUTurma Teixeira de Freitas
(Videoconferência)

Treinamento SCR - Unidade Cíveis e Comerciais
- Turmas 1 a 4

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEUTurma Cruz das Almas
(Videoconferência)

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Treinamento SCR - Unidade Juizados Especiais de
Unificado - SEEUCausas Comuns
Turma Esplanada
(Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado SEEU- Turmamata de São João
(Videoconferência)

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEU- Turma
Euclides da Cunha
(Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEU Turma 1

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Treinamento SCR - Unidade Juizados Especiais da
Unificado - SEEU- Turma
Fazenda Pública
Formosa do Rio Preto
(Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEU Turma 10

Treinamento SCR - Unidade Juizados Especiais
do Consumidor

Treinamento do Sistema Nacional de Adoção e
Acolhimento (SNAA)

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEU- Turma
Gandu (Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEU Turma 2

Treinamento em Redes na Solução Riverbed

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEU- Turma
Iaçu (Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEU Turma 3

Treinamento Sistema
Treinamento PJe - Projeto Unijud DigitalEletrônico de Execução
Magistrados e Assessores 6ª a 10ª Vara Civil / Vara
Unificado - SEEU- Turma
de Auditoria Militar / Vara de Registros Públicos
Igaporã (Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEU Turma 4

Treinamento PJe - Projeto Unijud Digital Oficiais de Justiça

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEU- Turma
Ipiaú (Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEU Turma 5

Treinamento PJe - Projeto Unijud Digital Oficiais de Justiça 1ª A 10ª Vara Cível/Vara de
Auditoria Militar/Vara de Registros Públicos

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEU- Turma
Ipirá (Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEU Turma 6

Treinamento PJe - Projeto Unijud - Oficiais de
Justiça 1ª a 5ª Vara Civil / Vara de
Auditoria Militar

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEU- Turma
Iraquara (Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEU Turma 7

Treinamento PJe - Projeto Unijud Órgãos Externos

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado SEEU- Turma Teofilândia
(Videoconferência)

Treinamento Sistema
Treinamento Sistema Eletrônico
Eletrônico de Execução
de Execução Unificado - SEEU Unificado - SEEU- Turma
Turma 8
Itaberaba (Videoconferência)

Treinamento PJe - Projeto
Unijud Digital - Magistrados

Treinamento SCR - Unidade Sucessões Turmas 1 a 4

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEUTurma Dias D' Avila
(Videoconferência)

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEU- Turma
Itanhém (Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEUTurma Tucano (Videoconferência)

Treinamento PJe - Projeto Unijud Digital Magistrados e Assessores 1ª a 5ª Vara Civil / Vara
de Auditoria Militar

Treinamento Sistema
Treinamento Sistema Eletrônico
Eletrônico de Execução
de Execução Unificado - SEEU Unificado - SEEU- Turma
Turma Servidores
Itaparica (Videoconferência)

Treinamento SCR - Unidade Relações de
Consumo - Turmas 1 a 4

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEUTurma Encruzilhada
(Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado SEEU- Turma Uruçuca
(Videoconferência)

Treinamento PJe - Projeto Unijud Digital Magistrados T 1

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEUTurma Itapetinga
(Videoconferência)
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Treinamento Conhecendo os Sistemas
Corporativos PJe - Turma Ruy Barbosa

Treinamento Sistema
Eletrônico de Execução
Unificado - SEEUTurma Canavieiras
(Videoconferência)

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEU Turma 9

Treinamento Sistema Eletrônico
de Execução Unificado - SEEUTurma Jacaraci (Videoconferência)
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1ª Reunião Preparatória para o XIII Encontro
Nacional do Poder Judiciário

O Novo CPC o que Mudou?
Procedimentos da Prática
Pós-Graduação Latu Sensu em
Judiciária – Principais
Gestão Pública
Impactos do NCPC nos
Juizados Especiais – Turma 05

Décima Semana Nacional Justiça Pela Paz em
Casa – Palestras

Oficina de Validação do
Projeto Político Pedagógico

Programa Brasileiro sobre Reforma
Processual Penal 2018 (Ibadpp)

Encontro do Colégio de Magistrados do Sistema
dos Juizados Especiais

Oficina para Construção
do Plano de Capacitação –
2018-2020

Programa de Atualização Jurídica e
Administrativa do 1º Grau

Encontro Mutirão de Adoção

Oficina: O Magistrado e o
uso das Mídias Sociais

Semana Nacional da Deficiência
Intelectual e Múltipla

II Encontro Nacional de Gestores de Pessoas do
Poder Judiciário

Palestra Direito Sistêmico e
as Constelações Familiares
da Resolução de Conflitos

Seminário Tratamento
Penitenciário e suas Consequências

III Encontro da Rede Nacional de
Cooperação Judiciária

Palestra Direitos Humanos e
Trabalho - Aula Magna

Tabelas Processuais Unificadas –
EAD – Cadastrando Melhor T1.18

III Encontro De Juízes Ambientais

Palestra Lei Brasileira
de Inclusão

Turma de Mediação Judicial –
Ano 2018

III Jornada de Direito Comercial - Conselho da
Justiça Federal (CJF)

Turma EAD: III Seminário
Palestra: O Que é Impossível Internacional de Justiça
para Você
Restaurativa de São Paulo: Origens,
Caminhos e Possibilidades

Mestrado Profissional Em Segurança Pública

Palestra: Conhecendo
o Cejusc

COORDENADORIA ESTADUAL DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR ................................................................................................................
A Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar foi criada
pelo Decreto Judiciário nº 547/11, no âmbito do TJBA. Conforme o art. 1º desse documento, publicado no DJE de 22 de agosto de 2011, a referida Coordenadoria é vinculada à AEP II. Possui o objetivo
de operacionalizar as iniciativas relacionadas à tutela de repressão e prevenção das diversas formas de
violência praticadas contra a mulher.
De acordo com o art. 2º do mencionado decreto, compete à Coordenadoria:
•

Elaborar sugestões para o aprimoramento da estrutura do Judiciário na área do combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres;

•

Fornecer os dados referentes aos procedimentos que envolvam a Lei nº 11.340/2006 ao CNJ, de
acordo com a parametrização das informações com as Tabelas Unificadas do Poder Judiciário,
promovendo as mudanças e adaptações necessárias nos sistemas de controle e informação processuais existentes; e

•

Atuar sob as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça em sua coordenação de políticas públicas
a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

O Decreto nº 518/2012, publicado no DJE de 16 de maio de 2012, designou, para a Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a Desembargadora Nágila Maria
Sales Brito na função de Coordenadora.

Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, à frente da Coordenadoria Estadual das Mulheres em
Situação de Violência Doméstica e Familiar, durante a 13ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa

A lista a seguir elenca as principais notícias veiculadas no site do TJBA, durante esta gestão, sobre as
ações da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar:
•

Carnaval 2018: Desembargadora comenta sobre planejamento e apoio às mulheres no carnaval e
orienta foliões;

•

TJBA participa da Campanha Justiça pela Paz em Casa;

•

Coordenadoria da Mulher promove palestras e oferece serviços gratuitos para a população na
Semana da Mulher;

•

Palestras promovem reflexões sobre o enfrentamento da violência contra mulher;

•

Curso promove reflexões e diálogo sobre A Lei Maria da Penha;

•

Dar suporte aos magistrados, aos servidores e às equipes multiprofissionais, visando à melhoria
da prestação jurisdicional;

•

12ª Semana Justiça pela Paz em Casa: TJBA oferece serviços gratuitos;

•

Promover a articulação interna e externa do Poder Judiciário com outros órgãos governamentais
e não-governamentais;

•

Semana Justiça pela Paz em Casa: Comarca de Juazeiro movimenta 350 processos durante campanha;

•

1ª Vara da Justiça pela Paz em Casa de Salvador baixa 240 processos em uma semana;

•

Carnaval Social: Bloco dxs Invisíveis;

•

13ª Semana Justiça pela Paz em Casa inicia com Debate Sobre Cibercrime;

•

Palestra proferida na Empresa Gerdau direcionada aos homens;

•

Colaborar para a formação inicial, continuada e especializada de magistrados e servidores na área
do combate/prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres;

•

Recepcionar, no âmbito de cada Estado, dados, sugestões e reclamações referentes aos serviços
de atendimento à mulher em situação de violência, promovendo os encaminhamentos e divulgações pertinentes;
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Outros

2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra as Mulheres promove capacitações para a vítimas de agressões;

•

promover a articulação e a interlocução interna e externa do Tribunal de Justiça e juízes com jurisdição na área da Infância e Juventude com organizações governamentais e não governamentais,
visando à melhoria da prestação jurisdicional;

•

Palestra O Judiciário em Face da Violência Doméstica” marca a abertura da 14ª Semana pela Paz em
Casa;

•

representar, com anuência da Presidência, o Poder Judiciário da Bahia perante os órgãos federais,
estaduais e municipais, colegiados ou não, que atuem ou tenham interesse na área da infância e
juventude, podendo tal mister ser delegado pelo coordenador a magistrados com atuação na área
da infância e juventude;

•
•

Violência Doméstica: TJBA inicia uso de ferramenta Botão do Pânico;
Desembargadoras do TJBA participam de evento sobre “A Participação da Mulher no Judiciário”;

•

Palestra e Assinatura do Termo de Cooperação marcam início da 14ª Semana da Justiça pela
Paz em Casa;

•

estimular a integração e o intercâmbio entre magistrados com jurisdição na área da infância e da
juventude, contribuindo para a formação inicial, continuada e especializada, elaborando propostas de treinamento e capacitação de magistrados, servidores e técnicos, por meio de parcerias com
a Unicorp, Emab e outras instituições de ensino nacionais e internacionais;

•

TJBA e Secretaria de Políticas para Mulheres debatem questões referentes à inibição do Feminicídio;

•

Presidente da Coordenadoria da Mulher do TJBA debate violência Doméstica e Familiar com a
Conselheira da OAB-BA.

•

estabelecer metas de ação do Poder Judiciário na área da infância e da juventude;

•

elaborar projetos e intermediar a celebração de convênios com instituições governamentais e não
governamentais, nacionais e estrangeiras, a fim de viabilizar a implantação das metas de ação do
Poder Judiciário na área da infância e da juventude;

A Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ) foi criada por meio do Decreto Judiciário nº
125/2010, publicado no DJE de 8 de abril de 2010. Consoante art 1º do referido decreto, é, também,
vinculada à AEP II.

•

remeter, anualmente, à Presidência do Tribunal de Justiça, relatório de suas atividades;

•

exercer as atribuições da gestão estadual dos Cadastros Nacionais da infância e juventude;

A Desembargadora Soraya Moradillo, por meio do Decreto nº 231/2018, publicado no DJE de 1º de
março de 2018, foi designada para atuar na função de Coordenadora da CIJ.

•

coordenar, fornecer apoio técnico e acompanhar os trabalhos referentes ao depoimento especial
realizado nas comarcas do Estado;

•

promover reuniões com a rede de proteção para dar efetividade à medida cautelar de antecipação
de provas, com o fim de evitar a exposição de crianças e adolescentes a situações constrangedoras
e minimizar os danos secundários.

COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE .........................................................

Como principais atividades desenvolvidas pela CIJ este biênio, estão:
•

Reestruturação do site da infância e da juventude;

•

Reuniões de trabalho com a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente -Ministério Público, Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE), magistrados da capital e interior, Secretaria de Justiça,
Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) e Secretaria do Planejamento (Seplan) com emissão de recomendações pela CIJ;

Em 7 de agosto de 2019, foi publicado, no DJE, o Decreto nº 451 alterou o documento de criação da
CIJ. Assim, conforme este decreto, são atribuições da CIJ:

•

Reunião com DPE e Seção de Controle, Distribuição e Informação (Secodi), juízes com atuação na
área infracional - reunião da CIJ sobre a situação de adolescentes em conflito com a lei;

•

•

Reunião da Desembargadora Coordenadora com os Defensores Públicos e Defensores Públicos
para debate sobre a proteção de crianças e adolescentes;

•

Reuniões com membros e equipe técnica da CIJ para alteração do Decreto Judiciário nº 125/2010;

•

Reunião com DPE, membros da CIJ, CGJ, magistrados da capital com atuação na área infracional;

Desembargadora Soraya Moradillo, à frente da CIJ, no curso para
Agentes Voluntários de Proteção à Criança e ao Adolescente

•

134

elaborar sugestões, mediante a realização de estudos técnicos pela equipe multidisciplinar, no âmbito de suas competências específicas, para o aprimoramento da estrutura do Judiciário na área da
infância e juventude;
dar suporte aos magistrados, servidores e às equipes multiprofissionais com atuação na área da
infância e da juventude, visando à melhoria da prestação jurisdicional;
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Reunião ampliada da CIJ com os juízes das Varas da Infância e da Juventude (VIJs);

•

•

Ciclo de reuniões com magistrados e representantes dos municípios participantes da 1ª etapa de
implantação das salas de Depoimento Especial;

Participação e Capacitação das Equipes Técnicas das Unidades Regionais de Acolhimento para
crianças e adolescentes, promovida pela SJDHDS;

•

•

Ciclo de Reuniões com magistrados e gestores de 18 comarcas;

Participação da Desembargadora Soraya Moradillo na cerimônia de assinatura do Pacto Nacional
pela Implementação da Lei nº 13.431/17 de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
vítima ou testemunha de violência sexual;

•

Ampliação da equipe técnica;

•

•

Cadastramento de todos os magistrados com atuação na infância e juventude do Estado no Novo
Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA);

Treinamento, com participação das servidoras da CIJ, sobre novo Sistema Nacional de Adoção e
Acolhimento (SNA), referente às mudanças implementadas na nova ferramenta;

•

•

Capacitação em Técnicas Científicas para Entrevista Investigativa com Crianças e Adolescentes no
Contexto do Depoimento Especial;

Participação da Desembargadora Coordenadora como palestrante do I Encontro da Jovem Advocacia do Sertão;

•

•

Elaboração de Ato Normativo para execução de Audiências Concentradas no Meio Socioeducativo;

Capacitação de Agentes Voluntários de Proteção à Criança e ao Adolescente, que contou, na abertura do evento, com a contextualização da Desembargadora Coordenadora acerca da temática;

•

Participação da Desembargadora Coordenadora no XII Encontro do Colégio de Coordenadores
da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil, realizado em Manaus-AM, no dia 3
de maio de 2018;

•

Promoção do Seminário sobre Adolescente em conflito com a Lei - O ato infracional sob diversos ângulos;

•

Realização, em parceria com a Unicorp, do Curso “Atuação dos Magistrados no Contexto do Depoimento Especial com Crianças e Adolescentes”. Voltada para Magistrados, Promotores de Justiça e Delegados de Polícia, a capacitação foi ministrada, no dia 29 de novembro de 2018, pela PhD
em Psicologia cognitiva Lilian Stein;

•

Participação da Juíza Elke Schuster, representando a CIJ, no Seminário da DPE: Diálogos Intersetoriais - Audiência de Custódia e Ato Infracional;

•

Participação da equipe da CIJ em reuniões da Câmara Técnica para Regionalização dos Serviços
de Acolhimento, realizadas ao longo do ano de 2018, nas SAS – SJDHDS;

•

Promoção do Seminário Adote-me: Acolhimento e Adoção de Crianças Especiais, em parceria
com a Unicorp, no dia 3 de dezembro de 2018;

•

Participação das servidoras da CIJ, em treinamento sobre o novo SNA, com a Juíza Corregedora
Suélvia Reis Nemi, em Foz do Iguaçu-PR, em junho de 2018;

•

Promoção, com apoio da Unicorp, do Curso Técnicas Científicas para Entrevista Investigativa
com crianças e adolescentes no contexto do Depoimento Especial;

•

A convite da magistrada da VIJ de Lauro de Freitas-BA, participação das servidoras da CIJ em
debates promovidos no Encontro dos Habilitados - SNA;

•

Realização da Campanha do Aniversário de 29 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com
a colaboração de outros setores do TJBA, a exemplo da Assessoria de Comunicação Social (Ascom);

•

Participação das servidoras da CIJ no treinamento sobre o novo SNA, ministrado por servidor do
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), na Unicorp;

•

Efetivação da 2ª Etapa do Curso Técnicas de Entrevista Investigativa;

•

Participação da Desembargadora Coordenadora e das servidoras da CIJ no lançamento e treinamento sobre o Novo Sistema de Adoção e Acolhimento, em Brasília-DF, no mês de agosto de 2018;

•

Realização do Curso Contribuições da Psicologia do Testemunho na Prática Jurisdicional

•

•

Participação no II Simpósio Baiano de Saúde Mental Infantil: Brincar e Resistência em oito anos
do Projeto Brincando em Família, nos dias 9 e 10 de novembro de 2018;

Confecção de folders para auxiliar nas audiências de Depoimento Especial, instrumentalizando
magistrados, promotores, defensores, advogados;

•

Realização do Festival Cultural da Infância e Juventude;

•

Participação da Desembargadora Coordenadora no XIII Encontro do Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil, em Florianópolis-SC, no dia 23 de novembro de 2018;

•

Realização do XV Encontro do Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude;

•

Publicação das Cartilhas (quatro volumes);

•

Articulação com outros setores para a realização de pesquisas desenvolvidas pelo Fórum Nacional
da Infância e da Juventude (Foninj), com o preenchimento do questionário eletrônico para mapear as condições das Coordenadorias e das Varas da Infância e Juventude em todo o país.

•

Participação da Desembargadora Coordenadora no XIV Encontro do Colégio de Coordenadores da
Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil, no Rio de Janeiro-RJ, em 3 de maio de 2019;

•

Participação da Desembargadora Coordenadora e das servidoras da CIJ no Seminário Desmistificando a Adoção: Mitos e Verdades, promovido pela 1ª Vara da Infância e Juventude de Salvador;
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CONSULTORIA JURÍDICA ..................................................................................................

N

o âmbito administrativo, durante o biênio 2018/2020, a Consultoria Jurídica prestou apoio jurídico aos projetos implementados pela gestão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). Neste
intento, exerceu as suas atribuições regimentais, especificamente, por meio da emissão de pareceres em processos administrativos e proposições legais e regulamentares: vistou editais; e elaborou
contratos, convênios, acordos de cooperação e respectivos aditivos.

Total do biênio

•

Integrou, as atividades da Consultoria Jurídica, também, o apoio técnico às secretarias do TJBA e suas
unidades, assessorando as áreas técnicas em reuniões e grupos de trabalho.

Processos Recebidos: 9861

Processos Expedidos: 10.836

Processos Arquivados: 12

Processos Criados: 32

Gráficos referentes ao volume de processos administrativos que tramitaram na Consultoria
Jurídica no período de 1/2/2018 a 30/9/2019
Ano 2018

Ano 2019
sub-title

1200
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Realça-se a participação da Consultoria Jurídica da Presidência, durante o biênio, nos estudos para a
edição de decretos judiciários, resoluções e propostas legislativas, como:

600
400

Proposta nº 22.933/2018, sobre a alteração do art. 2º e do art. 16, ambos da Lei nº 11.918, de
16/6/2010, com vistas a conferir maior autonomia na gestão dos bens públicos afetados ao
Tribunal de Justiça, convertida na Lei Estadual n° 14.088/2019;

200
0
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Recebidos

Processos
Encaminhados

Processos
Arquivados

700
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Processos
Criados

- Edição da Lei nº 14.027, de 6/12/2018, que cria a Vantagem Pessoal de Incentivo (VPI) no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia;

Processos
Recebidos

Processos
Encaminhados

Processos
Arquivados

Processos
Criados

Ano 2019
Quantitativo total

- Estudos para implementação do processo de restituição ao erário na esfera do Poder Judiciário;
- Análise para regulamentação de férias, diárias e do regime especial de pagamento de precatórios;

9597

- Decreto Judiciário de abertura, gestão e operacionalização de Conta Vinculada no âmbito
do TJBA; e

Processos Recebidos
Processos Expedidos

10562

- Decreto Judiciário de concessão de diárias.
•

Volume de processos administrativos que tramitaram na Consultoria Jurídica no período de
1/2/2018 a 30/9/2019

•

Quantitativos de atos administrativos realizados na Consultoria Jurídica (Biênio 2018/2020)

Ano 2018

Ato

Processos

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Recebidos

471

607

737

833

653

550

586

390

633

466

365

Expedidos

316

865

816

1212

513

647

751

521

673

494

345

Arquivados

0

0

1

1

0

0

2

0

0

1

0

Criados

1

0

4

10

3

0

2

0

2

0

0
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Processos

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Recebidos

602

530

370

546

462

351

468

449

394

Expedidos

720

575

355

480

632

289

574

407

371

Arquivados

1

2

0

0

2

0

1

0

1

Criados

1

1

1

0

2

1

2

1

1
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Quantidade

Ato

Quantidade

Parecer

5696

Comodato

2

Ata de Registro de Preço

153

Doação

30

Contrato de Prestação de Serviços

125

Termo de Cessão de Uso

101

Aditivo de Prestação de Serviços

163

Aditivo de Termo de Cessão de Uso

106

Contrato de Locação de Imóveis

10

Resilição

154

Aditivo de Locação de Imóveis

1

Termo de Recebimento Definitivo

Contrato de Locação de Bens Móveis

0

Declaração de Inexigibilidade de Licitação

139

Aditivo de Locação de Bens Móveis

0

Declaração de Dispensa de Licitação

131

2

Convênio /Termo de Cooperação Técnica

201

Termo de Reti-ratificação

37

Aditivo de Convênio

22

Consignatário

45

Contrato de Empreitada

9

Aditivo de Permissão de Uso

0

Aditivo de Empreitada

14

Termo de Permissão de Uso

4

Contrato de Aquisição de Bens Móveis

96

Termo de Reconhecimento de Débito

55

Aditivo de Aquisição de Bens Móveis

8
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COORDENAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS .....................................................................
I. O Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia e a Coordenação dos Juizados Especiais

O

s Juizados Especiais do Estado da Bahia, consoante dispõe o art. 15 da Lei Estadual nº
7.033/1997, estão vinculados diretamente ao Presidente do Tribunal de Justiça que, com fundamento no Decreto Judiciário nº 05/1998, convoca juiz de direito para assumir a Coordenação dos Juizados Especiais (Coje), órgão de supervisão administrativa, por um período de dois anos.

É, ainda, responsável por atender a demandas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo, prontamente, encaminhado as informações que foram solicitadas e
adotado as medidas recomendadas pelo referido órgão.
Organiza, ademais, as Sessões do Conselho Superior do Sistema dos Juizados Especiais, participando,
desde a elaboração dos convites para os Desembargadores Membros à confecção das atas das reuniões, auxiliando, por fim, nas diligências posteriores às sessões.
Dentre os maiores desafios do Núcleo Jurídico na gestão 2018/2020, dois merecem destaque: o auxílio
à realização do Processo Seletivo para contratação de novos juízes leigos e conciliadores para o quadro
do TJBA, bem como a participação no desenvolvimento do Projeto Queixa Cidadã, idealizado pelo
Juiz Coordenador dos Juizados Especiais, Paulo Alberto Nunes Chenaud.
No que tange ao referido processo seletivo, o Núcleo Jurídico atuou, desde a elaboração do edital.
Sugeriu pontos de modificação em relação ao último certame, com base na práxis da própria Coordenação dos Juizados Especiais nos últimos quatro anos; revisou os ajustes; e auxiliou a comunicação
da Comissão do Processo Seletivo com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de
Promoção de Eventos (Cebraspe), instituição organizadora do Certame.

Juiz de Direito Paulo Alberto Nunes Chenaud e equipe da Coje

Além da Coje, o Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia é composto pelo Conselho Superior dos Juizados Especiais, que é um órgão de orientação superior; por 55 Varas na capital e 59 Varas
no interior do Estado, distribuídas em 39 Comarcas; bem como por seis Juizados Especiais Cíveis de
Apoio na capital e 14 Juizados Especiais Cíveis de Apoio no interior. Existem, ainda, 127 Juizados Adjuntos instaurados no Tribunal de Justiça baiano.
Importante destacar que, no biênio 2018/2020, foram realizadas inspeções em todas as unidades do
Sistema dos Juizados Especiais, com o propósito de identificar eventuais problemas e viabilizar possíveis soluções.
II. Núcleos de Atuação
Para otimizar a prestação do serviço público, a Coordenação dos Juizados Especiais divide-se em núcleos, cujas atividades mais relevantes desenvolvidas no biênio 2018/2020 serão a seguir apresentadas.

Efetivamente implantado em 20 de agosto de 2019, o Queixa Cidadã é um aplicativo de acesso rápido
à justiça para registro de queixas nos Juizados Especiais. Os protocolos das ações são gerados automaticamente a partir dessa ferramenta, instalada nos tablets e celulares dos cidadãos. A solução está
disponível nas plataformas iOS ou Android.
O referido sistema utiliza uma assistente virtual que conduz os usuários, passo a passo, ao preenchimento de informações até a conclusão da petição, levando a instauração direta do processo formal,
gerando um número de protocolo e designando a data da primeira audiência.
O Núcleo Jurídico da Coje, liderado pelo Juiz Coordenador, Paulo Alberto Nunes Chenaud, durante
a gestão 2018/2020, atuou, ainda, no exame da conveniência e oportunidade da instalação de novas
unidades do Sistema dos Juizados Especiais e criação de novos Juizados Especiais Adjuntos, por meio
de estudos e pareceres emitidos pelos órgãos responsáveis por tais implantações.
Nesse sentido, foram instaladas as seguintes Varas do Sistema dos Juizados Especiais:
Varas do Sistema dos Juizados Especiais Instaladas

1) Núcleo Jurídico
O Núcleo Jurídico tem a incumbência, precipuamente, de resolver as questões jurídicas que chegam à Coordenação. Atua recebendo demandas de cidadãos, advogados, magistrados, prestadores
de serviço, empresas e servidores e levando-as ao Coordenador, inclusive mediante o agendamento
de reuniões. Para solucionar os problemas que surgem e otimizar a prestação do serviço público, são
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Já em relação ao desenvolvimento do Projeto Queixa Cidadã, o Núcleo Jurídico, em parceria com o
Núcleo de Informática da Coje, participou ativamente do processo de construção do sistema, desde as
primeiras reuniões com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim), emitindo
pareceres e sugestões relativas à perspectiva jurídica da implantação do projeto.
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Varas do Sistema dos Juizados Especiais

Número do Decreto

2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Serrinha

488/2018

Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães

626/2018

2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais 2ª da Comarca de Conceição do Coité

488/2019
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Na gestão do Desembargador Gesivaldo Britto como Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia (TJBA), foi convocado, para continuar à frente da Coordenação dos Juizados Especiais, o Juiz
de Direito Paulo Alberto Nunes Chenaud, consoante o Decreto Judiciário nº 142/2018, publicado no
Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 5 de fevereiro de 2018.

expedidos diversos ofícios (simples e circulares); elaboradas minutas de decretos e manifestações em
processos administrativos; e formuladas propostas de alterações a resoluções.

Além disso, foram instituídos os Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal listados a seguir:

Processos Administrativos Tramitados no Núcleo de Recursos Humanos 2018/2020

Juizados Especiais Adjuntos

Número do Decreto

Guaratinga

308/2018

Catu

309/2019

Caravelas

310/2019

Itiruçu

311/2018

Lençóis

312/2019

Pojuca

313/2019

Santana

314/2019

São Gonçalo dos Campos

315/2019

Coaraci

316/2019

Iguaí

371/2019

Itajuípe

372/2018

Coração de Maria

231/2019

Santa Rita de Cássia

232/2019

Tremedal

233/2019

Sento Sé

234/2019

Iraquara

235/2019

Oliveira dos Brejinhos

236/2019

Além das mencionadas instalações de Varas do Sistema dos Juizados Especiais, o Núcleo Jurídico
vem atuando nos processos, ainda em trâmite no TJBA, para instalação da 2ª Vara do Sistema dos
Juizados Especiais de Barreiras (TJ-ADM-2017/50172); 7ª Turma Recursal no Fórum Regional do
Imbuí (TJ-ADM-2019/39500); 20ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor de Salvador (TJ-ADM-2019/39500); 4ª Vara dos Juizados Especiais de Itabuna – relativa aos feitos da Fazenda
Pública (TJ-ADM-2018/52387); 5ª Vara dos Juizados Especiais de Feira de Santana – relativa aos feitos
da Fazenda Pública (TJ-ADM-2018/12676); e unidade do Sistema dos Juizados Especiais em Cruz das
Almas (TJ-ADM-2019/425262).
Por fim, o Núcleo Jurídico participou da instalação do Centro Judiciário de Solução Consensual de
Conflitos (Cejusc) do Juizado Processual da Comarca de Salvador, que, por meio do Decreto Judiciário nº 763/2018, passou a funcionar no Fórum Regional do Imbuí.

Tipo
Folgas - art.118 da Lei nº 6677/94
Plantão - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE - BA)

Número de
Processos
1.099

Certidões

236

Nomeação / exoneração

20

Férias

136

Horário especial

20

Licença-casamento

17

Licença-gestante

11

Licença para cuidar de interesse particular

7

Licença-médica

433

Licença-paternidade

20

Licença-prêmio

236

Licença-trânsito

10

Licença para acompanhar familiar

32

Ofícios - Coje

39

Portarias - Coje

105

Readaptação

8

Remoção/relotação/permuta

58

Decretos

22

Portarias de substituição

98

Outros

161

3) Núcleo de Juízes Leigos e Conciliadores
O Núcleo de Juízes Leigos e Conciliadores trata de questões relativas aos prestadores de serviço atuantes em Varas do Sistema dos Juizados Especiais e Juizados Adjuntos, a exemplo de nomeações, designações, desligamentos, cooperações, revogações de designações, afastamentos, relotações e pedidos
de final de lista.
Nesse contexto, entre 5 de janeiro de 2018 e 30 de agosto de 2019, o Núcleo realizou as seguintes atividades:
Fevereiro a dezembro de 2018

2) Núcleo de Recursos Humanos
Este Núcleo é responsável pela análise dos seguintes pedidos: nomeação de servidor para cargos comissionados (assessor de magistrado, diretor de secretaria de vara, entre outros), designação de servidor para exercício de função gratificada, permuta, remoção, relotação, substituição, horário especial,
afastamentos, folgas, férias, licenças, exoneração, além da emissão de certidões e elaboração de decretos e portarias atinentes à movimentação de servidores e designação de voluntários.
Entre janeiro e agosto de 2019, tramitaram, no Núcleo de Recursos Humanos, 2.784 processos administrativos, conforme descrito:
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Juizados Especiais Adjuntos instituídos

Janeiro a setembro de 2019

Diretor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para promover o acesso de cada gestor de
Serviço de Atendimento Judiciário ao programa. Insta salientar que, atualmente, o Sistema Renavam
encontra-se instalado em todas as unidades do SAJ do Estado, tendo ocorrido o devido treinamento
dos servidores para utilização do emulador;
- Reabertura do SAJ Barreiras;

4) Núcleo de Juizados de Apoio

- Para controle de frequência, implantação do Sistema Gefre nos Juizados Especiais Cíveis de Apoio
de Vitória da Conquista, Ilhéus, Jequié, Itabuna, Camaçari, Juazeiro, Alagoinhas e Teixeira de Freitas;

O Núcleo de Juizados de Apoio oferece suporte aos Juizados Especiais Cíveis de Apoio e Serviço de
Atendimento Judiciário (SAJ) da capital e do interior da Bahia. No biênio 2018/2020, as principais
atividades do Núcleo estão listadas na sequência:

- Criação de planilhas para controle de férias, licenças-prêmio e folgas, com o intuito de facilitar e
agilizar o fluxo dos atendimentos no SAJ;

- Apoio no remanejamento de equipamentos de informática que se encontravam nos extintos Juizados Especiais Cíveis de Apoio do Aeroporto e do Superendividado, bem como auxílio na relotação de
alguns servidores, antes desligados, para as referidas unidades;
- Respostas a diversas comunicações eletrônicas enviadas pelos servidores dos Serviços de Atendimento Judiciário e por órgãos externos ao Poder Judiciário, a exemplo da Secretaria de Administração
do Estado da Bahia (Saeb);
- Auxílio na análise de pedidos de afastamentos (férias/licenças-prêmio/atestados médicos) formulados por servidores lotados nas unidades dos Serviços de Atendimento Judiciário;
- Apoio e treinamento aos novos servidores designados para os Serviços de Atendimento Judiciário
na utilização dos diversos sistemas: Central de Agendamento de Queixas, Processo Judicial Digital
(Projudi), Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga) e Sistema Eletrônico de Gestão de Frequência (Gefre);
- Resolução (presencial e por contato telefônico) de problemas enfrentados pelos cidadãos relacionados à Central de Agendamento dos Juizados Especiais Cíveis de Apoio;
- Visitas aos Serviços de Atendimento Judiciário para adequação dos espaços à quantidade de servidores de cada unidade e acompanhamento da regularidade dos serviços prestados;
- Intermédio da comunicação entre a Saeb e os Serviços de Atendimento Judiciário;
- Auxílio nas situações de substituição ou permuta entre servidores lotados no SAJ;
- Controle da produtividade dos servidores lotados no SAJ;
- Atuação nos Termos de Cooperação Técnica (TCT) entre o TJBA , a Empresa Baiana de Águas e
Saneamento (Embasa) e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), com o intuito de
reduzir a litigiosidade entre os cidadãos e as referidas empresas;
- Importação do emulador de consulta Renavam, proporcionando, ao TJBA, independência para
instalar o referido sistema em qualquer unidade judiciária, necessitando, apenas, da autorização do
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- Ajustes e mudanças no sistema de agendamento, tais como: bloqueio do cidadão no sistema de agendamento no caso de não comparecimento; inclusão de requerimento de desbloqueio assinado pelo
cidadão; e inclusão, no sistema, da possibilidade de atendimentos sem prévia marcação.
5) Núcleo de Informática
Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Informática, quatro merecem destaque
pela inovação e contribuição para a melhoria contínua da prestação jurisdicional:
Projeto Queixa Cidadã
O Núcleo desenvolveu, em parceria com a Setim, o aplicativo Queixa Cidadã para dispositivos móveis.
Essa ferramenta permite o encaminhamento de queixas relativas a serviços essenciais dos Juizados de
Defesa do Consumidor diretamente pela parte, sem precisar do auxílio de advogado ou do comparecimento a unidades do SAJ.
Automatização de Atos Tributáveis
Foi concluído o levantamento de requisitos para desenvolvimento e disponibilização, no Sistema Projudi, de relatório automatizado de atos tributáveis ocorridos nos autos, com vistas à interposição de
recurso inominado e pagamento das custas processuais.
Automatização do Pagamento de Juízes Leigos e Conciliadores
A implantação do Sistema Administrativo de Acompanhamento da Produtividade possibilitou a aferição
automática do desempenho de juízes leigos e conciliadores, para fins de pagamento, a partir de registros
lançados, por esses prestadores de serviço, nos autos eletrônicos disponíveis nos Sistemas Projudi e SAJ
(e PJe a partir de outubro de 2019). Ao instituir esse sistema, evitam-se, assim, pagamentos indevidos.
Plenário Virtual
Um novo módulo de julgamento eletrônico para as Turmas Recursais foi desenvolvido. A ação atende
ao Ato Conjunto nº 08/2019, que dispôs sobre o julgamento de processos em ambiente virtual pelas
Turmas Recursais. Trata-se do primeiro módulo de julgamento colegiado disponível em ambiente
totalmente virtual do Poder Judiciário do Estado da Bahia (PJBA).
Além desses projetos, o Núcleo de Informática destacou-se pelas seguintes frentes de atuação:
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- Redução do tempo de atermação de queixas nas unidades do SAJ, de 45 min para 30 min, com o
intuito de aumentar o número de agendamentos diários para cada unidade;

E-mail Institucional
Atendimento de, aproximadamente, 9.830 solicitações relacionadas à utilização dos sistemas eletrônicos.

- Implantação do Aviso de Recebimento (AR) Digital nas Turmas Recursais, desonerando a secretaria
judicial do serviço de postagem de cartas;

Sistema Projudi
- Desenvolvimento de módulo para operacionalização de pedidos de destituição e habilitação em
massa de advogados de grandes empresas demandadas, com o intuito de evitar a sobrecarga das secretarias judiciais para os necessários registros, bem como eventuais paralisações processuais por ineficácia dos atos intimatórios;

- Integração do Sistema Projudi ao novo Sistema de Distribuição de Mandados Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça (CGJ), o qual integrará todas as unidades judiciais do PJBA;

- Integração do Sistema Projudi ao Cadastro Nacional de Advogados (CNA) para fins de bloqueio dos
advogados com a inscrição suspensa/cancelada;
- Integração do Sistema Projudi ao Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (SISCONDJ) do Banco
do Brasil (elaboração de alvarás eletrônicos);

- Disponibilização, para os advogados, de sistema exclusivo para emissão eletrônica da Certidão de
Militância do Advogado;
- Adequação do Sistema Projudi para contabilização dos prazos em dias úteis, em atendimento ao
regramento disposto na Lei nº 13.728, de 31 de outubro de 2018;
- Aprimoramento da funcionalidade automática de registro do decurso de prazo;
- Inclusão de filtros de pesquisa na tela de processos conclusos para despacho inicial das Turmas Recursais (competência, comarca, busca por nome da parte pelo nome, CPF e CNPJ e nº da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), possibilitando, aos magistrados, a criação de pautas de julgamento temáticas;
- Implantação de novo módulo de envio de recursos para as Turmas Recursais; e cadastro de ações
originárias das Turmas;
- Aprimoramento da funcionalidade de notificação eletrônica dos magistrados dos Juizados, nos processos em que são parte nas Turmas Recursais (exemplos: mandado de segurança, habeas-corpus,
conflito de competência, exceções), por meio do Sistema Projudi - novo banco ente/autoridade -, com
orientações disponíveis para Juizados e Turmas Recursais;
- Automatização da inserção de código de acesso aos autos nos mandados judiciais elaborados no
Projudi, que elimina anexos, reduz custos com impressões e facilita o cumprimento dos mandados
judiciais pelos oficiais de justiça das Centrais de Mandados;
- Disponibilização, no portal do advogado disponível no Sistema Projud, de módulo de substabelecimento com e sem reserva de poderes, nos termos do art. 24 do Código de Ética da OAB, desonerando
as secretarias judiciais e acelerando a tramitação processual;
- Desenvolvimento de funcionalidade para registro e formação de banco de dados com as informações
dos beneficiários das Transações Penais nos Juizados Especiais Criminais;
- Integração do Sistema Projudi à base de dados dos Correios, com apresentação automática dos endereços a partir da digitação dos Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) válidos no país;
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Sistema PJe
- Elaboração e disponibilização de manual para registro do pedido de sustentação oral;
- Levantamento de requisitos para aprimoramento dos pedidos de sustentação oral;
- Integração com o Sistema Administrativo de Acompanhamento da Produtividade de Juiz Leigo e
Conciliador a partir de outubro de 2019;
- Auxílio à Coordenação de Sistemas (Cosis) para desenvolvimento e implantação do módulo eletrônico de migração de processos do Sistema SAJ para o PJe, o qual será utilizado para distribuição automática para os Juizados Especiais da Fazenda Pública dos processos oriundos do Plantão Judiciário da
capital; bem como para a distribuição automática para a 6ª Turma Recursal dos Recursos Inominados
oriundos das varas judiciais do interior do Estado da Bahia que utilizam o Sistema SAJ, desonerando,
assim, o setor de distribuição processual dos Juizados da capital e Turmas Recursais;
- Encaminhamento à Cosis, por meio do Ofício nº 180/2018, de 11 solicitações para aprimoramento
do Sistema PJe 1º Grau, feitas pela equipe de saneamento da Coje, a fim de aumentar a produtividade
dos magistrados e servidores;
- Melhoria da funcionalidade para registro das audiências e realização das minutas/pré-análises relacionadas às atividades dos conciliadores e juízes leigos.
Sistema Siga
- Envio de propostas de melhorias ao Comitê Gestor.
Sistema STF Tribunais (Remessa Eletrônica ao STF)
- Cadastro, habilitação e desabilitação de usuários internos.
Sistema Administrativo de Acompanhamento de Juiz Leigo e Conciliador
- Realização de melhorias no controle do registro funcional dos juízes leigos e conciliadores.
Sistema Siscondj
- Implantação do Sistema Siscondj em todas as 31 Varas Cíveis do Sistema dos Juizados Especiais da
Comarca da Capital, além das quatro Varas do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Feira
de Santana. Essa ferramenta permite a liberação imediata para saque de valores depositados em juízo,
sem a intermediação do banco, assim como a transferência direta para as contas bancárias indicadas
pelas partes e pelos advogados;
- Suporte técnico para implantação nas demais Varas do Sistema dos Juizados Especiais do interior do Estado.
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- Elaboração e veiculação de videoaula sobre a utilização do novo módulo de distribuição de mandados;

- Integração do Projudi ao Projeto Queixa Cidadã, que permite o acesso por meio de dispositivos móveis.

Sistema de Jurisprudência: Nova Plataforma de Busca
- Composição da equipe de negócio que desenvolveu a nova plataforma de pesquisa da jurisprudência
do Tribunal de Justiça e Turmas Recursais, contemplando todos os Sistemas Judiciais Eletrônicos.

zação do Sistema Projudi: Grupo Especial de Atuação para o Controle Externo da Atividade Policial
(Gacep); Núcleo de Apuração de Crimes Relativos a Erros na Área de Saúde (Nacres); Central de
Inquéritos, entre outros;

Sistema de Emissão de Certidões dos Juizados
- Desenvolvimento de Sistema WEB para obtenção automatizada pelos jurisdicionados de Certidão Negativa/Positiva de processos em tramitação nas Varas do Sistema dos Juizados Especiais
do Estado da Bahia.

- Disponibilização de videoaula, na área de comunicados do Projudi, com orientações para os Juizados referentes ao envio de recursos às Turmas Recursais; e para os advogados referentes ao cadastramento de ações nas Turmas Recursais;

Reclamações processuais e informações

2.065

Respostas aos interessados e pedidos de servidores

1.311

- Treinamento dos magistrados e servidores das Turmas Recursais para utilização do Módulo do Plenário Virtual.
Citação e Intimação Eletrônica
- Credenciamento de 68 grandes empresas, no Projudi, ao sistema de recebimento de citações e intimações eletrônicas; e manutenção do acervo digital de 782 cadastros de pessoas jurídicas para recebimento de expedientes eletrônicos;

Eleição Virtual
- Realização dos procedimentos de eleição virtual dos membros do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais.

- Expedição de 304.801 citações eletrônicas, entre fevereiro de 2018 e agosto de 2019, perfazendo uma
economia de R$ 5.446.793,87, evitando custos com postagens nos Correios (custo considerado de R$
17,87 por cada carta postal emitida com AR Digital);

Adequação ao eSocial
- Elaboração de requisitos para melhoria e adequação ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), projeto do Governo Federal.

- Expedição de 421.268 intimações eletrônicas, entre fevereiro de 2018 e agosto de 2019, o que representou uma economia de R$ 7.528.059,16 com postagens nos Correios;

Convênios
- Planejamento para instalação de central pré-processual destinada aos casos envolvendo a Embasa na
Comarca de Feira de Santana; e a Coelba na Comarca de Salvador.
Treinamentos
- Treinamento dos gestores e oficiais de justiça das Centrais de Mandados das Comarcas de Valença,
Jequié e Euclides da Cunha para utilização do Sistema Projudi;
- Apresentação da nova Plataforma de Jurisprudência para os inscritos no Encontro do Colégio de
Magistrados de 2018;
- Treinamento de todos os servidores e magistrados, lotados no Fórum Regional do Imbuí e nos
Juizados Especiais da Comarca de Feira de Santana, para utilização do Sistema SISCONDJ (alvarás eletrônicos);
- Treinamento dos servidores e magistrados da recém-criada Vara do Sistema dos Juizados Especiais
da Comarca de Luís Eduardo Magalhães para utilização plena dos Sistemas Projudi, PJe e Intimação
Telefônica (INTTEL);
- Treinamento das Autoridades Policiais e dos Membros e Servidores do Ministério Público da Comarca de Luís Eduardo Magalhães para uso do Sistema Projudi;
- Treinamento dos membros da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados para utilização do Sistema PJe 2.0;
- Treinamento dos órgãos de distribuição do Ministério Público da Comarca de Salvador para utili-
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- Economia com gastos postais para expedição de citações e intimações eletrônicas, entre fevereiro de
2018 e agosto de 2019, de, aproximadamente, 13 milhões de reais.
Intimação Telefônica (Inttel)
- Realização de 23 mil intimações, pela via telefônica, até agosto de 2019, perfazendo uma economia
de, aproximadamente, meio milhão de reais, evitando custos com a expedição de cartas postais.
6) Núcleo de Distribuição Processual
- Atendimento de 2.040 expedientes recebidos no Malote Digital;
- Atendimento de mais de 1.200 solicitações de distribuição de cartas precatórias via e-mail;
- Atendimento, via e-mail, de 1.772 solicitações de distribuição/redistribuição processual advindas da
Justiça Comum;
- Distribuição de 2.190 ações no Sistema Projudi e 297 no Sistema PJe, entre fevereiro de 2018 e agosto
de 2019, perfazendo o total de 2.487 ações distribuídas.
7) Núcleo de Estatística
- Divulgação mensal de documentos: relatórios gerenciais de todas as Varas dos Juizados; estatísticas
das Turmas Recursais; produtividade mensal dos conciliadores e juízes leigos, em atendimento ao art.
8º – IV da Resolução nº 7 de 28 de julho de 2010; e atermações de queixas registradas nos Juizados
Especiais Cíveis de Apoio/SAJ do Estado da Bahia.
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Portal dos Juizados Especiais
- Atualização do site do órgão, com disponibilização de informações e serviços referentes ao Sistema
dos Juizados Especiais do Estado da Bahia.

- Acompanhamento do cumprimento da Meta 2/2019 do Conselho Nacional de Justiça, referente a
julgar os processos ativos distribuídos até 31 de dezembro de 2016.
8) Núcleo de Ouvidoria
- Atuação no pronto atendimento de cidadãos e partes que buscam, na Coordenação dos Juizados
Especiais, respostas para inúmeras questões, sejam elas jurídicas, processuais ou apenas informativas;
- Registro, de janeiro de 2018 até agosto de 2019, dos seguintes números concernentes à atividade
de ouvidoria:
Reclamações processuais e informações

2.065

Respostas aos interessados e pedidos de servidores

1.311

9) Núcleo de Aparelhamento de Juizados

10) Grupo de Saneamento e Baixa Processual
Instituído durante a primeira gestão do Juiz Coordenador Paulo Alberto Nunes Chenaud à frente da Coje
(Decreto Judiciário nº 97/2016), o Grupo de Saneamento e Baixa Processual atua no auxílio ao saneamento
das unidades integrantes do Sistema dos Juizados Especiais. Objetiva regularizar o estoque de feitos em
tramitação, prevenção de irregularidades e busca por soluções para as principais dificuldades enfrentadas
pelos Juizados Especiais da Bahia na tentativa de reduzir o congestionamento nas Varas do Sistema.
Dentre as principais atribuições do Grupo de Saneamento, destaca-se o acompanhamento do desempenho das secretarias e da prestação jurisdicional. Essa ação é realizada, em parceria com os servidores das unidades auxiliadas, por meio da análise do acervo processual existente, com vistas a promover
baixa nos feitos que tenham cumprido todas as etapas processuais.
Foram realizados trabalhos de saneamento nas seguintes unidades:
Atuação do Grupo de Saneamento nas Varas do Sistema dos Juizados Especiais da Capital

Obras Entregues na Capital
- As 1ª e 2ª Varas do Sistema dos Juizados Especiais Criminais foram transferidas para o Fórum Ruy
Barbosa. No que tange às obras feitas no Fórum Regional do Imbuí, além da reconstrução do hall
de entrada; das reformas na 10ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor e gabinetes
dos juízes das Turmas Recursais; e da substituição das estruturas metálicas; as seguintes construções foram realizadas:

1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais (VSJE) da Fazenda Pública
2ª VSJE da Fazenda Pública
1ª VSJE do Consumidor (matutino)
2ª VSJE do Consumidor (vespertino)
3ª VSJE do Consumidor (matutino)
5ª VSJE do Consumidor (matutino)
7ª VSJE do Consumidor (matutino)

- Memorial em homenagem a todos os coordenadores dos Juizados Especiais e diretores do Fórum;

8ª VSJE do Consumidor (vespertino)

- 24 gabinetes, na Central dos Juizados Especiais, para três novas Turmas Recursais;

11ª VSJE do Consumidor (matutino)

- Sala para a Administração, na Central dos Juizados Especiais;

13ª VSJE do Consumidor (matutino)

- Espaço para abrigar a 19ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais;

15ª VSJE do Consumidor (matutino)

- Mais uma sala de sessões para as Turmas Recursais;
- Novo local de convívio para magistrados;
- Novo espaço para a Secretaria das Turmas Recursais.
Obras em Andamento no Interior
- Construção de nova sede para abrigar as Varas do Sistema dos Juizados Especiais de Feira de Santana.
Estudos de instalação já foram realizados, assim como a escolha do prédio que abrigará a nova sede;
- Estudos para a construção de nova sede para abrigar a Vara do Sistema dos Juizados Especiais de
Alagoinhas;
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Quanto à atividade de realização de obras e aparelhamento de Juizados, em relação ao biênio 2018/2020,
esclarece-se o seguinte:

9ª VSJE do Consumidor (matutino)
12ª VSJE do Consumidor (vespertino)
14ª VSJE do Consumidor (vespertino)
16ª VSJE do Consumidor (vespertino)
17ª VSJE do Consumidor (matutino)
18ª VSJE do Consumidor (vespertino)
19ª VSJE do Consumidor (matutino)
1ª VSJE de Causas Comuns (matutino)
2ª VSJE de Causas Comuns (vespertino)
3ª VSJE de Causas Comuns (matutino)
4ª VSJE de Causas Comuns (vespertino)
5ª VSJE de Causas Comuns (matutino)
6ª VSJE de Causas Comuns (vespertino)
7ª VSJE de Causas Comuns (matutino)
1ª VSJE de Trânsito (matutino)
2ª VSJE de Trânsito (vespertino)

- Reforma na Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Gandu;
- Reconstrução de nova sede para as Varas do Sistema dos Juizados Especiais de Ilhéus.
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Atuação do Grupo de Saneamento nas Varas do Sistema dos Juizados Especiais do Interior

Atuação do Grupo de Saneamento nos Processos
do Rito dos Juizados nas Unidades da Justiça Comum

1ª VSJE–Barreiras
1ª VSJE–Camaçari

Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Antas

2ª VSJE–Camaçari

1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Ibirataia

1ª VSJE-Conceição do Coité

Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais de Itagibá

2ª VSJE–Eunápolis

Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Lapão

1ª VSJE-Feira de Santana

Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais de Taperoá

2ª VSJE-Feira de Santana

Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais de Ubatã

3ª VSJE-Feira de Santana
4ª VSJE-Feira de Santana
1ª VSJE–Guanambi
1ª VSJE–Ilhéus
2ª VSJE-Ilhéus
3ª VSJE–Ilhéus

No período compreendido entre 5 de janeiro de 2018 e 30 de agosto de 2019, o Grupo de Saneamento
e Baixa Processual promoveu, no Sistema Projudi, o montante de 62.248 movimentações e realizou
79.118 pré-analises, perfazendo um total de 141.336 atos. Nesse sentido, confere-se a seguinte balança
judiciária do Sistema dos Juizados Especiais da Bahia referente à gestão 2018/2020:

1ª VSJE–Irecê
2ª VSJE–Irecê
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1ª VSJE–Itabuna
3ª VSJE–Itabuna
1ª VSJE–Itapetinga
1ª VSJE–Jacobina
2ª VSJE–Jacobina
1ª VSJE–Jequié
2ª VSJE–Jequié
1ª VSJE–Juazeiro
2ª VSJE–Juazeiro
1ª VSJE-Porto Seguro
1ª VSJE–Serrinha
1ª VSJE–Simões Filho
VSJE–Luís Eduardo Magalhães
VSJE–Alagoinhas
VSJE-Cícero Dantas
VSJE-Euclides da Cunha
VSJE–Gandu
VSJE–Ipiaú
VSJE–Itaberaba
VSJE–Itamaraju
VSJE-Riachão do Jacuípe
VSJE-Santo Estevão
VSJE–Valença
VSJE-Santo Antônio de Jesus
VSJE-Santa Maria da Vitória
1ª VSJE-Vitória da Conquista
2ª VSJE–Vitòria da Conquista
3ª VSJE-Vitória da Conquista
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CONTROLADORIA DO JUDICIÁRIO ...................................................................................

A

Controladoria do Judiciário (CTJUD), em sua estrutura organizacional, conta com um Gabinete para assessoria técnica e uma Coordenação de Auditoria (Coaud), voltada para o exame
e a avaliação da adequação, eficiência e eficácia do sistema de controle interno.

A CTJUD está diretamente vinculada à Presidência do Tribunal de Justiça e, no biênio 2018/2020,
consolidou-se como unidade de assessoramento à administração. Nesse período, com foco no desenvolvimento de atividades de caráter consultivo, realizadas pelo Gabinete, intensificou as atividades
de apoio ao gestor para ampliar o controle da qualidade do gasto público, a prevenção e o combate à
ineficiência. Ademais, promoveu auditoriais internas, executadas pela Coaud.
Atividades da Assessoria Técnica – Gabinete da Controladoria

g) Com o Núcleo de Arrecadação e Fiscalização (NAF) do Poder Judiciário e a Corregedoria Geral
da Justiça (CGJ), elaboração de proposta de Decreto Judiciário para regular os Protestos de Títulos
Judiciais. Tal iniciativa objetivou implementar, por meio do protesto de título judicial, mecanismos de
cobrança de custas judiciais e créditos decorrentes de sentenças;
h) Concretização do projeto de formalização de convênios de cooperação técnica com os Municípios
do Estado da Bahia, com vistas a possibilitar a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS) nos contratos administrativos e sobre a prestação de serviços de registros públicos,
cartorários e notariais. Além de ajudar os municípios na arrecadação de recursos próprios, fundamentais para a manutenção e melhoria dos serviços públicos, o projeto pretende, sobretudo, fortalecer o
controle da arrecadação TJBA, com a troca de informações referentes aos valores dos emolumentos
percebidos pelas serventias; e resguardar o Judiciário baiano de possíveis responsabilizações decorrentes da ausência de retenção e recolhimento do ISS nos contratos administrativos;

Nas atividades de consultoria, estão inseridos: o acompanhamento e a interpretação da legislação; as
orientações aos gestores e demais servidores nos aspectos concernentes ao gerenciamento de riscos e
de controles internos; a centralização do relacionamento com o controle externo; e o aconselhamento
à administração nos assuntos estratégicos da gestão, realizado a partir de solicitações específicas e mediante participação em órgãos colegiados. Na consecução destas funções, a CTJUD movimentou 877
processos e expedientes administrativos.

i) Atualização e revisão dos Atos Normativos que regulem sobre o Sistema de Registro de Preços (SRP)
e sobre a Aplicação de Penalidades e Sanções Administrativas em Contratações Públicas, realizando a
sua integração com o Normativo da Contratação Geral, além da confecção de cartilhas, com vistas a
difundir e orientar a contratação nos diversos setores administrativos. Este projeto tem como meta principal aprimorar o mecanismo de controle interno, mediante a criação de procedimentos de fiscalização
do gerenciamento e da execução das ações sob a gestão administrativa do TJBA. Busca, assim, detectar,
previamente, eventuais desvios ou problemas ocorridos, seguido pela adoção de medidas corretivas,
para que o processo se reoriente na direção da aplicação mais econômica e razoável do recurso público.

Dentre as atividades desenvolvidas no biênio 2018/2020, destacam-se:

Atividades da Coordenação de Auditoria

a) Emissão de Instruções de Controle Interno, com orientações acerca da gestão e fiscalização dos
contratos administrativos;

As atividades de auditoria interna são desenvolvidas pela Coordenação de Auditoria (Coaud) e compreendem exames, análises e avaliações com a finalidade de certificar a eficácia dos controles internos
e a conformidade com a legislação, buscando a mitigação de riscos. Para cada trabalho, é gerado um
relatório que indica os pontos relevantes, bem como as recomendações para melhorias.

b) Realização de encontros de atualização com os gestores e fiscais dos contratos para debater temas
relevantes acerca dos princípios e normas que regem licitações e contratos administrativos, das posições jurídicas adotadas pelos órgãos de controle externo e das orientações de boas práticas adotadas
por outras instituições públicas;
c) Acompanhamento das solicitações dos órgãos de controle externo: recebimento e análise das demandas, coleta de informações das áreas e preparação para o encaminhamento das respostas. Para
esta atividade foram geridos 148 expedientes no período, inclusive assessorando, quando necessário,
a Assessoria Especial da Presidência II Assuntos Institucionais em audiências no Conselho Nacional
de Justiça (CNJ);
d) Monitoramento das recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE), para o qual foram
acompanhadas 22 sessões de julgamento e realizadas 16 audiências com Conselheiros;

Os trabalhos da Coaud foram planejados em conformidade com as normas de auditoria. Para tanto,
consideraram a realidade do ambiente institucional, os recursos humanos e materiais disponíveis para
um período de um ano, coincidindo com o exercício financeiro. O desempenho da execução dos Planos de Auditoria do biênio é demonstrado no gráfico a seguir:
Auditorias Realizadas
12
10
Auditorias
Planejadas

8

Auditorias
Concluídas no
exercício

6
4

e) Análise da conformidade das áreas definidas nos projetos arquitetônicos de construção e reformas de unidades do Poder Judiciário, em atendimento ao Decreto Judiciário nº 447, de 16 de
junho de 2016;
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Além do cumprimento das atribuições legais, ao longo do biênio 2018/2020, a Controladoria do Judiciário deu continuidade às atividades de caráter consultivo. Essa iniciativa visa a contribuir para a
melhoria das práticas administrativas. Isto porque auxilia os gestores, no cumprimento dos objetivos
institucionais, mediante foco no desenvolvimento de atividades de caráter consultivo e no acompanhamento e atendimento aos órgãos de controle externo.

f) Atuação, a título de assessoramento, junto à Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), especialmente no que tange à elaboração do Plano de Ação, visando ao
cumprimento da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência no âmbito do Poder Judiciário;

As auditorias concluídas são detalhadas nos quadros que se seguem. Vale salientar que, em 2019, a
quantidade de projetos de auditoria executados superou o quanto previsto para o período. O único
projeto não executado no período planejado refere-se à auditoria contábil do exercício de 2018, que
objetivava avaliar a qualidade e fidelidade das informações dos demonstrativos contábeis. A execução
desse projeto foi transferida para o exercício de 2019, mediante ação coordenada de auditoria pelo CNJ.

Projetos de auditoria desenvolvidos em 2019
PROJETO

UNIDADE

CNF 001/2017

Segesp

Setim

Verificar as medidas adotadas, pelo auditado, a fim de
atender às recomendações constantes do relatório da
Monitoramento
Auditoria OPE006/2017 que consistiu em avaliar as ações
das recomendações
gerenciais e os procedimentos relacionados ao processo
de auditoria
operacional da gestão e fiscalização do Contrato nº 38/15-S,
firmado com a empresa Solutis Tecnologias Ltda.

Sejud

Verificar as medidas adotadas, pelo auditado, para
atendimento às recomendações propostas no relatório da
Monitoramento
Auditoria OPE003/2017, que consistiu em avaliar as ações
das recomendações
gerenciais e os procedimentos relacionados ao processo
de auditoria
operacional da gestão e fiscalização dos contratos firmados
com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)

Sead

Verificar as medidas adotadas, pelo auditado, para
Monitoramento
atendimento às recomendações propostas no relatório
das recomendações
da Auditoria OPE 005/2015, relativas aos serviços de
de auditoria
manutenção predial

CNF 001/2019

Segesp

Folha de
Pagamento

Verificar se a correção e a atualização da tabela de Plano de
Cargos e Salários-PCS do Poder Judiciário, ocorridas em
outubro de 2017, e o cumprimento do teto constitucional
estão em conformidade com a legislação pertinente

CNF 002/2019

Sead

Contratações
Públicas

Verificar se o processo de gestão e fiscalização dos contratos
de locação de imóveis estão em conformidade com a
legislação pertinente

CNF 003/2019

Secretaria de
Planejamento
e Orçamento
(Seplan)

Governança
Orçamentária
e Financeira,
Planejamento,
Gerenciamento,
Execução e Gestão
Contábil

Ação coordenada pelo CNJ de Auditoria em Governança
Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento,
Execução e Gestão Contábil objetiva analisar a adequação
orçamentária e financeira aos requisitos estabelecidos na
Legislação Federal, nas Resoluções CNJ nº 195/2014 e nº
198/2014, e em boas práticas nacionais e internacionais

CNF 004/2019

1ª Vice-Presidência

Sistema de gestão
da qualidade

Avaliar o nível de aderência do Sistema da Gestão da
Qualidade, implantado no Secomge e no Plantão do 2º Grau,
à Norma ABNT ISO 9001:2015

CNF 005/2019

DPG

Sistema de gestão
da qualidade

Avaliar o nível de aderência do Sistema da Gestão da
Qualidade, implantado nos Cartórios Integrados das
Relações de Consumo, à Norma ABNT ISO 9001:2015

CNF 006/2019

Segesp
Sead
Setim
Sejud

Gestão
orçamentária,
financeira e
patrimonial

Avaliar a situação da governança e da gestão das aquisições
no Tribunal de Justiça com o intuito de identificar os pontos
vulneráveis e induzir melhorias

CNF 007/2019

Sejud
Setim

Gestão
Documental

Ação coordenada pelo CNJ, visa a avaliar a gestão de
documentos, os procedimentos e as operações técnicas
referentes à produção, ao uso, à avaliação e ao arquivamento
para guarda permanente

Sead

Gestão
orçamentária,
financeira e
patrimonial

Avaliar o nível de aderência da gestão do ativo imobilizado
do Tribunal de Justiça aos procedimentos contábeis
patrimoniais conforme a Portaria nº 877, de 18 de dezembro
de 2018, da Secretaria do Tesouro Nacional

MON 001/2019

CNF 002/2018

CNF 003/2018

OPE 002/2017

OPE 007/2017

OPE 001/2018

OPE 002/2018

OPE 003/2018
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ASSUNTO

OBJETIVO

Secretaria de
Administração (Sead)
Secretaria Judiciária (Sejud)
Secretaria de Tecnologia da
Informação e
Modernização (Setim)

Gestão,
movimentação e
controle da contacorrente vinculada,
bloqueada para
movimentação.

Avaliar a existência de padrões e a eficiência
dos controles internos relativos à retenção
de provisões de encargos trabalhistas
e previdenciários a serem retidas das
empresas terceirizadas, com mão de obra
residente nas dependências das unidades do
Poder Judiciário

CGJ/Corregedoria das
Comarcas do Interior (CCI)
Sead

Concessão e
comprovação de
diárias

Verificar os procedimentos adotados pela
Administração na concessão de diárias

Setim

Governança e
gestão de tecnologia
da informação e
comunicação.

Avaliar o Sistema de Governança e Gestão de
Tecnologia da Informação e Comunicação

Folha de Pagamento

Verificar se o pagamento das verbas
“Indenização de Transporte” e “Gratificação
de Atividade Externa” está sendo efetuado
em conformidade com a legislação em vigor

Serviço de
abastecimento da
frota de veículos
oficiais e dos grupos
de geradores.

Verificar a efetividade dos procedimentos
internos relativos aos registros e controles
de gestão e à fiscalização dos gastos com
combustíveis dos veículos integrantes da
frota do Poder Judiciário, bem como dos
grupos de geradores

Aquisição de
microcomputadores

Avaliar os controles internos inerentes
à aquisição de microcomputadores pelo
Tribunal de Justiça da Bahia no exercício de
2016 a 2017

Serviços de
digitalização de
documentos

Verificar as condições de trabalho,
a execução, a entrega do objeto e a
regularidade trabalhista nos contratos de
prestação de serviço, com mão de obra
residente nas dependências do Tribunal
de Justiça, relativos à digitalização de
documentos em unidades do Poder
Judiciário do Estado da Bahia

Secretaria de Gestão
de Pessoas (Segesp)

Sead

Setim

Sejud

1ª Vice-Presidência

Diretoria de Primeiro
Grau (DPG)

Sistema de Gestão
da Qualidade

Avaliar o nível de aderência do Sistema
da Gestão da Qualidade implantado no
Serviço de Comunicações Gerais (Secomge)
e no Plantão do 2º Grau à Norma ABNT
ISO 9001:2015

Sistema de gestão
da qualidade

Avaliar o nível de aderência do Sistema
da Gestão da Qualidade, implantado nos
Cartórios Integrados das Relações de
Consumo, à Norma ABNT ISO 9001:2015
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CNF 001/2018

UNIDADE

OBJETIVO

Verificar as medidas adotadas, pelo auditado, para sanar as
Monitoramento
não conformidades apontadas no Projeto de Auditoria nº
das recomendações AUD-001/2016-OPE nos controles internos utilizados para
de auditoria
concessão e pagamento de diferenças pecuniárias pagas a
magistrados e servidores do Poder Judiciário

Projetos de auditoria desenvolvidos em 2018
PROJETO

ASSUNTO

Participação em Eventos e Cursos
1. Participação no IV e V Fórum de Boas Práticas de Auditoria e Controle Interno do Poder Judiciário
O IV Fórum foi realizado em maio de 2018 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo-SP, enquanto que o V Fórum foi realizado em maio de 2019 no Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais (TJMG). Além de representantes da Controladoria do Judiciário, participaram dos encontros:
autoridades dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União; renomados profissionais de
auditoria e controle interno; e docentes de instituições especializadas e de institutos de auditoria.

Em ambos os fóruns, a Controladoria do Judiciário teve participação de destaque. O órgão apresentou, no IV Fórum, o projeto de Auditoria de Certificação da Qualidade ISO 9001 nos Cartórios Integrados e no Secomge. Já no V Fórum, expôs o estudo de caso acerca da implementação de padrões de
contratação e penalização mediante a formalização de controles internos administrativos. Este tema
foi ao encontro da maioria das apresentações, em virtude da importância dos controles para efetivação
da governança no serviço público.
2. Curso de Fiscalização de Contratos Administrativos
Os servidores da Controladoria do Judiciário participaram do Curso de Fiscalização de Contratos
Administrativos, realizado no período de 3 a 5 de dezembro de 2018, na sede da Universidade Corporativa (Unicorp) do TJBA. Além disso, houve a participação de servidores dos diversos setores que
trabalham com a gestão administrativa. Esse curso foi solicitado pela Controladoria do Judiciário e
teve como meta capacitar os fiscais dos contratos administrativos firmados pelo Poder Judiciário.
3. Curso de Recondução da Despesa com Pessoal aos Limites Fiscais
Os servidores da Controladoria do Judiciário estiveram presentes no Curso de Recondução da Despesa com Pessoal aos Limites Fiscais, organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Pública
(Ibrap) e ocorreu no dia 8 de agosto de 2018, em São Paulo-SP. O evento proporcionou, aos participantes, informações atualizadas sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, abordou medidas
de gestão que devem ser implementadas com o fito de manter o equilíbrio da despesa com pessoal,
destacando a necessidade de reestruturação administrativa, redefinição de regime jurídico, possibilidade de terceirização, redução das despesas com cargos em comissão, adequação das atribuições em
consonância com a Constituição Federal, restrições de concessão de gratificações e funções gratificadas, contingenciamento de horas extraordinárias, programa de demissão voluntária e auditoria de
folha de pagamento.

5. Curso de Nivelamento dos Servidores do Poder Judiciário EAD – CNJ
Os servidores da Controladoria do Judiciário participaram do curso realizado à Distância, oferecido
pelo CNJ, no período de 16 de julho a 31 de agosto de 2019. Essa ação teve como principal escopo
capacitar os servidores do Poder Judiciário em temas que propiciem o domínio de competências necessárias para a melhoria das práticas profissionais.
6. Seminário sobre a Visão do TCU sobre 50 Temas Fundamentais e Aplicados da Contratação Pública
Servidora da Controladoria do Judiciário esteve presente no Seminário Nacional sobre a Visão do TCU
sobre 50 Temas Fundamentais e Aplicados da Contratação Pública, realizado em Salvador-BA, no período de 5 a 7 de agosto de 2019, organizado pela Zênite Informação e Consultoria. O principal enfoque
do seminário foi permitir ao participante conhecer e compreender acórdãos importantes do TCU e
decisões dos Tribunais Superiores sobre temas fundamentais da contratação pública, como: conteúdo e
importância do planejamento da contratação, conteúdo dos estudos preliminares e termo de referência,
definição do objeto e do encargo, pesquisa de preços, SRP, habilitação técnica, julgamento, dispensa de
licitação e execução e fiscalização do contrato. Além disso, houve a discussão de temas aplicados à contratação pública, com base nos entendimentos do TCU, a fim de planejar contratações e executar contratos com mais eficiência e afastar apontamentos e responsabilizações pelos órgãos de controle.
7. Curso sobre Auditoria Governamental de Conformidade
Servidor da Controladoria do Judiciário integrou o Curso de Auditoria Governamental de Conformidade, promovido pelo TCE, realizado no período de 30 de julho a 3 de agosto de 2018. Além da troca
de informações e de experiências, a ação promoveu a discussão de métodos, base política e normativa,
que regulamentam a atividade de auditoria, com vistas a garantir a aplicação correta da metodologia
e, assim, obter o bom resultado.
8. Curso Gestão de Documentos Públicos
Servidora da Controladoria participou do Curso de Gestão de Documentos Públicos, realizado pela
Consultre Consultoria, no período de 28 a 20 de setembro de 2019. A capacitação visou a apresentar
conceitos básicos da Gestão Documental e fornecer orientações para a construção de plano de classificação e tabela de temporalidade, matéria da auditoria coordenada pelo CNJ que está prevista para o
mês de novembro de 2019.

4. Curso sobre as Principais Irregularidades em Licitações e Contratos: Um recorte Prático das Principais deficiências à luz da Jurisprudência no âmbito dos Tribunais de Contas e do Poder Judiciário
Os servidores da Controladoria do Judiciário participaram do curso realizado, no período de 31 de
julho a 1º de agosto de 2018, no Auditório do TCE, ministrado pelo Auditor Alessandro Macedo.
Na oportunidade, foram abordadas as principais irregularidades em licitações e contratos. O evento
trouxe, ao conhecimento dos participantes, uma visão ampla acerca das principais deficiências à luz
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Os Fóruns de Boas Práticas de Auditoria e Controle Interno no Poder Judiciário têm como principal
objetivo fomentar a integração e a troca de experiências bem-sucedidas na área, fundamentadas nas
mais recentes normas nacionais e internacionais, assim como nas diretrizes do CNJ e do Tribunal de
Contas da União (TCU).

da jurisprudência no âmbito dos Tribunais de Contas e do Poder Judiciário, especialmente quanto às
mais corriqueiras irregularidades em licitações e contratos, identificadas pelas Cortes de Contas, pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
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NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS .................................................
1. Introdução

N

Quando da assunção no cargo, o Juiz Gestor do NACP instaurou uma inspeção, em 5 de fevereiro de
2018, nos termos da Portaria nº 03/2018, prorrogada por força da Portaria nº 05/2018, editadas, respectivamente, em 5 de fevereiro e 2 de março de 2018. Os trabalhos inspecionais foram iniciados em 6 de
fevereiro de 2018 e encerrados em 23 de março daquele ano. A iniciativa objetivou a conhecer a realidade
do órgão, principalmente no que tange ao acervo físico herdado; às práticas e às dinâmicas implementadas nas gestões anteriores e ainda em vigor; à estrutura organizacional encontrada; aos sistemas em uso
e suas deficiências; e aos eventuais entraves e pontos de estrangulamento encontrados na tramitação dos
precatórios. De posse das informações levantadas, a referida inspeção teve o intuito de traçar as estratégias de trabalho para o biênio 2018/2020, contemplando implementações e modificações necessárias.

Durante os trabalhos inspecionais, foram expedidos os competentes ofícios de cobrança de aporte
(Regime Geral) e de apresentação de plano de pagamento (Regime Especial), comprometendo-se, doravante, o Núcleo a exercer um efetivo controle sobre o repasse e a dívida de cada Entidade Devedora,
mês a mês, a fim de evitar a inadimplência e possibilitar o pagamento das requisições em tempo hábil.

Transcorridos menos de quatro meses após o referente procedimento, o NACP foi submetido a uma
nova inspeção, entre 16 e 20 de julho de 2018, desta feita por parte do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) - Inspeção nº 4760-89.2018.2.00.0000 - nos termos das Portarias nº 47/2018 e nº 53/2018.

2. Estratégias e Medidas Adotadas no Primeiro ano da Gestão

Com as constatações feitas nas duas inspeções realizadas na unidade, foi possível traçar um diagnóstico preciso das deficiências encontradas na gestão dos precatórios e elencar as medidas urgentes,
necessárias e imprescindíveis a serem implementadas, a fim de viabilizar o efetivo controle e gerenciamento eficaz dos precatórios, com a cobrança das dívidas dos Entes Públicos e repasse aos beneficiários dos recursos arrecadados, no menor tempo possível e em estrita observância à Constituição
Federal e às Resoluções do CNJ.

O Relatório de Inspeção do CNJ, recebido no final de agosto de 2018, consignou que existiam 3.160
preferências pendentes de pagamento, sem considerar que, neste quantitativo, constavam 2.018 pedidos pendentes de apreciação. Estes, por sua vez, não implicariam, necessariamente, em deferimento
dos pleitos, e, consequentemente, em pagamentos preferenciais.

Não se pode olvidar que esta gestão adotou, entre outras, as seguintes estratégias e metas:
a) Apreciação e pagamento das preferências constitucionais, inclusive as deferidas na gestão anterior
e pendentes de pagamento;
b) Retomada da estratégia de pagamento de precatórios, por meio de acordos, com ou sem deságios;
c) Retomada e revalidação de Editais de Acordo do Estado e do Município de Salvador;
d) Cobrança dos planos de pagamento dos Entes Devedores enquadrados no Regime Especial;
e) Intimação dos Entes Devedores, enquadrados no Regime Geral, para pagamentos dos precatórios vencidos;
f) Adoção das medidas constritivas, que se fizerem necessárias, em face dos Entes inadimplentes, visando ao pagamento das preferências deferidas e não pagas, dos precatórios vencidos e de eventuais
acordos descumpridos.
•

Da Inspeção Promovida pelo CNJ

A inspeção do CNJ teve seu foco principal na análise dos procedimentos adotados pelo NACP, na
identificação dos recursos, nas cobranças efetuadas aos Entes Devedores e na destinação daqueles
aos beneficiários.
À época da inspeção, apurou-se que, das 38 Entidades Públicas sujeitas ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios e das 120 submetidas ao Regime Geral de Pagamento, 62 encontravam-se ina-
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O acúmulo de pedidos de preferência pendentes de análise e de pagamento consistiu em outro ponto
de estrangulamento destacado pelo CNJ. Foi determinado que, doravante, as preferências fossem apreciadas no menor tempo possível e que, em regime de mutirão, fossem pagas as preferências já deferidas.

•

Realização de Mutirão para apreciar e pagar preferências devidas pelo Ente Estatal

Em análise dos pedidos de preferência pendentes, verificou-se que a maioria se tratava de pleitos
formulados por advogados e peritos, para recebimento, por antecipação constitucional, de seus respectivos honorários contratuais/periciais. Essa constatação resultou no indeferimento de um elevado
número de pedidos, dada a mudança de entendimento do Juiz Gestor do NACP do biênio 2018/2020,
em relação às gestões anteriores, e na edição e publicação da Portaria nº 07/2018, em consonância com
a legislação atinente à preferência constitucional e jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.
De igual forma, muitos dos pedidos deferidos na gestão anterior e que ainda se encontravam pendentes de pagamento foram reapreciados, reconsiderados e indeferidos na gestão atual, posto que se
referiam a preferências deferidas aos profissionais indicados (advogados e peritos), para pagamento
de verbas honorárias em precatórios dos quais não figuravam como titulares dos créditos.
Assim, após minucioso trabalho em mutirão, realizado pela Assessoria Jurídica do NACP, sob a condução do Assessor Especial da Presidência responsável pelo referido órgão, quedaram 1.740 pedidos
de preferência indeferidos, remanescendo 1.420 preferências a serem pagas.
Com efeito, novo mutirão foi instituído, desta feita envolvendo toda a equipe do NACP, para
pagamento das preferências que restaram deferidas, em um prazo máximo de 30 dias corridos.
Logrou-se o resultado pretendido em prazo inferior ao fixado e foram expedidos, ao final, 1.409
alvarás de pagamento.
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a gestão do biênio 2018/2020, o Juiz de Direito José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira foi
designado Assessor Especial da Presidência, por meio do Decreto nº 142/2018, de 2 de fevereiro de 2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 5 de fevereiro de 2018, para
gerir o Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP).

dimplentes com os respectivos repasses. A saber: Municípios de Angical, Apuarema, Barreiras, Belo
Campo, Bom Jesus da Lapa, Camacan, Campo Formoso, Canavieiras, Caraíbas, Catu, Cipó, Coração
de Maria, Cotegipe, Glória, Ibicuí, Ibirapitanga, Ilhéus, Ipecaetá, Ipirá, Itaberaba, Itacaré, Itaeté, Itagimirim, Itajuípe, Itamari, Itapé, Itiúba, Itororó, Jequié, Jitaúna, João Dourado, Laje, Lamarão, Macururé, Maraú, Muniz Ferreira, Nova Soure, Paulo Afonso, Pindobaçu, Ponto Novo, Quijingue, Remanso,
Riachão das Neves, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Rio Real, Santa Bárbara, Santa Luzia, São
Félix, São Gonçalo dos Campos, Saúde, Seabra, Senhor do Bonfim, Sento Sá, Serrinha, Taperoá, Teixeira de Freitas, Teofilândia, Tucano, Ubatá, Valença e Vereda.

•

Abertura de Processos Administrativos para cobrança de dívidas dos Entes Devedores e repasses de verbas

De forma a exercer efetivo controle sobre o repasse e a dívida de cada Entidade Devedora, mês a mês,
evitando, consequentemente, a inadimplência, e atendendo às determinações do CNJ, procedeu-se a
instauração de Procedimentos Administrativos para cada Ente Devedor submetido ao Regime Especial.

Município de Cândido Sales

Geral

0003107-13.2018.805.0000

Município de Caraíbas

Geral

0003106-28.2018.805.0000

Município de Cardeal da Silva

Geral

0003105-43.2018.805.0000

Município de Catu

Geral

0003104-58.2018.805.0000

Município de Cícero Dantas

Geral

0003103-73.2018.805.0000
0003009-28.2018.805.0000

Os respectivos Procedimentos Administrativos foram cadastrados na plataforma do Sistema de Automação da Justiça (SAJ) 2º Grau, sendo autuados fisicamente, de modo a permitir o monitoramento
periódico por parte do Núcleo.

Geral

0003126-19.2018.805.0000

Município de Conceição do Coité

Geral

0003125-34.2018.805.0000

Município de Conceição do Jacuípe

Geral

0003124-49.2018.805.0000

Município de Contendas do Sincorá

Especial

0002993-74.2018.805.0000

Vale salientar que, embora não havendo determinação neste sentido para os Entes Devedores submetidos ao Regime Geral, adotou-se a mesma providência com relação a estes, de sorte a garantir controle e efetividade do pagamento dos precatórios vencidos dentro de cada exercício.

Município de Coração de Maria

Geral

0003123-64.2018.805.0000

Município de Cotegipe

Geral

0003590-43.2018.805.0000

Município de Cravolândia

Geral

0003122-79.2018.805.0000

A seguir, são elencados os Procedimentos Administrativos instaurados:

Especial

0002995-44.2018.805.0000

Município de Encruzilhada

Geral

0003121-94.2018.805.0000

Município de Entre Rios

Geral

0003120-12.2018.805.0000

Município de Euclides da Cunha

Geral

0003119-27.2018.805.0000

Município de Fátima

Geral

0003118-42.2018.805.0000

Município de Floresta Azul

Geral

0003117-57.2018.805.0000

Município de Gandu

Geral

0003116-72.2018.805.0000

Especial

0002996-29.2018.805.0000

Município de Glória

Geral

0003149-62.2018.805.0000

Município de Guanambi

Geral

0003147-92.2018.805.0000

Município de Guaratinga

Geral

0003146-10.2018.805.0000

Município de Heliópolis

Geral

0003145-25.2018.805.0000

Especial

0002999-81.2018.805.0000

Geral

0003144-40.2018.805.0000

---- NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS ----

Requerido

Regime

Nº

Estado da Bahia

Especial

0002994-59.2018.805.0000

Município de Abaré

Geral

0003082-97.2018.805.0000

Município de Acajutiba

Geral

0003081-15.2018.805.0000

Município de Água Fria

Geral

0003080-30.2018.805.0000

Município de Aiquara

Geral

0003079-45.2018.805.0000

Município de Alagoinhas

Especial

0002997-14.2018.805.0000

Município de Amargosa

Geral

0003078-60.2018.805.0000

Município de Anagé

Geral

0003095-96.2018.805.0000

Município de Angical

Geral

0003094-14.2018.805.0000

Município de Anguera

Geral

0003093-29.2018.805.0000

Município de Antas

Geral

0003092-44.2018.805.0000

Município de Antônio Cardoso

Geral

0003091-59.2018.805.0000

Município de Apuarema

Geral

0003090-74.2018.805.0000

Município de Araci

Geral

0003089-89.2018.805.0000

Especial

2998-96.2018.805.0000

Município de Barreiras

Geral

0003088-07.2018.805.0000

Município de Barro Preto

Geral

0003087-22.2018.805.0000

Município de Belmonte

Especial

0003000-66.2018.805.0000

Município de Belo Campo

Especial

0002988-52.2018.805.0000

Município de Biritinga

Geral

0003086-37.2018.805.0000

Município de Bom Jesus da Lapa

Geral

0003113-20.2018.805.0000

Município de Bom Jesus da Serra

Geral

0003112-35.2018.805.0000

Município de Cachoeira

Geral

0003111-50.2018.805.0000

Município de Caetité

Geral

0003110-65.2018.805.0000

Município de Cafarnaum

Geral

0003109-80.2018.805.0000

Município de Camacan

Geral

0003108-95.2018.805.0000

Município de Camaçari

Especial

0003001-51.2018.805.0000

Município de Campo Formoso

Especial

0003003-21.2018.805.0000

Município de Canavieiras

Especial

0003007-58.2018.805.0000

Município de Aurelino Leal
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Município de Cruz da Almas

Município de Gentio do Ouro

Município de Ibicuí
Município de Ibipeba
Município de Ibirapitanga

Geral

0003143-55.2018.805.0000

Município de Ibirataia

Especial

0003002-36.2018.805.0000

Município de Ilhéus

Especial

0003004-06.2018.805.0000

Geral

0003054-32.2018.805.0000

Especial

0003005-88.2018.805.0000

Município de Irajuba

Geral

0003141-85.2018.805.0000

Município de Itabela

Geral

0003140-03.2018.805.0000

Município de Itaberaba

Geral

0003139-18.2018.805.0000

Município de Itabuna

Especial

0003006-73.2018.805.0000

Município de Itacaré

Geral

0003138-33.2018.805.0000

Município de Itaete

Especial

0003008-43.2018.805.0000

Município de Ipecaetá
Município de Ipirá

Município de Itagimirim

Geral

0003137-48.2018.805.0000

Especial

0003010-13.2018.8.05.0000

Município de Itamaraju

Geral

0003136-63.2018.805.0000

Município de Itamari

Geral

0003135-78.2018.805.0000

Município de Itambé

Geral

0003133-11.2018.805.0000

Município de Itanhem

Especial

0003012-80.2018.805.0000

Município de Itaparica

Especial

0003013-65.2018.805.0000

Município de Itape

Geral

0003131-41.2018.805.0000

Município de Itaquara

Geral

0003221-49.2018.805.0000

Município de Itajuípe
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Especial

Município de Coaraci

Procedimentos Administrativos instaurados

Município de Cipó
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Município de Itatim

Geral

0003222-34.2018.805.0000

Município de Santa Brígida

Município de Itiúba

Especial

0003014-50.2018.805.0000

Município de Itororó

Geral

Município de Ituberá
Município de Jacobina
Município de Jaguaquara

Município de Santa Cruz de Cabrália

Geral

0003330-63.2018.805.0000

0003223-19.2018.805.0000

Município de Santa Luzia

Geral

0003329-78.2018.805.0000

Geral

0003209-35.2018.805.0000

Município de Santa Rita de Cássia

Especial

0003027-49.2018.805.0000

Geral

0003210-20.2018.805.0000

Município de Santa Terezinha

Geral

0003328-93.2018.805.0000

Geral

0003211-05.2018.805.0000

Município de Santo Antônio de Jesus

Geral

0003327-11.2018.805.0000

Especial

0003011-95.2018.805.0000

Município de São Felipe

Especial

0003028-34.2018.805.0000

Município de Jequié

Especial

0003015-35.2018.805.0000

Município de São Félix

Geral

0003326-26.2018.805.0000

Município de Jitaúna

Especial

0003017-05.2018.805.0000

Município de São Francisco do Conde

Geral

0003325-41.2018.805.0000

Geral

0003212-87.2018.805.0000

Município de São Gabriel

Geral

0003324-56.2018.805.0000

Município de Juazeiro

Especial

0003018-87.2018.805.0000

Município de São Gonçalo dos Campos

Geral

0003323-71.2018.805.0000

Município de Laje

Geral

0003213-72.2018.805.0000

Município de São Sebastião do Passé

Geral

0003322-86.2018.805.0000

Município de Lajedão

Geral

0003214-57.2018.805.0000

Município de Saúde

Geral

0003321-04.2018.805.0000

Município de Lamarão

Geral

0003215-42.2018.805.0000

Município de Seabra

Geral

0003320-19.2018.805.0000

Município de Lauro de Freitas

Geral

0003216-27.2018.805.0000

Município de Senhor do Bonfim

Geral

0003319-34.2018.805.0000

Município de Luís Eduardo Magalhães

Geral

0003217-12.2018.805.0000

Município de Sento Sé

Geral

0003055-17.2018.805.0000

Município de Macarani

Geral

0003218-94.2018.805.0000

Município de Serra do Ramalho

Geral

0003318-49.2018.805.0000

Município de Macaúbas

Geral

0003219-79.2018.805.0000

Município de Serrinha

Geral

0003317-64.2018.805.0000

Município de Macurere

Especial

0003019-72.2018.805.0000

Município de Simões Filho

Especial

0003029-19.2018.805.0000

Município de Madre de Deus

Geral

0003220-64.2018.805.0000

Município de Sobradinho

Geral

0003316-79.2018.805.0000

Município de Maraú

Geral

0003289-96.2018.805.0000

Município de Taperoá

Especial

0003030-04.2018.805.0000

Município de Mascote

Geral

0003290-81.2018.805.0000

Município de Teixeira de Freitas

Geral

0003342-77.2018.805.0000

Município de Mucuri

Geral

0003291-66.2018.805.0000

Município de Teofilândia

Geral

0003341-92.2018.805.0000

Especial

0003020-57.2018.805.0000

Município de Tremedal

Especial

0003016-20.2018.805.0000

Geral

0003083-82.2018.805.0000

Município de Tucano

Geral

0003340-10.2018.805.0000

Município de Mutuípe

Especial

0003021-42.2018.805.0000

Município de Ubatã

Geral

0003339-25.2018.805.0000

Município de Nova Ibiá

Geral

0003292-51.2018.805.0000

Município de Una

Geral

0003338-40.2018.805.0000

Município de Nova Soure

Geral

0003293-36.2018.805.0000

Município de Uruçuca

Geral

0003337-55.2018.805.0000

Município de Paripiranga

Geral

0003294-21.2018.805.0000

Município de Valença

Geral

0003336-70.2018.805.0000

Município de Pau-Brasil

Geral

0003295-06.2018.805.0000

Município de Vereda

Geral

0003335-85.2018.805.0000

Município de Paulo Afonso

Geral

0003287-29.2018.805.0000

Município de Wenceslau Guimarães

Geral

0003334-03.2018.805.0000

Município de Pindobaçu

Geral

0003296-88.2018.805.0000

Município de Mundo Novo
Município de Muniz Ferreira

Município de Pintadas

Geral

0003297-73.2018.805.0000

Especial

0003022-27.2018.805.0000

Município de Ponto Novo

Geral

0003084-67.2018.805.0000

Município de Quijingue

Geral

0003298-58.2018.805.0000

Município de Rafael Jambeiro

Geral

0003299-43.2018.805.0000

Especial

0003023-12.2018.805.0000

Município de Retirolândia

Geral

0003303-80.2018.805.0000

Município de Riachão das Neves

Geral

0003300-28.2018.805.0000

Município de Riachão do Jacuípe

Geral

0003301-13.2018.805.0000

Município de Ribeira do Amparo

Geral

0003096-81.2018.805.0000

Município de Ribeira do Pombal

Geral

0003302-95.2018.805.0000

Especial

0003024-94.2018.805.0000

Município de Rio Real

Geral

0003288-14.2018.805.0000

Município de Salvador

Especial

0003025-79.2018.805.0000

Geral

0003331-48.2018.805.0000

Município de Poções

Município de Remanso

Município de Rio do Pires

Município de Santa Bárbara

RELATÓRIO DA GESTÃO | 2018/2020

---- NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS ----

---- NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS ----

0003026-64.2018.805.0000

Município de Jandaira

Município de João Dourado

172

Especial

De posse dos Procedimentos Administrativos, foram expedidos e encaminhados ofícios aos respectivos Entes para apresentação de Plano de Pagamento, tratando-se de Regime Especial; e para cobrança
de aporte, no caso de Regime Geral.
Com relação aos Entes Devedores submetidos ao Regime Especial, vale ressaltar que, observando-se o
disposto no Art. 100, § 5º, da Constituição Federal, e Art. 7º, § 1º, da Resolução CNJ nº 115/2010, antes
mesmo da abertura dos Procedimentos Administrativos referenciados, foram expedidos ofícios para
encaminhar listagem dos precatórios apresentados no TJBA, entre 2 de julho de 2017 e 1º de julho de
2018, com vistas à devida inclusão na proposta orçamentária do exercício subsequente.
Diante da determinação de controle efetivo sobre o repasse e a dívida de cada Entidade Devedora, de posse
dos respectivos procedimentos administrativos, passou o Núcleo a promover a intimação dos Entes Devedores para apresentação dos respectivos Planos de Pagamentos ou readequação dos Planos apresentados,
de forma a ajustá-los aos parâmetros estabelecidos pelo CNJ. Para tanto, considera-se o percentual mínimo
pela Receita Corrente Líquida apurada nos moldes das Emendas Constitucionais nº 94/2016 e nº 99/2017.
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•

Procedimentos de Acordo do Estado e Município de Salvador

4. Valores Pagos no Exercício de 2018 (acordos/preferências/ordem cronológica/ RPV’s residuais)
Relatório – 2018 (01/02/2018 a 19/12/2018)
PAGAMENTOS do NACP – 2018

Estado de Bahia
Por meio do Edital nº 01/2018, expedido em 21 de junho de 2018 e publicado em 25 de junho de 2018,
o Juiz Gestor do NACP prorrogou o Edital nº 11/2016, referente à gestão anterior. Ampliou, desta forma, a vigência desse documento para 31 de dezembro de 2019 e reabriu o prazo para novas adesões.
Esta ação resultou em 99 lotes de acordo, com um total de 4.790 credores aderentes.

PREFERÊNCIAS DO ESTADO DA BAHIA
LOTE

90

4.002.678,71

141
113
20
1454
13
64
5
1900

6.456.903,41

3º
4º
5º
6º
7º

Com efeito, no ano de 2018, alcançou-se o pagamento de cinco lotes de acordo do Estado, o que
abrange um total de 103 credores/beneficiários. Vale salientar que, nas análises prévias dos respectivos
lotes, alguns aderentes foram excluídos dos respectivos certames, em face do não preenchimento de
todos os requisitos do Edital.

8º
TOTAL

VALOR
R$ 288.259,40

VALOR
R$ 10.582,89

TOTAL

VALOR
R$ 56.182.270,04

QUANT DE PAGAMENTOS
4

PREFERÊNCIA MUN de SSA
VALOR
R$ 413.177,88

QUANT DE PAGAMENTOS
7

INSS ( PRECATÓRIO E RPV)
QUANT DE PAGAMENTOS
RPV's
7
PRECATÓRIOS
58
TOTAL
65

Estatísticas da Gestão – Ano de 2018
Processos distribuídos

3.750

Precatórios cadastrados no Sistema de Cálculo, com ofícios de
inclusão expedidos

2.039

Precatórios cancelados

7

Audiências de conciliação designadas/realizadas

25

Acordos homologados

18

Processos administrativos instaurados

160

Processos arquivados/baixados

150

Despachos e decisões proferidas

5.183

Preferências deferidas

1614

Preferências indeferidas

1.740

Portarias editadas/publicadas

7

Editais expedidos e publicados

9
31

Pagamentos de Ordem Cronológica do Município de Salvador

4

Pagamentos de Preferências do Município de Salvador

7

Pagamentos de Precatórios/RPVs do INSS

65

Pagamentos dos demais municípios

683

RPVs Residuais

117

Conciliados

503

Ordem Cronológica

49

Preferências

14

Pagamentos do Acordo do Estado da Bahia

103

Pagamentos do Acordo do Município de Salvador

14

VALOR
R$ 632.702,84
R$ 27.595.900,34
R$ 3.192.521,88
R$ 31.462.300,54

ACORDO CAMAÇARI
4º lote
TOTAL DE ACORDO DE
CAMAÇARI

VALOR

QUANT DE PAGAMENTOS
08 (parcelas do mesmo
precatório)

R$ 7.513.308,93

ORDEM CRONOLÓGICA CAMAÇARI
VALOR
R$ 899.953,93

QUANT DE PAGAMENTOS
1

TOTAL

PREFERÊNCIA CAMAÇARI
LOTE
1º

QUANT DE PAGAMENTOS
14

VALOR
R$ 1.335.600,00

ACORDO ESTADO DA BAHIA
LOTE

1º
2º
3º
4º
5º
TOTAL DO ACORDO DO
ESTADO

1.900

Pagamentos de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) Residuais
do Estado e Município de Salvador

VALOR
R$ 204.666,59
R$ 7.224.511,18
R$ 7.429.177,77

PAGAMENTOS DO INTERIOR
RPV's
117
CONCILIADOS
502
O. CRONOLÓGICA
48
TOTAL
668

Quantidade
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330.380,82

R$ 113.392.956,23

ORDEM CRONOLÓGICA MUN de SSA

3. Estatísticas da Gestão no Exercício de 2018
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910.463,50
5.523.704,22

RPV MUN de SSA
QUANT DE PAGAMENTOS
4

1º

174

962.335,62

27

LOTE

Pagamentos de preferências do Estado

5.933.873,27
89.272.616,68

RPV ESTADO
QUANT DE PAGAMENTOS

Município de Salvador
Com relação ao Município de Salvador, por meio dos Editais nº 02/2018 e nº 05/2018, o Juiz Gestor
do NACP deu continuidade ao Edital de Acordo nº 02/2017 e finalizou o certame, com a quitação dos
créditos de todos os habilitados, no total de 11 beneficiários.

Item

VALOR

QUANT DE PAGAMENTOS

1º
2º

QUANTIDADE DE
PAGAMENTOS

36
27
12
10
18

103

VALOR DO LOTE SEM O
DESÁGIO

R$ 16.774.852,05
R$ 3.739.549,11
R$ 2.139.647,33
R$ 2.604.872,00
R$ 8.226.285,96

VALOR PAGO NO
LOTE APÓS DESÁGIO ECONOMIA AO ENTE
DE 40%
DEVEDOR

R$ 10.821.179,51
R$ 2.704.903,23
R$ 1.204.339,59
R$ 1.562.923,19
R$ 4.877.253,01

R$ 33.485.206,45

R$ 21.170.598,53

R$ 5.953.672,54
R$ 1.034.645,88
R$ 935.307,74
R$ 1.041.948,81
R$ 3.349.032,95

R$ 12.314.607,92

ACORDO MUNICÍPIO DE SALVADOR
LOTE

1º

QUANTIDADE DE
PAGAMENTOS

14

VALOR DO LOTE SEM O
DESÁGIO

R$ 12.714.595,40

VALOR PAGO NO
LOTE APÓS DESÁGIO ECONOMIA AO ENTE
DE 40%
DEVEDOR

R$ 7.669.584,63

R$ 5.045.010,77

TOTAL DE PAGAMENTOS do NACP R$ 247.767.770,77

SEGUNDO ANO DA GESTÃO .............................................................................................
1. Introdução
Neste segundo período da gestão, deu-se continuidade às diversas medidas de ajuste, com implementação de tantas outras, visando a seguir as orientações e cumprir as determinações do CNJ, consignadas no Relatório da Inspeção realizada pelo NACP, no período de 16 a 20 de julho de 2018.
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2. Estratégias e Medidas Adotadas

•

Na incessante busca de aperfeiçoamento e otimização do funcionamento e da dinâmica do Núcleo de
Precatórios, sempre com o firme propósito de reduzir o estoque da dívida em precatórios dos Entes
Públicos e aumentar o número de precatórios quitados e preferências constitucionais pagas, muitas
medidas e estratégias foram adotadas, tais como:

Desde o primeiro ano de gestão, deu-se continuidade à abertura de Procedimentos Administrativos,
visando ao gerenciamento do estoque de precatórios de cada Ente Devedor, tanto para os submetidos
ao Regime Especial, quanto para os de Regime Geral.

•

•

Retomada do Acordo do Estado, com aumento significativo do número de lotes analisados e pagos

Com a prorrogação e reabertura do prazo do Edital nº 01/2016, publicado na gestão anterior, o Acordo do Estado da Bahia passou a contar com mais 99 Lotes de precatórios que aderiram ao certame,
cada lote com 20 precatórios, o que perfaz um total de 4.790 credores/beneficiários aderentes.

ACORDO ESTADO DA BAHIA

LOTE

20

VALOR PAGO NO LOTE
APÓS DESÁGIO DE 40%
R$ 5.238.479,48

7º

21

R$ 5.191.581,96

8º

29

R$ 3.598.696,53

9º

40

R$ 8.550.325,81

10º
11º

35
194

R$ 4.932.591,79
R$ 4.301.036,40

12º

166

R$ 1.390.143,08

13º

113

R$ 1.749.158,61

14º

68

R$ 3.983.568,82

15º

22

R$ 3.368.975,79

16º

33

R$ 8.994.065,05

17º

33

R$ 3.104.589,93

18º

153

R$ 4.762.948,35

19º

214

R$ 7.944.457,43

20º

213

R$ 7.045.427,53

21º

178

R$ 6.686.170,32

22º

144

R$ 1.170.032,82

23º

145

R$ 2.230.382,29

6º

TOTAL DO
ACORDO DO
ESTADO

•

QUANTIDADE DE
PAGAMENTOS
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Intensificação dos trabalhos nos Procedimentos Administrativos instaurados

Foram enfatizados os trabalhos nos Procedimentos Administrativos, com vistas a:
a) promover a cobrança dos Entes Devedores e fiscalizar os aportes de valores nas contas judiciais e os
bloqueios de percentuais/valores nos Fundos de Participação dos Municípios;
b) promover a cobrança dos Planos de Pagamento dos Entes Devedores submetidos ao Regime Especial.
•

Instauração de Procedimentos de Sequestro

a) para os Entes Públicos que não apresentaram os Planos de Pagamento, em se tratando de
Regime Especial;
b) para os Entes Públicos que se encontravam inadimplentes, tanto para a obrigação dos aportes mensais, quanto para o pagamento de preferências constitucionais deferidas ou de Requisições de Pequeno
Valor (RPVs) residuais;
•

Priorização dos acordos

Diversas audiências de conciliação foram e continuam sendo designadas e realizadas, em sua maioria,
com êxito, com acordos celebrados e homologados.
Até setembro de 2019, já foram designadas e realizadas 50 audiências de conciliação, sendo que, destas, em 33 foram celebrados e homologados acordos.
•

Intensificação do controle sobre os descontos mensais nos Fundos de Participação dos Municípios e sobre os Repasses Mensais Pactuados nos Acordos Celebrados

Os autos dos respectivos Procedimentos Administrativos são certificados mensalmente quanto à regularidade dos descontos no FPM e aportes mensais de valores.

R$ 84.242.631,99

Destravamento da fila de ordem cronológica dos precatórios do Estado da Bahia

•

Aperfeiçoamento do Sistema de Controle de Aportes dos Entes Devedores submetidos ao Regime Especial

Em face dos valores vultosos que envolviam os dois primeiros precatórios da ordem cronológica do
Estado da Bahia, o Juiz Gestor do NACP, em audiência de conciliação, acolheu proposta de quitação
sugerida pelo referido credor, o Fundo PCG BRASIL, que consentiu com o pagamento parcelado dos
valores, concomitante ao pagamento dos precatórios ocupantes até a sétima posição.

Criação de uma planilha, contendo: saldo devedor de cada Ente, percentuais mínimos e suficientes
da respectiva Receita Corrente Líquida (RCL), parcela mensal suficiente com os percentuais da RCL
apurados e previsão de saída do Regime Especial.

•

•

Abertura de novo Edital de Acordo do Município de Salvador

Foi editado novo Edital de Acordo para pagamento, com deságio, dos precatórios do Município
de Salvador.
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Ao longo da gestão anterior, alcançou-se o número de 10 lotes pagos. No primeiro ano da atual gestão,
por sua vez, foram pagos cinco novos lotes. Em 2019, nota-se que houve um incremento considerável
neste quantitativo, haja vista que, dos 99 novos lotes formados, foram pagos 23. Até então, o NACP
realizou 1.821 pagamentos, o que perfaz um montante de R$ 84.254.276,76.

Abertura de Procedimentos para todos os Entes Públicos Devedores de Precatórios no âmbito
da Justiça Estadual

•

Aumento do número de decisões, determinando bloqueio mensal no Fundo de Participação
dos Municípios Inadimplentes, submetidos ao Regime Geral

•

Continuidade do Mutirão de Apreciação dos pedidos de preferências constitucionais

Durante o segundo ano desta gestão, 359 decisões plúrimas foram proferidas, deferindo-se requerimentos de pagamentos preferenciais.
•

Aumento do número de despachos e decisões proferidas

•

Preparação e homologação de ambiente de rede para implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) no âmbito do NACP

3. Dados Estatísticos da Gestão no ano de 2019
A seguir, é apresentado quadro contendo dados estatísticos, relativos aos pagamentos efetuados pelo
NACP, no período de janeiro a setembro de 2019. Essas informações indicam um aumento significativo em relação ao primeiro ano desta gestão.
Relatório – 2019 (07/01/2019 a 17/09/2019)
RESULTADO PARCIAL DE PAGAMENTOS DO NACP – 2019

O Juiz Gestor do NACP e respectiva equipe de assessores empenharam-se para melhorar a marca do
primeiro ano de gestão, o que resultou no total de 5.972 despachos e decisões proferidas. Excluem-se,
desse número, as preferências deferidas.

LOTE

PREFERÊNCIAS DO ESTADO DA BAHIA
QUANT DE PAGAMENTOS

UNICO

•

Intensificação dos trabalhos de cadastramento, no Sistema de Cálculos do NACP, de todas as
preferências deferidas e ainda não pagas, com vistas à implementação de uma nova ferramenta,
no Sistema de Informações de Precatórios, disponível no site do TJBA, que possibilite a inclusão
e disponibilização ao público, em tempo real, das preferências que venham a ser deferidas

•

Melhoria da forma de apresentação das informações disponibilizadas no link do Sistema de
Precatórios, na homepage do Tribunal, com disponibilização das Listas Únicas dos Entes Devedores, contendo sublistas com as preferências deferidas

•

Aperfeiçoamento do controle de entrada e fluxo de novos precatórios

ACORDO ESTADO DA BAHIA

LOTE

6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º

•
•

•

1821

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

5.191.581,96
3.598.696,53
8.550.325,81
4.932.591,79
8.994.065,05
1.390.143,08
1.749.158,61
3.983.568,82
3.368.975,79
8.994.065,05
3.104.589,93
4.762.948,35
7.944.457,43
7.045.427,53
6.686.170,32
1.170.032,82
2.230.382,29

R$ 88.935.660,64

ORDEM CRONOLÓGICA DO ESTADO DA BAHIA
QUANT DE PAGAMENTOS
VALOR
13
R$ 60.280.811,69

RPV ESTADO
QUANT DE PAGAMENTOS

VALOR
R$ 105.829,38

7

RPV MUN de SSA
QUANT DE PAGAMENTOS
4

TOTAL

Implementação de nova ferramenta no Sistema de Cálculo, para Inclusão da Taxa do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) quando da Atualização do Valor do Precatório
Implementação das medidas para uso dos Depósitos Judiciais

Início e avanço das tratativas com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim)
e o Banco do Brasil para Implantação do Alvará Eletrônico no Âmbito do Núcleo de Precatórios

VALOR PAGO NO
LOTE APÓS DESÁGIO
DE 40%
R$ 5.238.479,48

TOTAL

Intensificação do número de baixas processuais, seja por cancelamento de precatórios em duplicidade ou com vícios insanáveis de irregularidade em sua formação, seja por precatórios quitados

Após a edição e publicação dos Decretos Judiciários nº 292/2019 e nº 448/2019, instaurou-se Procedimento Administrativo, no âmbito do NACP, no qual foram deferidos os requerimentos de Habilitação
do Estado da Bahia, para utilização dos depósitos judiciais por parte do referido Ente, com vistas ao
pagamento de precatórios judiciais.

20
21
29
40
35
194
166
113
68
22
33
33
153
214
213
178
144
145

TOTAL DO ACORDO DO
ESTADO

O NACP aperfeiçoou o controle de entrada e fluxo de novos precatórios. Essa ação visa a diminuir
o intervalo entre a distribuição do precatório, a análise acerca de sua regularidade formal e do valor
originariamente requisitado, o seu cadastramento no sistema de cálculos, a expedição do competente
ofício requisitório e o seu encaminhamento ao Ente Devedor, para inclusão no orçamento, considerando a data de entrada da requisição de pagamento no Tribunal.
•

QUANTIDADE DE
PAGAMENTOS

---- NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS ----

---- NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS ----

Vale observar que, nesta gestão, até setembro de 2019, foram distribuídos 7.073 precatórios, sendo
baixados 1.120; e permanecendo um acervo de 13.046 processos.

R$ 70.564.554,30

1350

TOTAL

VALOR

70.564.554,30

1350

LOTE
1º

ORDEM CRONOLÓGICA MUN de SSA
QUANT DE PAGAMENTOS
1

VALOR
R$ 35.691,78

PREFERÊNCIA MUN de SSA
QUANT DE PAGAMENTOS
21

INSS ( PRECATÓRIO E RPV)
QUANT DE PAGAMENTOS
29
PRECATÓRIOS
TOTAL
PAGAMENTOS DO INTERIOR
19
RPV's
507
CONCILIADOS
68
O. CRONOLÓGICA
594
TOTAL

TOTAL

VALOR
R$ 10.582,89

ORDEM CRONOLÓGICA CAMAÇARI
QUANT DE PAGAMENTOS
4

VALOR
R$ 809.510,47
VALOR
R$ 4.693.417,25
VALOR
R$ 56.142,90
R$ 33.936.522,04
R$ 2.497.412,03
R$ 36.490.076,97
VALOR
R$ 7.144.219,93

TOTAL DE PAGAMENTOS do NACP
QUANTIDADE 3844
VALOR R$ 264.388.971,42
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NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO .................................................................

A

Resolução nº 11, de 25 de julho de 2018, criou o Núcleo de Arrecadação e Fiscalização (NAF)
e a Central de Custas Judiciais (CCJUD). O Decreto Judiciário nº 547/2018, por sua vez, designou o dia 4 de agosto de 2018 para instalação do NAF. O referido Núcleo consiste em uma
unidade de apoio técnico-administrativo, vinculada à Presidência. É integrado pela Coordenação de
Orientação e Fiscalização (Cofis), Coordenação de Arrecadação (Coarc) e Central de Custas Judiciais
(CCJUD) e composto por diretor, coordenadores, assessores e pessoal técnico especializado.

Fiscalização de Taxas Judiciárias
A Cofis realizou 201 projetos de fiscalização com o intuito de apurar o correto recolhimento das taxas
cartorárias, judiciais e extrajudiciais, bem como o cumprimento de obrigações acessórias. Um montante de R$ 700 mil foi recuperado aos cofres do Fundo de Aparelhamento Judiciário (FAJ).

A Diretoria do NAF apresentou a proposta de alteração das competências regimentais do órgão e das
suas coordenações, de forma a contemplar a nova estrutura organizacional instituída pelo Decreto
Judiciário nº 547/2018.

O novo Edital de Credenciamento para agentes arrecadadores foi publicado, com prazo de validade
de 60 meses, durante o qual será possível credenciar os bancos interessados. Em decorrência, foram
firmados Termos de Adesão com os Bancos Bradesco S/A, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil
que passaram a integrar a rede arrecadadora do Judiciário baiano. O Decreto Judiciário nº 792/2018
fixou o valor referente à remuneração do serviço prestado.
Foram incluídos, no rateio da arrecadação, o Fundo de Segurança dos Magistrados (Funseg) e o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia, bem como foi redefinido o percentual
do Fundo Especial de Compensação (Fecom).
COORDENAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ........................................................
Pronunciamentos Técnicos
A Coordenação de Orientação e Fiscalização (Cofis) emitiu 224 pronunciamentos técnicos acerca da
correta cobrança das taxas cartorárias. Além disso, esclareceu dúvidas dos interessados por meio de
processo administrativo, e-mail, telefone e atendimento presencial.

*dados contabilizados até 30/09/2019

Tabela de Taxas Judiciais e Extrajudiciais
A Coordenação executou estudos técnicos para subsidiar o projeto de alteração da tabela de taxas
judiciais e extrajudiciais, aprovada pela Lei nº 14.025/2018. Para tanto, foram analisadas e discutidas
as sugestões enviadas por órgãos do TJBA e instituições representativas dos cartórios extrajudiciais.
Baixa dos Expedientes de Custas Judiciais Remanescentes
A Cofis analisou e baixou 2.300 expedientes no Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga)
referentes a débitos decorrentes de custas remanescentes apuradas em autos findos, cujos valores envolvidos encontram-se demonstrados no relatório da Central de Custas Judiciais.
Reestruturação da Central de Custas Judiciais
Com vistas à reestruturação da Central de Custas Judiciais, instituída por meio da Resolução nº 11/2018, a
Cofis realizou estudos, estabeleceu premissas e elaborou normas e fluxo de trabalho. De modo a viabilizar
a operacionalização do expressivo volume de processos com custas remanescentes, o Sistema de Custas
Remanescentes (SCR) foi idealizado e implementado. Essa ferramenta pode ser integrada aos sistemas
judiciais e órgãos externos. Além disso, possibilita automatizar a apuração e o cálculo; e gerar relatórios
gerenciais. Para a efetividade do projeto, foram ministrados treinamentos para os públicos envolvidos.
Diferimento das Taxas de Protesto de Títulos
Foram feitos estudos técnicos pela Cofis para suportar o projeto de diferimento das taxas referentes ao
protesto de títulos. Objetivou incrementar a arrecadação, com ênfase nos controles para acompanhamento e fiscalização, e apoiar a elaboração do decreto que regulamentou o tema.
Protesto das Custas Remanescentes
A Cofis realizou análise técnica com o objetivo de protestar débitos das custas judiciais remanescentes
antes do envio à Fazenda Estadual para inscrição em Dívida Ativa.

*dados contabilizados até 30/09/2019
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Selo Eletrônico para “atos de balcão”
A Coordenação apoiou o projeto de implementação do selo eletrônico para os atos de autenticação e
reconhecimento de firma nos cartórios com funções notariais. Sugeriu os procedimentos e fluxos de
trabalho, com ênfase nos controles para a fiscalização, bem como o acompanhamento e a homologação das adaptações no Sistema Selo Digital.
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Novo Credenciamento de Agentes Arrecadadores
A Diretoria procedeu à revisão de todas as normas vigentes acerca do credenciamento de agentes
arrecadadores, o que permitiu ao NAF editar uma versão unificada e completa, adequada à realidade
do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). A iniciativa resultou na publicação do Decreto Judiciário nº
793/2018 no Diário da Justiça Eletrônico, edição de 28 de novembro de 2018.

Suporte ao funcionamento do Sistema Selo Digital
A Cofis acompanhou o funcionamento do Sistema Selo Digital, sugerindo ajustes e melhorias com
ênfase nos controles para a fiscalização.

Arrecadação 2019

Daje vinculado ao PJe
O projeto de emissão do Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial (Daje) para o pagamento
das taxas judiciais vinculado ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) foi apoiado pela Cofis. A Coordenação propôs procedimentos e fluxos de trabalho, com ênfase nos controles para a fiscalização. Além
disso, sugeriu a vinculação entre a tabela de classes processuais e os códigos dos atos para emissão do
documento de arrecadação.

Revisão nos fluxos de trabalho da Coordenação
A revisão dos fluxos de trabalho dos procedimentos de orientação e fiscalização foi feita pela Cofis.
Por meio dessa atividade, a Coordenação identificou pontos de melhoria, de modo a otimizar as atividades, bem como subsidiar o desenvolvimento de sistema informatizado.
COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO .................................................................................
Arrecadação das Taxas Judiciárias
A arrecadação em 2019 está seguindo dentro do quanto previsto orçamentariamente, haja vista o cenário
da economia nacional e baiana. Quando comparada à previsão orçamentária, é possível identificar um
crescimento da ordem de 1,375%, mesmo com o orçamentário bem próximo do quanto arrecadado em
todo o ano de 2018. Vale salientar que, conforme a Lei Estadual nº 14.025, de 6 de dezembro de 2018,
houve reajustes de até 7,165% nos valores médios das custas cartorárias a partir de 7 de março de 2019.
Quando distribuída por área judicial e extrajudicial, a arrecadação apresenta um leve crescimento da
área judicial em relação ao mesmo período de 2018. Ou seja: 50,97% em 2018; e 58,21% em 2019, o
que corresponde a quase 10% a mais da metade de toda a arrecadação. Isto significa que o extrajudicial, atualmente, passou a só contribuir com a Taxa de Fiscalização em 34,30% de toda arrecadação do
extrajudicial, tendo em vista que a maioria dos cartórios extrajudiciais possuem delegatários.
Arrecadação 2018

Os atos mais demandados pelos contribuintes continuam sendo os serviços de autenticação, reconhecimento de firmas e confecção do primeiro cartão de autógrafo, realizados diretamente no balcão dos
cartórios que possuem a Atribuição de Notas.
A implantação do Sistema Selo Digital foi concluída em 2019. Alcançou todos os cartórios extrajudiciais do Estado e permitiu o controle de distribuição e uso do selo de autenticidade autoadesivo e
eletrônico em todos os atos constantes nos Decretos Judiciários 395/2012, 398/2012 e 442/2012. Além
disso, possibilitou que o contribuinte, quando o ato assim permitir, por meio do uso do selo digital,
consulte, no Portal de Daje Eletrônico, o teor do ato praticado. Com um conceito inédito, esse Portal
oferece segurança jurídica em todas as etapas de tramitação do documento. Para os demais atos que
não possuem teor, a consulta da autenticidade do selo ficou mais acessível, conferindo, a quem necessitar do serviço, a garantia da veracidade do ato praticado.
Tabela de Taxas Judiciárias
A partir de 7 de março de 2019, por força da Lei Estadual nº 14.025, de 6 de dezembro de 2018, passou
a vigorar a Tabela de Taxas na Área do Poder Judiciário. Conforme o anexo desta legislação, foram
criados novos atos nas tabelas de custas judiciais e de taxas extrajudiciais.
A Coarc implementou uma nova apresentação da Tabela de Custas, impressa em papel cartolina colorida, em tamanho 30 x 42cm, tornando-a mais legível, com caracteres destacados. Essa exposição
proporciona rapidez na identificação dos valores a serem cobrados pelos cartórios. Estas tabelas foram
distribuídas para todos os cartórios do Estado e setores vinculados ao Tribunal de Justiça, que necessitam desta ferramenta para prestação de serviços, inclusive para os delegatários.
Expansão da Rede Arrecadadora do Tribunal de Justiça
O TJBA tem as seguintes instituições credenciadas: Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica
Federal. Com convênio firmado com os referidos bancos, os valores de cobrança, por Daje recolhido,
passaram para o valor de R$ 1,56 por guia. O contrato com a Caixa foi renovado em dezembro de
2018. No ano seguinte, foi renovado o contrato com o Bradesco, com vistas à cobrança pela prestação
do serviço de arrecadação através de Credenciamento. O Banco do Brasil, também agente arrecadador
do TJBA, teve seu Credenciamento publicado em setembro de 2019 e já está com a atividade de recebimento dos Dajes funcionando plenamente.
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Centrais Eletrônicas dos Cartórios Extrajudiciais
A Coordenação também apoiou a implantação das centrais eletrônicas dos Cartórios Extrajudiciais,
com ênfase nos controles para a fiscalização.

CENTRAL DE CUSTAS JUDICIAIS .......................................................................................

Neste contexto, foi encerrado o contrato de aquisição de selos autoadesivos em 15 de março de 2019.
Desde então, gradativamente, os cartórios vêm se adequando e passando a usar o selo eletrônico para
atos de balcão. Insta salientar que o critério para migração do selo autoadesivo para o selo eletrônico
de balcão é encontrar-se com estoque “0”. Assim, de modo automático, o cartório já passa a produzir
os atos de balcão através desta nova modalidade.

Com uma nova e ampla sede no Fórum Ruy Barbosa, foi intensificado o tratamento da demanda de
processos remetidos pelas serventias judiciais. Isto possibilitou um incremento significativo no volume de trabalho, com análise dos processos, elaboração do cálculo das custas remanescentes e expedição de notificações de cobrança, o que refletiu no aumento da arrecadação.

É importante destacar que, para o uso do selo eletrônico de balcão, também é necessária a aquisição,
pelo cartório, de impressora térmica e etiquetas personalizadas e com vários itens de segurança (fundo
numismático; tinta reagente a UV; microletras positivas e negativas; cola autoadesiva de gramatura 30;
picote que impossibilite a retirada da etiqueta após a sua colocação no documento; e holografia 3D).
Todo esse cuidado visa a garantir veracidade e segurança jurídica ao contribuinte usuário do serviço.

Com a publicação do Ato Conjunto nº 14/2019, as competências da Central de Custas (CCJUD) foram redefinidas. Além do assessoramento às serventias judiciais com relação ao cálculo das taxas,
custas e despesas judiciais, em autos findos e com sentença judicial transitada em julgado, a CCJUD
exerce, entre outras atribuições, um controle mais efetivo na recuperação de crédito por meio do
acompanhamento dos débitos encaminhados para protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa.

A implantação do SCR, que, futuramente, será integrado ao Sistema PJe, imprimiu maior celeridade
ao trâmite dos processos. A ferramenta permitiu um controle efetivo das demandas com os devidos
encaminhamentos. Representou um excelente banco de dados, permitindo a geração de informações
de natureza gerencial.

O prazo para migração total do uso de selo eletrônico de balcão terminou em 31 de agosto de 2019.
Portanto, a partir desta data, todos os cartórios devem utilizar o selo eletrônico para atos de autenticação de documentos; reconhecimento de firmas; e transferência de DUT e de cartão de autógrafo.

Conforme informações extraídas do SCR em 30 de setembro de 2019, foram cadastrados, no sistema,
23.873 processos remetidos pelos cartórios judiciais. Deste total, 2.584 encontram-se em fase de elaboração dos cálculos e dados necessários para cobrança; 4.021 já foram calculados e permanecem na
etapa de intimação dos devedores; 905 estão passíveis de encaminhamento para inscrição em Dívida
Ativa; 463 já foram enviados para inscrição em Dívida Ativa; e 15.900 já foram arquivados no SCR.

O selo eletrônico para atos de balcão e o selo digital para os demais atos são adquiridos com custos
para o cartório, que geram uma receita em torno de R$ 2 milhões. Para a Coarc, esse numerário constitui o valor ideal para garantir a manutenção dos equipamentos e de pessoal envolvidos no projeto.

A CCJUD, desde a sua criação e até 30 de setembro de 2019, registrou o valor de R$ 3.407.893,16,
proveniente da recuperação de crédito, relativo a custas remanescentes de processos judiciais que se
encontravam represados com pendências de arquivamento por falta do recolhimento das custas.

Vinculação do Daje Judicial aos Processos Judiciais
A vinculação do Daje Judicial aos Processos Judiciais constitui mais um notável projeto desta gestão.
A iniciativa entrou em funcionamento em agosto de 2019 e mudou o conceito de controle da arrecadação que, anteriormente, não permitia esta vinculação.

Foram tomadas iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento do processo de análise de custas processuais. Em
consonância com as definições do plano de gestão e as diretrizes estabelecidas pelo NAF, essas ações objetivaram incrementar a arrecadação dos valores das custas judiciais remanescentes, da baixa processual e,
sobretudo, otimizar e garantir maior celeridade e eficiência na produtividade da prestação jurisdicional.

Com essa nova forma, o advogado cadastra o processo no PJe. Após o sorteio feito pelo sistema, que
destina o documento para uma referida Vara, o advogado poderá, em ato contínuo, emitir o Daje
correspondente, incluindo o número do processo e a Vara para a qual fora distribuído. Com este procedimento, o TJBA evita a utilização indevida de um Daje para vários processos, ou atos praticados
em processos, e facilita a tramitação processual com as custas já recolhidas.

A implantação do Aviso de Recebimento (AR) digital elimina custos operacionais referentes à impressão e ao envelopamento das notificações de cobrança. O novo procedimento possibilita, assim, a
redefinição das atividades da equipe de trabalho, que passa a se concentrar na análise do processo. Associado a essa otimização do processo, busca-se maior eficácia na notificação de cobranças por meio
de parcerias com órgãos governamentais para utilização de seus bancos de dados de endereços dos
contribuintes. Com essa ação, a CCJUD espera um incremento de 50% nos AR’s recebidos.

Uso de cartão de crédito e débito pelos usuários dos serviços notariais e de registro para pagamento de Daje
Aprovado pelo Comunicado CGJ/CCI 05/2019, o pagamento de Daje por meio de cartão de crédito e
débito facilita a quitação dos serviços notoriais e de registro, pois permite, ao contribuinte, o parcelamento do valor das referidas taxas.
Projeto de automatização dos processos de restituição
A 1ª etapa do projeto entrará em operação até o final de outubro de 2019, o que proporcionará maior
agilidade no estágio de recuperação dos valores creditados nas contas do Fecom, Defensoria Pública,
Ministério Público e Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE), otimizando o tempo de conclusão
dos processos de restituição.
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Diante da imperiosa necessidade de concentrar os esforços na melhoria do processo de recuperação
de crédito, serão firmados Termos de Cooperação Técnica com órgãos representativos da classe de
tabeliães. Por meio dessa iniciativa, a Diretoria do NAF visa a encaminhar títulos de dívida para cobrança extrajudicial.
Em cumprimento ao Decreto Judiciário nº 298/2019, 163 servidores e estagiários dos cartórios judiciais de Salvador, incluindo os dos Juizados Especiais, foram treinados no SCR. Oportunamente, o
referido curso será ministrado na região metropolitana e em comarcas do interior e contemplará, também, as unidades integrantes do 2º Grau de jurisdição. Além disso, concomitante ao treinamento, será
disponibilizada, na intranet, uma cartilha para auxiliar na operacionalização do mencionado sistema.
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---- NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ----

---- NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ----

Implantação do Selo Eletrônico para Atos de Balcão
O Sistema Selo Digital consolidou-se em 2019, tendo em vista o término da implantação do selo
eletrônico de balcão para atos de autenticação de documentos, reconhecimento de firmas e primeiro
cartão de autógrafos. A Coarc acompanhou o processo de implementação do Projeto de Selo de Autenticidade Eletrônico para atos de balcão, que consiste na aquisição do selo, conforme o tipo de ato,
e requisição para receber o estoque pré-definido pela Coarc para uso off-line no cartório. Assim, todo
o restante do estoque fica sob controle do Sistema Selo Digital.
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INTRODUÇÃO ...................................................................................................................

O

presente relatório visa a apresentar as principais atividades desenvolvidas pela Secretaria-Geral da Presidência (SGP) no exercício do biênio 2018/2020.

A SGP foi recentemente desenhada e implantada, conforme a resolução nº 06, de 2 de fevereiro de
2018. O órgão possui como responsabilidade atuar em parceria com as demais unidades e secretarias
do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). Objetiva interagir com os cidadãos e com os demais órgãos do
Estado e da sociedade, de maneira efetiva, observando as diretrizes estabelecidas pela gestão.
Dentre as suas atribuições, destacam-se: coordenar a interlocução entre a Presidência e as Secretarias,
no que se refere à execução das ações estratégicas e técnico administrativas; acompanhar e assessorar a
Presidência nas reuniões; despachar petições e ofícios endereçados ao Judiciário baiano; e promover a
interlocução entre a Presidência e as entidades sindicais representativas dos servidores efetivos do TJBA.
São diretamente vinculados à SGP, os seguintes órgãos: a Assessoria de Comunicação Social (Ascom),
a Assessoria de Ação Social (AAS) e o Cerimonial da Presidência.

1.1 Ampliar o número de
beneficiados pelas ações sociais,
de inclusão e de cidadania no
acesso ao sistema de justiça

R$ 1.200.00,00

R$
1.200.00,00

R$
1.200.00,00

R$ 1.200.00,00

R$ 4.800.00,00

1.2 Expandir o número de
atendimentos realizados por
meios alternativos de acesso
à justiça

R$ 50.000,00

R$ 300.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 450.000,00

3.2 Aprimorar a comunicação
institucional e social do TJBA

R$ 650.000,00

R$ 700.000,00 R$ 750.000,00

R$ 800.000,00

R$ 2.900.000,00

3.3 Implantar a política
institucional de governança
do TJBA

•

R$
1.000.000,00

R$
2.000.000,00

R$
3.000.000,00

R$ 3.000.000,00 R$ 9.000.000,00

Acompanhamento e fiscalização dos contratos da SGP, tendo como enfoques a redução de gastos
e o atendimento aos princípios da economicidade e eficiência;

ATIVIDADES REALIZADAS ..................................................................................................
•

•

•

Expedição de 201 ofícios, em 2018 e 2019, com requisições e prestação de informações, em atendimento a demandas das unidades administrativas e judicantes do Tribunal, bem como de outros
órgãos do Estado;
Estruturação física da SGP, com a separação de espaço físico, definição de layout, solicitação de
material (de infraestrutura e apoio) e respectiva lotação de pessoal, viabilizando o efetivo funcionamento da Secretaria;
Com base no Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga), foram tramitados, na SGP, documentos referentes a processos administrativos, comunicações internas e solicitação de passagens
aéreas e terrestres, mediante autorização Presidencial, conforme tabela que se segue:
Documentos

•

2018

2019

Total Biênio

Recebidos

914

1.109

2.023

Tramitados

894

1.159

2.053

1.1 Ampliar o número de
beneficiados pelas ações sociais,
de inclusão e de cidadania no
acesso ao Sistema de Justiça
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2020

2021

2022

2023

TOTAL

VALOR 1

VALOR 2

VALOR 3

VALOR 4

VALOR TOTAL

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 200.000,00

RELATÓRIO DA GESTÃO | 2018/2020

Fase

Contratos

Fase

Bahiacril / Troféus

Quitado

AL Comério e Serviços / Medalhas
Comemorativas

Quitado

Midia Clipping / Myclipp Serviços e Informações Ltda. Quitado
Ecad / Serviços de Direitos Autorais

Quitado

SX Tecnologia e Serviços / Fornecimento de Passagens Quitado AL Comério e Serviços / Broches Lapela Quitado
Caboclinho / Serviços Organização Eventos

Quitado

Conselho dos Tribunais de Justiça /
Participação no Conselho

Vigente

Dylos / Fardamento

Quitado

Fundação José Silveira / Prestação
Serviços / Sem ônus

Vigente

Palacetur / Organização Eventos

Vigente

Inter Vilas / Passagens Terrestres

Vigente

RTM Comércio Presentes / Decoração Natalina

Quitado

Plus Viagens e Turismo / Fornecimento
passagens aéreas

Vigente

Destaque para os contratos sob demanda, referentes à organização de eventos e passagens aéreas e
terrestres, conforme detalhamento a seguir:

Preparação de proposta orçamentária da SGP para o Plano Plurianual 2020-2023, com acréscimo
de R$ 2.100.000,00 voltados ao atendimento à política de enfrentamento à violência doméstica e
familiar; à promoção de eventos institucionais para propiciar maior acesso ao sistema de justiça;
à ampliação do programa de justiça itinerante; ao desenvolvimento de campanhas de publicidade
institucional e à implantação do programa de governança corporativa;
METAS

Contratos

Contratos

Valor anual
do contrato

Valor pago
2018

Valor pago
2019

Percentual valor
pago / estimado
contrato

Caboclinho Produção Cultural e Artística Ltda - ME
Vigência: 21/02/2018 a 20/08/2018

R$ 847.076,24

R$ 548.693,43

---

64,77%

Palacetur Eventos Comércio e Serviços Ltda - ME
Vigência: 05/02/2019 a 04/02/2020

R$ 625.374,25

---

R$ 618.256,52

98,86%

Plus Viagens e Turismo Ltda
Vigência: 15/02/2019 a 14/02/2020

R$ 1.100.000,00

---

R$ 803.111,69

73,01%

Inter Vilas Passagens Terrestres
Vigência: 15/02/2019 a 14/02/2020

R$ 100.000,00

---

R$ 1.547,72

1,55%

R$ 96.058,70

88,82%

SK Tecnologia e Serviços / Fornecimento
Passagens Aéreas / Terrestres
Vigência: 16/02/2018 a 15/02/2019

R$ 1.000.000,00 R$ 792.178,62
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---- SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA ----

---- SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA ----

Acompanhamento contratos SGP - 2018/2019

•

Realização de reuniões com as entidades sindicais, logrando acordos no atendimento de demandas dos servidores, como: ampliação da Vantagem Pessoal de Incentivo extensiva a todos os servidores, aumento no valor do auxílio-alimentação e priorização de processos administrativos referentes a direitos de servidores doentes e aposentados, conforme permissivo legal;

•

Estímulo à criação e instalação do Núcleo Multidisciplinar de Assistência à Saúde de Servidores e
Magistrados, projeto da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segesp);

Inauguração do Núcleo Multidisciplinar de Assistência à Saúde

•

Publicações no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), como: editais de inscrições e de comunicações,
acessíveis à consulta pública;

•

Revisão do Regimento Interno dos Órgãos Auxiliares, com a consulta a todos os setores administrativos do Tribunal e consequente encaminhamento para a apreciação da Comissão Permanente
de Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento Interno;

•

Edição dos Decretos nº 273, de 22 de março de 2018; e nº 420, de 23 de maio de 2018, que disciplinaram e estabeleceram fluxos de trabalho detalhados, com definição clara das atribuições, no que
diz respeito à solicitação de apoio do Cerimonial, cobertura de eventos pela Ascom e solicitação
de emissão de passagens aéreas e terrestres;

•

Realização do mapeamento de processos da Assessoria de Ação Social;

•

Promoção e realização do Festival de Música (edição 2018) e do Festival de Música e Talentos (edição
2019), com o intuito de estimular a integração entre servidores, magistrados e terceirizados do TJBA;
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•

Acompanhamento e assessoramento de projetos de interesse do Tribunal de Justiça da Bahia;

•

Participação da SGP nos seguintes grupos: Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão,
Núcleo Socioambiental, Comissão Permanente de Avaliação, Comitê Gestor Regional e Orçamentário de Atenção Prioritária ao 1° Grau de Jurisdição, Reunião de Análise Estratégica (RAE), Grupo
de Trabalho Sobre a Participação da Mulher no Poder Judiciário, Comissões Organizadoras dos
Eventos de Comemoração dos 410 Anos do TJBA e da Passagem do 170º Natalício de Ruy Barbosa.

CONCLUSÃO .....................................................................................................................
Neste relatório, foram contempladas as principais atividades e realizações da SGP referentes ao biênio
2018/2020. Além do atendimento às diretrizes estabelecidas pela gestão, o órgão buscou fomentar
uma relação mais próxima e dinâmica entre a Presidência e as unidades institucionais de forma a prover respostas céleres às demandas internas e externas do Tribunal de Justiça da Bahia.
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---- SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA ----

---- SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA ----

Festival de Música (edição 2018)

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................

A

Coordenação da Assessoria de Ação Social do Poder Judiciário baiano, cumpridora de suas obrigações institucionais, empreende esforços para, de forma contínua, proporcionar bem-estar e entretenimento aos magistrados, aos servidores e aos jurisdicionados, bem como integrar e valorizar estes
públicos. Isto posto, realiza eventos de cunho social, na praça de serviços do edifício-sede do Tribunal de
Justiça da Bahia (TJBA) e nos Fóruns Ruy Barbosa e Regional do Imbuí I, e exposições de obras nesses locais.
Ademais, ao longo da gestão do biênio 2018/2020, a Assessoria de Ação Social (AAS) viabilizou muitas adesões ao Programa SER, de modo a implementar, cada vez mais, uma política institucionalizada
voltada à concessão de descontos aos magistrados e servidores, em face da aquisição de produtos e
serviços colocados à disposição pelos parceiros desse clube de descontos.
Incentivada pelo Presidente do TJBA, Desembargador Gesivaldo Britto, a AAS continuou a realizar o
trabalho filantrópico. Com vistas a agregar valor à comunidade mais carente, a Assessoria de Ação Social
efetuou a doação de agasalhos, gêneros alimentícios não perecíveis, brinquedos e fraldas descartáveis a
diversas instituições beneficentes. Estes itens foram arrecadados durante os eventos sociais realizados.

Feira da Sustentabilidade

JULHO
Data
2 a 13
5

MARÇO
Data

Ação
Exposição de quadros - William Carvalho
Entrega de agasalhos e cobertores arrecadados, durante a Feira de São João, ao Abrigo São Gabriel

16 a 20

Exposição de quadros - Niltamar Prates

23 a 27

Exposição de quadros - Evani Mendes

30 a 3/8

Exposição de quadros - Lucas Almeida

25 a 29

Exposição de quadros - José Fernando

Ação

5a9

Apoio à Coordenadoria da Mulher do TJBA na promoção da 10ª Semana Justiça pela Paz em Casa

5a9

Arrecadação de roupas, sapatos e bijuterias, doados a uma instituição da rede de proteção à mulher

12 a 16

Exposição de quadros - Anúbis Cedraz e Flávio Ribeiro

19 a 28

Exposição de quadros - Jeferson Ferreira

ABRIL
Data

Ação

4 a 13

Exposição de quadros - Bruno Ribeiro

16 a 27

Exposição de quadros - Mauritano Júnior

Ação

1 a 10

Concurso de fotografia com o tema Pai, que premiou servidores das Comarcas de Valença, Valente e Salvador

6 a 10

Exposição de quadros - Rosa Simone

13 a 17

Exposição de quadros - Messias Barbosa

20 a 24

Apoio à Coordenadoria da Mulher do TJBA na promoção da 11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

20 a 31

Exposição de quadros - Sergio Amorim

27 a 31

Apoio à Feira da Acessibilidade, promovida pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão

SETEMBRO
Data

MAIO
Data

AGOSTO
Data

Ação

7 a 11

Feira dia das Mães, com campanha de doação de fraldas infantis para a Organização sem Fins Lucrativos
(ONG) Abraço à Microcefalia

7 a 11

Concurso de fotografia com o tema Mãe, que premiou servidores das Comarcas de Valença, Camacan e Salvador

3a7

Exposição de quadros - Fernanda Alves

4 a 28

Exposição de quadros - Terapia de Pintar

10 a 14

Exposição de quadros - Rosa Rocha

17 a 21

Exposição de quadros - Clarissa Mustafá

24 a 28

Feira da Primavera

JUNHO
Data
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Ação

4a8

Exposição de quadros - Flávio Ribeiro

4a8

Feira de Sustentabilidade

11 a 15

Exposição de quadros - Anúbis Cedraz

18 a 22

Exposição de quadros - Rafaela Anjos

25 a 29

Feira de São João

25 a 29

Exposição de quadros - José Fernando
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Ação

OUTUBRO
Data
1 a 12
2
15 a 19
19 a 13/10

Ação
Exposição de quadros - Hospital Sarah
Entrega de doações à Casa de Repouso Bom Jesus
Exposição de quadros - Nilda Miranda
Exposição de quadros - Olímpio Pinheiro

22 a 31

Exposição de quadros - Zete Cedraz

22 a 26

Feira do Servidor
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---- ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL ----

---- ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL ----

Atividades Desenvolvidas – 2018

Exposição de Quadros

NOVEMBRO
Data
1 a 14
5

MAIO

Ação

Data
6 a 10

Feira dia das Mães

Entrega de doação à Creche Escola Beneficente Tia Alda

13 a 14

Concurso Minha Mãe Bem na Foto

20 a 21

Entrega de doações de alimentos e fraldas ao Lar Frei Lucas,
Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (Naspec) e
Abrigo São Lázaro

5 a 16

Exposição de quadros - Suzana de Castro / Liciene Mendes

19 a 23

Exposição de quadros - Tayana Pires

19 a 23

Apoio ao evento da Comissão do Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos Humanos e
realização da Feira da Consciência Negra

26 a 30

Exposição de quadros - Sergio Lordelo

26 a 30

Apoio à Coordenadoria da Mulher do TJBA, na promoção da 12ª Semana Nacional Justiça pela Paz em Casa

JUNHO
Data
3a7
10

DEZEMBRO
Data
3a7
10 a 19

Ação

Ação
Feira de Sustentabilidade
3ª Campanha do Agasalho

10 a 19

Feira de São João

8 a 27

Campanha 3º Grande Bazar do Asilo São Lázaro

Exposição de quadros - Jocélia Santos
Feira de Natal
Entrega de doações ao Lar Pérola de Cristo e à Casa de Apoio e Assistência do Portador do Vírus HIV
Aids (Caasah)

Doação a instituição de Microcefalia

---- ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL ----

---- ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL ----

18

Ação

Exposição de quadros - Paulo Ferraz

Feira de São João

JULHO
Data
Entrega de Doações em instituições para crianças

Apoio à 12ª Semana Nacional Justiça pela Paz em Casa

Atividades Desenvolvidas - 2019
FEVEREIRO
Data
20

Ação
Doação à instituição Abraço à Microcefalia

MARÇO
Data

Ação

23

Campanha beneficente para o Abrigo São Lázaro, localizado
na Estrada Velha do Aeroporto, Salvador

ABRIL

22 a 3/5
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Ação
Entrega de doações ao Abrigo São Lázaro, Lar Projeto de Deus e Abrigo São Francisco de Assis

15 a 26

Exposição de quadros - Sérgio Amorim

8 a 19

Exposição de quadros - Zel Torres

29 a 9/8

Exposição de quadros - Marcelo Gato

AGOSTO
Data
5a9

Ação
Feira dia dos Pais

12 a 15

Feira Literária

12 a 16

Exposição de quadros - Nide

19 a 23

Apoio à Coordenadoria da Mulher do TJBA na promoção da 13ª Semana Justiça pela Paz em Casa

26 a 29

Apoio à Feira da Acessibilidade, promovida pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão

SETEMBRO
Data

Ação

2a6

Exposição de quadros - Claudine Touler

Feira da Páscoa

9 a 13

Exposição de quadros - Clarissa Mustafá

Exposição de quadros - André e Edizio

23 a 27

Feira da Primavera

Data
8 a 12

5

Ação
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Assessoria Especial da Presidência II – Assuntos
Institucionais (AEP II)

Rabiscos

Segesp

Messias Barbosa

Na Vibe
Tombo-604889

Casa do Servidor

-

Arco
Tombo-292076

Casa do Servidor

Verdade Translucida II
Tombo-635254

Segesp

Maria Tereza

Águia
Tombo-635256

Segesp

-

Oxum
Tombo-304966

Casa do Servidor

Flávio Fernando Ribeiro

Carro de Boi
Tombo-632198

Gabinete do Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

Igreja do Bonfim
Tombo-597586

AEP II

-

Justiça
Tombo-318599

3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Alexandre Bruno Ribeiro

Cidade Baixa
Tombo-635351

Gabinete do Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

Pássaro

3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Anubis Cedraz

Paisagem Interiorana
Tombo-635255

Gabinete do Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

Claudinea Melo

Farol da Barra
Tombo-635253

Gabinete do Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

José Fernando

Casario
Tombo-635299

Gabinete da Desembargadora Joanice Maria Guimarães
de Jesus

William Carvalho

Costela de Adão
Tombo-635257

AEP II

Evani Mendes

Girassol
Tombo-499697

AEP II

Márcia Barros

Sem nome
Tombo-637472

Segunda Câmara Criminal

Niltamar Prates

Bouganuille
Tombo-634497

Diretoria de Finanças (DFA)

Flávio Ribeiro

Praia da Barra
Tombo-635251

DFA

-

Índio
Tombo-573137

DFA

O lago

Gabinete da Desembargadora Nágila Maria Sales Brito

-

O Ìndio
Tombo-603890

Gabinete da Desembargadora Nágila Maria Sales Brito

Controle de Doação de Quadros e Objetos de Arte ao Acervo Cultural do TJBA

-

Mandala
Tombo-304454

Gabinete da Desembargadora Nágila Maria Sales Brito

Acervo Cultural – 2018

Rafaela Anjos

Pôr do Sol

Gabinete do Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

Oxum Opara
Tombo-635252

AAS

Crucifixo de Jacarandá
com Pedraria
Tombo-635298

Consultoria Jurídica da Presidência (Consu)

Rita Gomes

Messias Barbosa

Exposição de quadros

Feira Literária

EXPOSIÇÕES PREVISTAS – OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019
Exposições Previstas até dezembro de 2019
Expositor

Período
30/9 a 4/10

---- ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL ----

Mirtha Rodriguez

Rafaela dos Anjos
Local

TJBA

11/11 a 15/11

Fórum Regional do Imbuí

Enoc Lopes de Almeida

7/10 a 11/10

TJBA

Cristovão Galvão

7/10 a 11/10

Fórum Regional do Imbuí

Ana Sanches

7/10 a 11/10

Fórum Ruy Barbosa

Secretaria de Educação

14/10 a 18/10

TJBA

Fotografias Catadora Reciclagem

29/10 a 1/11

TJBA

Alexandre Sadini

4/11 a 8/11

TJBA

Maria Tereza de Jesus

4/11 a 8/11

Fórum Regional do Imbuí

Anubes Cedras

11/11 a 15/11
4/11 a 8/11

Maria da Conceição

11/11 a 15/11

Fernando Guimarães

2/12 a 6/12

TJBA
Fórum Ruy Barbosa
TJBA
Fórum Regional do Imbuí

Paloma Lima

Nídia Rejane Urpia

Artista
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Título/Tombo

Localização

Ana Bacelar Batista

Galo 01
Tombo-567893

Secretaria de Gestão de Pessoas (Segesp)

Rosedy Palopoli

Galo 02
Tombo-563012

Segesp
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São Francisco
Tombo-578225

-

201

Sérgio Amorim

Regata
Tombo-499699

Consu

Lucas Almeida

Reflexo Urbano
Tombo-499698

Consu

Rosa Simone

Regata
Tombo-499700

Gabinete do Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

Rosa Rocha

Regata de Saveiros da Baia
Tombo 637473

Coordenação de Assuntos Previdenciários (CPREV)

Marleide Aires

Justiça Eterna
Tombo-364326

CPREV

Fernando Alves

Arcanjo Miguel

Coordenação de Liquidação (Coliq)

Jair Gabriel

A Lei da Justiça

Coliq

Nossa Senhora Aparecida

Núcleo Extrajudicial

Rita Gomes

Abstrato
Tombo-597869

Núcleo Extrajudicial

Elizete de Souza

Dama da Justiça
Tombo-637633

AAS

Suzana Costa

Salve a Natureza
Tombo 637632

AAS

Paulo Ferraz

Mandala

Núcleo Unijud Digital

Ancião a Orar
Tombo-637634

AAS

Clarissa Mustafá

---- ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL ----

AAS

Rio sobre Pedras

Seções Cíveis Reunidas

Cavalos

Seção Cível de Direto Publico

Suzana Costa

A Natureza e seus
Encantos
Tombo–637632

Seção Direito Privado

Rosedy Palopi

São Francisco
Tombo–578225

Gabinete da Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia

-

Sem Título
Tombo-104794

Gabinete da Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia

Zel Torres
Claudine Toulier

Processos de Credenciamento Efetivados no Biênio - Programa SER
Ano

Sérgio Lordelo

Localização
AEP II

Regata

AEP II

Jocélia Costa

Dança com pote e prato
Tombo-597587

Seção dDe Recurso

Tayana Cruz

Radial
Tombo–637635

Corregedoria Geral da Justiça (CGJ)

Jocélia Costa

Africana perfil com
turbante
Tombo–637665

CGJ

Bruno Neves

Planos 2015
Tombo-604483

CGJ

-

Sem Titulo
Tombo-104805

1º Vara da Infância e Juventude - Gabinete do Juiz Walter
Ribeiro Costa Júnior

-

Sem Titulo
Tombo-104804

1º Vara da Infância e Juventude - Gabinete do Juiz Walter
Ribeiro Costa Júnior

Marcelo Gato

Face de Cristo

Gabinete do Desembargador Antonio Cunha Cavalcanti

Eronildes Bacelar

Negra Baiana

Gabinete do Desembargador Mario Alberto Hirs

Sérgio Amorim

Irmandade Nossa
Senhora da Boa Morte I

Gabinete do Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

Clarissa Mustafá

Baianinha

AAS

Sem Título
Tombo–604645

AAS

V. Almeida
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Abertura de Inscrições – 2018

Ipê Amarelo

Silvana Medrado
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Título/Tombo

2018

Editais Publicados pela Assessoria de Ação Social

Acervo Cultural - 2019
Artista

Quantidade

---- ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL ----

Olímpio Pinheiro

Quadro sobre Papel
Panamá
Tombo-637472

Maria Barros

Número do Edital

Finalidade

Data de Publicação

01

Participação exposição de quadros

22 de fevereiro

02

Concurso Minha Mãe Bem na Foto

16 de abril

03

Inscrições para Concurso Meu Pai Bem na Foto

1º de agosto

Abertura de Inscrições – 2019
Número do Edital

Finalidade

Data de Publicação

01

Participação exposição de quadros

25 de março

02

Concurso Minha Mãe Bem na Foto

2 de maio

03

Concurso Meu Pai Bem na Foto

5 de agosto

04

Participação na 5ª Semana Literária do TJBA

5 de agosto
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APRESENTAÇÃO ................................................................................................................

Cobertura Jornalística e Registro Fotográfico

alar em assessoria de comunicação significa gerenciamento efetivo das informações; relacionamento entre os públicos; e fortalecimento da imagem organizacional. Tais proposições visam a
cumprir diretrizes e alcançar objetivos institucionais. Nessa conjuntura, há a necessidade da adoção de estratégias que privilegiem a comunicação integrada – institucional, mercadológica e interna –
com foco nos três pilares essenciais: jornalismo, relações públicas e publicidade/propaganda.

A Assessoria de Comunicação Social faz a cobertura jornalística e o registro fotográfico dos eventos
referentes ao TJBA. Participa de todas as ações institucionais relevantes para redigir e divulgar matérias jornalísticas sobre esses acontecimentos, bem como fazer o registro fotográfico.

F

Conforme o art. 28 do Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça, p. 23-25, a Assessoria de Comunicação Social (Ascom) do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) “é o
órgão destinado a programar, coordenar e executar as políticas e articulações dos processos de comunicação, internos e externos, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Presidência do Tribunal de
Justiça”. Destarte, constitui um alicerce institucional.

As fotos institucionais são organizadas e mantidas em arquivos no sistema e compõem um requintado
acervo digital. As imagens de destaque são distribuídas para a mídia e utilizadas na divulgação de notícias.
Como primeira atividade desenvolvida nesta gestão, a Ascom realizou a cobertura jornalística da posse da Mesa Diretora do biênio 2018/2020. A cerimônia foi transmitida ao vivo pela Rádio Web TJBA
e amplamente noticiada pelos veículos de comunicação do Tribunal.

O aperfeiçoamento da Assessoria de Comunicação Social abrange, também, a ampliação da estrutura
física do setor, fundamental para promover o melhor desenvolvimento das atividades. A nova sala da
Ascom está localizada no Prédio Advogado Pedro Milton de Brito, Anexo II do TJBA, inaugurado em
setembro de 2019. O ambiente projetado para a Assessoria dispõe de elementos, como: instalações e
equipamentos modernos; redação com tratamento acústico; ilhas de edição; espaços apropriados para a
Rádio WEB TJBA e a TV TJBA.
Muitas são as realizações. Isto posto, este relatório pretende apresentar as principais atividades
desenvolvidas e os notáveis resultados obtidos pela Ascom no período de fevereiro de 2018 a setembro de 2019.
Sob a liderança do Assessor Moisés Bisesti, a Ascom é composta pela seguinte equipe:

Adriano Biset – Assessor (Designer Gráfico)

Luana Gama – Estagiária Nível Superior

Ana Flávia Lédo - Analista Judiciária (Jornalista)

Luiz Rocha – Técnico Judiciário (Técnico de Áudio)

Cláudia Bandeira – Assessora da Presidência

Nei Pinto – Voluntário (Servidor Aposentado - Fotógrafo)

Cláudio Procópio - Colaborador Terceirizado

Rafael Azevedo - Estagiário Nível Médio

Cristina Hireche – Assessora Adjunta

Rayane Araujo - Colaboradora Terceirizada

Danile Rebouças – Analista Judiciária (Jornalista)

Raynan Cerqueira - Colaborador Terceirizado

Erem Carla - Estagiária Nível Superior

Surânia Sales - Chefe de Setor

Gabriela Lima - Estagiária Nível Superior

Victória Meirelles - Estagiária Nível Superior

Registro fotográfico da cerimônia de posse

Cobertura Jornalística com Transmissão ao Vivo
Em março de 2019, a Ascom realizou a primeira cobertura jornalística com transmissão ao vivo de
um evento institucional. A ação inédita ocorreu na cerimônia comemorativa dos 410 anos do TJBA,
durante a abertura do 116º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil. Para a concretização desse marco, toda a equipe da Ascom concentrou esforços e utilizou, de forma integrada, as
mídias institucionais.

AÇÕES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS ..................................................
Para contemplar o Plano Estratégico 2015-2020, as diretrizes descritas no art. 29 do Regimento
dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça, p. 24-25, são praticadas pela
Ascom por meio das ações listadas a seguir. Os resultados obtidos pelo setor durante a gestão do
biênio 2018/2020 também estão contemplados neste item.
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No biênio 2018/2020, a Ascom prosperou. Evoluiu. Com vistas a efetivar propósitos organizacionais,
consolidou e incrementou ações e fluxos de processos. Planejou, redefiniu atividades e desenvolveu
novas estratégias. Alcançou resultados.

A transmissão contou com tecnologia 4k, a mais moderna que existe; 11 câmeras espalhadas pelo
Fórum, capturando imagens de vários ângulos; e um caminhão de externa para enviar o sinal, transmitido em tempo real por cabo de fibra ótica para a rede mundial de computadores. A cobertura pôde
ser acompanhada pelo YouTube e as imagens captadas continuam disponíveis no canal do TJBA desta
plataforma. A cerimônia foi transmitida ao vivo também pela Rádio Web TJBA.

Interação com a Imprensa

Além da solenidade comemorativa dos 410 anos do Judiciário baiano, a Assessoria de Comunicação Social transmitiu ao vivo e gravou os principais eventos institucionais, utilizando as redes
sociais do TJBA.

Entre as ações, a Ascom atende, de forma ágil, as demandas dos jornalistas sobre informações relacionadas ao âmbito Judiciário; produz e divulga, por meio de releases padronizados e de press-kit,
as notícias institucionais para os veículos de comunicação; organiza entrevistas da imprensa com
representantes do TJBA; produz, coordena e mantém estratégias de comunicação de campanhas
externas. Todas com o intuito de promover a interlocução entre organismos sociais, imprensa e
Poder Judiciário.

Vídeos Institucionais

Vinheta criada para vídeos institucionais

Aos vinte dias desta gestão, na sede da Universidade Corporativa (Unicorp) do TJBA, a Ascom realizou o Café com o Presidente - primeira coletiva com a imprensa. Essa iniciativa visou a apresentar
as ações do TJBA para o biênio 2018/2020 e esclarecer eventuais dúvidas dos profissionais dos veículos de comunicação do Estado. Os convidados participaram das apresentações dos representantes
dos setores do TJBA e da Mesa Diretora. Para esse evento, a Ascom criou uma marca específica e
enviou, por mensagem de e-mail, um convite para todos os contatos de profissionais de imprensa
cadastrados no banco de dados do setor. Ao final, enviou, por mensagem de e-mail, um agradecimento aos participantes.

Canal do TJBA no YouTube

Atualmente, arquivos de vídeo e áudio são utilizados para proporcionar realce às matérias institucionais divulgadas em meios digitais. Integrado às outras mídias, essas ferramentas proporcionam dinamismo às notícias jornalísticas. O apelo visual e auditivo fortalece a assimilação do
conteúdo exposto.
Todos os vídeos e áudios institucionais produzidos e editados pela Ascom são catalogados em arquivos digitais do sistema. Aliado às fotos, esses materiais compõem um refinado acervo e contribuem
para o registro dos acontecimentos da gestão e, consequentemente, da história do Judiciário baiano.
No biênio 2018/2020, até setembro de 2019, foram produzidos 534 vídeos institucionais, sendo 292
em 2018; e 242, no ano subsequente.

Café com o Presidente

No que concerne às demandas diárias dos jornalistas, é mister destacar a regra da Assessoria de Comunicação Social para as respostas: todos os pedidos dos profissionais de mídia devem ser formalizados e encaminhados ao e-mail da Ascom para que o setor, com presteza e celeridade, responda,
também por mensagem de e-mail, os questionamentos dos jornalistas.
No primeiro ano desta gestão, a Ascom respondeu a 987 mensagens de e-mail referentes às demandas
de imprensa, enquanto que, de janeiro até setembro de 2019, foram expedidas 825 respostas para aten-
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Merece atenção especial neste relatório a cuidadosa e especializada rotina de produção e edição
de vídeos institucionais, atividade desenvolvida pela Ascom desde o início da gestão do biênio
2018/2020. Durante a cobertura jornalística, além do registro fotográfico, a Assessoria de Comunicação Social passou também a utilizar os recursos de vídeo e áudio para a elaboração e divulgação
de notícias sobre o TJBA. Para os vídeos, a Ascom criou uma vinheta padrão de abertura e fechamento do material produzido.

O atendimento à imprensa é uma importante atividade da Ascom. Para informar à sociedade sobre
as ações do TJBA, a Assessoria de Comunicação Social possui uma rotina de produção jornalística e
interage, continuamente, com profissionais dos diversos veículos de comunicação.

Revista Eletrônica TJBA em Ação
No biênio 2018/2020, a Assessoria de Comunicação Social concebeu, elaborou e veiculou duas edições da Revista TJBA em Ação. Com a criação do periódico Informativo #TJBA, a periodicidade da
Revista TJBA em Ação, antes mensal, passou a ser anual. A 18ª edição foi publicada em março do
primeiro ano da gestão e registrou as notícias que foram destaque nos dois primeiros meses de 2018.
Já em 2019, a Ascom veiculou a 19ª edição: uma revista comemorativa que trata da primeiro ano desta
gestão e dos 410 anos do TJBA.

Identidade Visual da Revista TJBA em Ação

Envio de notícias para a imprensa

Mailing
Para a efetiva interação com a imprensa e divulgação das ações institucionais na mídia, a Ascom precisa dispor de um mailing preciso que contemple os contatos dos profissionais dos principais veículos
de comunicação do país (rádio, tv e sites de notícias). Neste intento, é imprescindível que realize a
contínua avaliação e atualização dessa lista de contatos.
A Ascom atualiza, constantemente, o mailing de veículos de comunicação. Para a efetividade do processo, o mailing da imprensa está subdividido em quatro categorias: Salvador, interior da Bahia, Brasil
e assessorias de comunicação dos principais órgãos públicos. São pesquisados os sites dos veículos de
comunicação, bem como arquivos de e-mail. Após essa análise, a Assessoria de Comunicação Social
registra as informações vigentes em um banco de dados.
Relatório de Mídia (Clipping)

A Revista TJBA em Ação é publicada no site institucional, em formato acessível, PDF, e reúne os
acontecimentos institucionais mais relevantes que foram noticiados no período. Possui, também, a
versão impressa. Para cada edição, conta com uma tiragem aproximada de 300 exemplares, entregues aos principais públicos do TJBA.
Informativo #TJBA
Em abril de 2018, a Ascom lançou o Informativo #TJBA. Com oito páginas, contempla informações
didáticas, serviços, orientações e dicas. A linguagem simples busca aproximar a justiça do cidadão. O
periódico conta com a colaboração de magistrado, servidor ou jurisdicionado, seja da capital ou do interior. São aceitas sugestões de temas para matérias ou para esclarecer um serviço; indicações de cursos
gratuitos de interesse para o Judiciário; dicas de servidores, seja de viagem, culinária, leitura, saúde, entre
outras. Todos os assuntos noticiados têm continuidade nos demais canais de comunicação do TJBA.

A Ascom acompanha as notícias referentes ao TJBA que foram destaque nos principais meios de comunicação do país. Para realizar esta tarefa de forma efetiva, o clipping é uma técnica recomendada.
Consiste no recorte, registro, acompanhamento e controle diário das notícias veiculadas nos meios de
comunicação sobre um determinado tema. Essa técnica subsidia a Assessoria de Comunicação Social
para que estratégias sejam criadas e decisões, tomadas, tendo em vista a gestão da imagem institucional.
Até abril de 2018, quando venceu o contrato, a Ascom contou com a prestação de serviço de clipping
digital dos veículos: rádio, televisão, jornal, revista e internet. Em novembro do referido ano, após
processo licitatório e contratação de novo prestador de serviço, a Assessoria voltou a contar com a
atividade de clippagem.
O serviço consiste no envio diário, para o e-mail da Ascom, das notícias sobre o TJBA veiculadas pelos
veículos de comunicação e do relatório de mídia mensal, contendo o detalhamento do que foi noticiado no período pela imprensa acerca do TJBA.
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der a solicitações desse público. Tais valores perfazem um total de 1.812 respostas remetidas à mídia
no biênio 2018/2020. Excluem-se deste resultado os releases enviados para os veículos de comunicação: 249, de fevereiro a dezembro de 2018; e 144, de janeiro a setembro do ano seguinte.

Além da versão eletrônica disponível no site institucional, o informativo possui a versão impressa. A
edição digital das edições é enviada, por mensagem de e-mail, para os seguintes públicos: servidores
do TJBA; fóruns da capital e do interior; comarcas do Estado; principais órgãos públicos da Bahia e de
Brasília; conselhos profissionais relacionados aos temas abordados no periódico; imprensa; sindicatos;
e unidades judiciárias da capital e do interior. Quanto à versão impressa, são produzidos, em média, 8
mil exemplares de cada edição e enviados para os públicos supracitados.

Site Institucional
Diariamente, a Ascom redige e publica matérias de interesse da sociedade, dos magistrados, dos servidores e da imprensa no site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. As mais relevantes são enviadas,
por e-mail, para as redações dos principais veículos de comunicação do país e da mídia especializada.

Até setembro de 2019, foram lançadas onze edições do Informativo #TJBA.
Informativo #TJBA
Edições

Não se cale

Abril - 2018

Família para todos

Maio - 2018

Cartório extrajudicial

Junho - 2018

A serviço do cidadão - Juizados Especiais

Julho - 2018

Importante ter um Pai Presente

Agosto - 2018

Conciliação

Outubro - 2018

Unijud Digital - PJe

Janeiro - 2019

Plantão Judiciário

Fevereiro - 2019

Bibliotecas do TJBA

Março - 2019

Casamento e adoção

Maio - 2019

Ouvidoria Judicial

Julho - 2019

Portal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Durante o biênio 2018/2020, a Ascom redigiu 2.643 matérias jornalísticas, as quais foram publicadas no
site do TJBA, sendo 1.446 referentes ao primeiro ano da gestão; e 1.197, ao ano seguinte (até setembro).
Relatório Mensal - Matérias Site Institucional
Quantidade de Publicações da Ascom no site do TJBA

Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça
Em maio de 2019, o TJBA, por meio da Ascom, pela primeira vez, concorreu e foi um dos finalistas do
XVII Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. E logrou o prêmio de primeiro lugar, na Categoria
Publicação Especial, com o Livro “Bahia: Um olhar da Justiça”. Já o Informativo #TJBA, conquistou o
terceiro lugar na Categoria Mídia Impressa.
O prêmio reconhece os melhores trabalhos realizados pelas Assessorias de Comunicação de todos os
órgãos ligados à Justiça do país. Trata-se de uma iniciativa do Fórum Nacional de Comunicação &
Justiça (FNCJ), que promove há 15 anos o Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do
Sistema de Justiça (Conbrascom).

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

2018

-

97

113

97

131

119

125

162

131

205

159

107

1.446

2019

85

112

114

152

154

105

153

161

161

-

-

-

1.197

Aliado ao controle mensal de matérias, em 2019, com o apoio da Coordenação de Sistemas (Cosis),
a Ascom implantou medidores no Wordpress - sistema utilizado para a postagem de notícias - para
acompanhar a quantidade de visualizações dos textos publicados no portal da instituição. Destarte,
de posse dessas informações, a Assessoria de Comunicação Social analisa os indicadores e elenca, em
planilha, as matérias mais acessadas pelos leitores.
No biênio 2018/2020, as duas matérias do site institucional mais acessadas pelos leitores referem-se ao
decreto sobre expediente forense 2019, com 7.380 visualizações; e ao edital do processo seletivo para
contratação de conciliadores e juízes leigos, com 4.969 acessos.
TOP 5 - Matérias Site
Top

Prêmio Conbrascom
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Matérias

Data

Visualizações

1

TJBA publica Decreto sobre expediente forense 2019

1/2/2019

7.380

2

TJBA divulga edital do processo seletivo para
contratação de conciliadores e juízes leigos

2/9/2019

4.969

3

Acessibilidade: TJBA lança novas ferramentas em seu portal

10/4/2019

3.760

4

TJBA lança sistema de alvará eletrônico e inicia treinamento nesta terça-feira (22)

22/5/2019

3.251

5

Central de Custas Judiciais e Sistema de Custas Remanescentes
favorecem arrecadação de cerca de R$ 1 Milhão

25/4/2019

3.097
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Títulos

No novo site do TJBA, há um carrossel com a disponibilidade para a publicação de oito notícias. Nesse
local, ficam as matérias mais recentes ou aquelas que precisam de maior tempo de divulgação e de exposição. Além disso, no portal da instituição, há também um espaço destinado aos avisos dos diversos
setores um local para os vídeos institucionais. Ambos são produzidos e gerenciados pela Assessoria de
Comunicação Social, assim como todas as informações disponibilizadas no portal do TJBA.

aproximam o cidadão do Poder Judiciário por meio das postagens de interesse da sociedade; e trazem
novidades institucionais para os leitores.

Intranet

O Facebook é a rede social utilizada pelo TJBA que mais recebe feedback do público. É, também, a
que mais direciona o visitante para o site da instituição. Durante este biênio, até setembro de 2019,
a página do TJBA no Facebook obteve 22.271 curtidas e possui 22.381 seguidores. Das publicações
mais acessadas, estão: o card sobre expediente do TJBA, com o alcance de 14.800 contas e 1.499 envolvimentos (curtidas, compartilhamentos, comentários e cliques na publicação); e a chamada para
a matéria da 1ª Juíza negra do Estado e do Brasil, com 4.357 contas alcançadas e 585 envolvimentos.

A intranet também está presente no novo site. Nesse espaço, a Ascom publica as notícias concernentes
ao âmbito interno da instituição. Entre fevereiro de 2018 e setembro de 2019, foram publicadas, nesse
ambiente, 381 notícias concernentes ao público interno do TJBA.
Comunicados Internos

As publicações feitas no Facebook e Instagram consistem em notícias referentes a serviços, campanhas, eventos e avisos referentes ao Judiciário baiano.

Página do TJBA no Facebook

Por meio do Instagram, o TJBA compartilha fotos e vídeos curtos. A ferramenta é utilizada para chamar atenção, por meio de imagens, para as principais notícias do Judiciário baiano, desde reuniões
importantes, parcerias, inaugurações, serviços, campanhas, a programas e projetos. A página tjbaoficial registrou, no período, o total de 24.300 seguidores. As publicações mais curtidas nessa rede social,
postadas entre fevereiro de 2018 e setembro de 2019, foram: os comunicados sobre o expediente do
Judiciário baiano; e o processo seletivo para formação de cadastro de conciliadores e juízes leigos. As
referidas postagens tiveram, respectivamente, 981 e 807 curtidas; e 10.931 e 11.544 contas alcançadas.

Comunicados internos

No primeiro ano da gestão, a Ascom enviou 138 comunicados internos. Em 2019, até setembro, expediu 140 correspondências para as unidades institucionais.
Redes Sociais do TJBA

Cards para o Instagram do TJBA

As redes sociais conectam pessoas e promovem a comunicação direta em tempo real. Caracterizam-se
pelo elevado e rápido alcance das informações. Quando utilizadas pelas instituições, servem para aproximá-las de seus públicos.
A Ascom elabora, edita e posta notícias e cards nas redes sociais utilizadas pela instituição. Esses veículos servem de comunicação direta entre o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e os seus públicos;
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Com relação ao YouTube, a Ascom divulga, nos meios de comunicação, os links dos eventos do TJBA
transmitidos nessa plataforma digital. O canal propaga vídeos referentes aos eventos do Judiciário baiano,
como palestras, reuniões e entrevistas. Durante este biênio, até setembro de 2019, essa rede contempla
muitas transmissões ao vivo e conta com 3.760 inscritos. Os vídeos mais acessados nesse período foram:
homenagem ao aniversário de Salvador, com 3.044 visualizações; e entrega de doações à Fundação Doutor
Jesus, com 2.590 visualizações.
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A Ascom atua como um órgão de suporte às unidades do Tribunal de Justiça. Entre as atividades, é
responsável por elaborar comunicados internos e divulgar estas informações no âmbito da instituição. Com o intuito de proporcionar a comunicação célere e efetiva, envia, por meio de mensagem de
e-mail, textos elaborados pelos setores do TJBA para magistrados e servidores. Para tanto, utiliza o
banco de dados que contém todos os endereços eletrônicos institucionais.

Além dessas redes sociais, a Ascom seleciona as principais fotos de eventos institucionais e monta álbuns, utilizando site de hospedagem. Os links dessas imagens são compartilhados nas matérias publicadas no Portal do TJBA e enviados para a imprensa. Desse modo, quem tiver interesse, pode baixar,
publicar ou guardar uma foto oficial do TJBA.
De fevereiro a dezembro de 2018, álbuns foram criados e fotos, postadas no Flickr. Das postagens
feitas no primeiro ano desta gestão, a solenidade de posse da Mesa Diretora do biênio 2018/2020 foi a
publicação mais acessada, com 1.852 visualizações.
Até dezembro de 2018, o Flickr possibilitava o arquivamento gratuito e ilimitado das imagens. A partir
de 2019, essa ferramenta permaneceu sem custo apenas para a armazenagem de até mil fotos. Assim,
com a mudança, a Ascom buscou outra alternativa que mantivesse a gratuidade do serviço de hospedagem de fotos institucionais. Passou, então, neste ano, a usar o Google Fotos como ferramenta para
armazenar e partilhar imagens institucionais. Utilizando esse novo sistema, até setembro de 2019, a
Ascom postou 868 fotos, classificadas em 24 álbuns.

- Serviços - Informações acerca dos serviços do Judiciário baiano são divulgadas, por meio de áudios
curtos (spot’s), durante a programação da Rádio WEB TJBA. Como principais orientações ao cidadão,
estão: Minuto Saúde; Justiça Restaurativa; Combate à Violência Doméstica; Dia das Mães; Mutirão Pai
Presente; Semana Justiça pela Paz em Casa; e Imposto do Bem.
Além dos programas diários supracitados, a Rádio WEB TJBA conta também com entrevistas e programas que promovem a participação de servidores e magistrados, como o quadro Gente como a
Gente. Essa atração busca mostrar aspectos da vida de servidores e magistrados fora do ambiente de
trabalho, como: atividades e hobbies.
A Rádio WEB TJBA respeita os direitos autorais e possui contrato firmado com o Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição (Ecad), responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais
das músicas aos seus autores.

Rádio WEB TJBA

Campanhas Institucionais
Com vistas a divulgar, nas mídias internas e externas, os serviços do Judiciário baiano, a Ascom produz e promove campanhas institucionais de interesse público. No biênio 2018/2020, entre as campanhas concebidas pela Ascom para propagar as ações das unidades do TJBA, estão: Feiras da Saúde; 1º
Festival Cultural da Infância e Juventude; Área Legal; Festival de Música e Talentos (dia do Servidor);
Semana Justiça pela Paz em Casa; TJBA Nomeia; Aquele Abraço (Dia do Magistrado); Sustentabilidade; Acessibilidade; Semana de Sentenças e Baixas; Campanha de adoção; Semana Nacional da Conciliação; 410 anos do TJBA e 116º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil; Meta 2 do
Conselho Nacional de Justiça; Unijud Digital; Minha Mãe e Meu Pai Bem na Foto; e Imposto do Bem.
Entrevistas na Radio Web TJBA

Por meio do site institucional, magistrados, servidores e sociedade podem acessar a Rádio WEB TJBA.
Esse veículo está no ar todos os dias, durante 24 horas. Abrange uma programação repleta de boa música, e, integrada às demais mídias da Ascom, divulga as notícias, as campanhas e os serviços relacionados
ao Poder Judiciário.
A Rádio WEB TJBA veicula, ao vivo e integralmente, os principais eventos institucionais que são gravados e integrados ao acervo da Ascom. Esse canal possibilita a interação com ouvintes, da capital e do
interior, que podem, por meio de mensagem de áudio, enviar sugestões e comentários; e parabenizar
os aniversariantes.
As seguintes atrações ao vivo fazem parte da programação fixa da rádio:
- Informes TJBA - Para abordar notícias relacionadas ao Judiciário, há, também, o Programa Informes do
TJ. Com edições diárias e formato curto, transmite informações de interesse público que foram divulgadas
no site do TJBA.
- Momento Unicorp - A novidade da Rádio Web TJBA compartilha com os ouvintes as ações promovidas pela Unicorp, além de mantê-los informados sobre os cursos que estão com inscrições abertas.
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Campanhas institucionais

Design
A Ascom dispõe do serviço de design, diagramação e editoração para proporcionar identidade visual
às peças de comunicação. Entre as criações de arte, estão: marcas, cartazes, banners, apresentações,
certificados, convites, folders, layout de camisas, carteira de identificação funcional em eventos, revistas, manuais, cartilhas, sinalização, marcadores de livro, e-mail marketing, diagramação de livros,
cards e relatórios.
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- Jornal TJBA Notícias - Grande atração da rádio, o Jornal do TJ contempla entrevistas com magistrados
e servidores; e participação ao vivo de jornalistas. Essas atividades movimentam a programação e proporcionam o aumento da audiência da Rádio WEB TJBA. Com caráter institucional, o Jornal do TJ divulga as notícias relacionadas ao Judiciário e abrange matérias voltadas para a economia, política, meteorologia e cultura. O TJBA Notícias é transmitido, diariamente, às 11h e reprisado, todos os dias, às 16h.

O quadro a seguir apresenta as quantidades de peças de comunicação criadas neste biênio:

Marcas

Cards

Banners

Cartazes

2018

32

99

109

30

2019

33

130

138

35

Total

65

229

247

65

Inúmeras foram as atividades de design desenvolvidas pela Ascom. Como principais criações de arte
realizadas neste biênio, estão: layout da ventarola para o carnaval e toda a identidade da campanha
Semana Justiça pela Paz em Casa; logomarca do Café com Presidente; diagramação das edições da
Revista TJBA em Ação e do Informativo #TJBA; logomarca das Campanhas Minha Mãe e Meu Pai
Bem na Foto; nova identidade visual do Núcleo de Justiça Restaurativa; cartaz e certificados do evento
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (Nugep); banner para o site (aviso) da palestra da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão; logomarca do Festival de Talentos; reformulação da
identidade visual do Projeto Pai Presente; plotagem da linha do tempo dos 410 anos do TJBA; cards
das campanhas do Núcleo Socioambiental; logomarca dos 25 anos da Ouvidoria Judicial; identidade
visual das feiras institucionais; logomarca dos 10 anos da Unicorp; e diagramação dos informativos do
Minuto Saúde e criação de peças referentes a essa ação.

Além dos relatórios descritos, a Ascom é responsável por compilar, a cada biênio, os registros dos demais
setores a fim de organizar, diagramar, editar, publicar e distribuir o documento Relatório da Gestão.

Relatórios da Gestão

Portal da Transparência
A Ascom está incumbida de atualizar o Portal da Transparência com os dados organizacionais enviados pelos setores. No ano de 2019, além de realizar esse cadastro frequente, a Assessoria de Comunicação Social, em parceria com a Secretaria de Planejamento e Orçamento, reorganizou o layout do site
do TJBA no que concerne à disposição das informações institucionais nas páginas eletrônicas.
Em setembro deste ano, o Judiciário baiano conquistou, entre os tribunais estaduais, o segundo lugar no
Ranking Transparência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O TJBA cumpriu 90,44% dos itens exigidos
referentes à disponibilização de dados e informações, no site, de forma clara e padronizada, para a sociedade.

Criações de arte

Relatórios
A elaboração de relatórios periódicos consiste em uma das atribuições da Ascom, descrita no Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça. Isto posto, durante o biênio 2018/2020, a Assessoria de Comunicação Social confeccionou quatro relatórios que contemplam
as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados pelo setor nesta gestão.
Ademais, a Ascom, a partir de 2018, passou a elaborar o relatório de notícias institucionais, entregue
ao desembargador decano do TJBA para cada sessão plenária. Esse documento visa a informar os
participantes do Tribunal Pleno sobre os seguintes tópicos: eventos semanais do TJBA (ocorridos e
futuros); lista de desembargadores aniversariantes do mês; notas de pesar; moções; e principais notícias semanais veiculadas no site institucional. De fevereiro de 2018 a setembro de 2019, a Assessoria
de Comunicação Social elaborou 43 relatórios para as sessões plenárias ocorridas no período.
Em 2019, para o Ciclo de Palestras da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão (CPAI),
a Ascom também confeccionou um relatório, contemplando as seguintes informações: objetivos e
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Notícia publicada, no site do TJBA, sobre o Ranking da Transparência do CNJ
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Criações - Ascom

membros da CPAI; e principais deliberações e ações da comissão. Nesse documento, consta, também,
o clipping de notícias veiculadas, no site institucional, sobre a referida Comissão.

Projeto Conhecendo o Judiciário
Aproximar o Poder Judiciário da comunidade acadêmica. Este é o intuito do Projeto Conhecendo
o Judiciário, cujas diretrizes foram instituídas mediante Decreto Judiciário nº 468/2019. Destinado
a estudantes, a ação compreende visitas técnicas, seguidas de palestras, ao Fórum Ruy Barbosa e ao
edifício-sede do TJBA.

Projeto Conhecendo o Judiciário

Em 2019, o Conhecendo o Judiciário passou a ser coordenado pela Ascom. Neste ano, por meio do projeto,
mais de 1.500 estudantes tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento do Judiciário baiano.

Agenda Ascom
Em dezembro 2018, a Ascom sistematizou e definiu a agenda anual do setor, contendo as datas comemorativas; os aniversários das cidades da Bahia; e os eventos institucionais periódicos e programados.
Para tanto, foram utilizadas as seguintes bases de dados: site do TJBA, edições da Revista TJBA em
Ação; sites do CNJ e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e sites de publicação de datas comemorativas. Insta salientar que esse documento é atualizado, constantemente, pela Assessoria
de Comunicação Social para inclusão de novos eventos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................................
No biênio 2018/2020, a Assessoria de Comunicação Social do TJBA progrediu sensivelmente. Essa
evolução advém dos resultados alcançados pelo setor mediante aprimoramento de ações e fluxos
de processos; redefinição de atividades; e desenvolvimento de novas estratégias. É mister destacar
que todas as iniciativas empreendidas pela Ascom contemplam a comunicação integrada e buscam
cumprir, continuamente, as diretrizes e os propósitos organizacionais.

Projeto Conhecendo o Judiciário

Para o próximo biênio, a Assessoria de Comunicação Social almeja continuar a agregar valor para
o Judiciário baiano. Destarte, além de prosseguir com as atividades descritas neste relatório, incrementando-as, a Assessoria pretende propor e incorporar novas soluções e ideias. Como próximos
feitos previstos, estão: concluir o Projeto História de Vida dos Desembargadores; elaborar o Manual
de Procedimentos; criar o Manual de Redação; implantar a TV TJBA; e aprimorar a Rádio WEB
TJBA. O lançamento da 20ª edição da Revista TJBA em Ação está programado para maio de 2020.
A ampliação do número de servidores da Ascom e a aquisição de equipamentos para a Rádio WEB
TJBA e TV TJBA constituem futuras demandas. Ademais, empreendimentos inéditos serão adotados. Ações que mantêm a Assessoria de Comunicação Social na vanguarda.

A Assessoria de Comunicação Social editou e diagramou um novo livreto referente ao Projeto Conhecendo o Judiciário. Esta publicação contempla informações essenciais sobre o Tribunal de Justiça da
Bahia e é entregue aos participantes no momento da visita institucional.
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Livreto do Projeto Conhecendo o Judiciário

ATRIBUIÇÕES DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA ............................................................
O Cerimonial da Presidência incumbe-se de:
•

Orientar o Presidente do Judiciário baiano, sempre que necessário, sobre assuntos relacionados a
cerimonial, etiqueta e protocolo;

•

Observar as normas do cerimonial e protocolo estabelecidas pela Resolução nº 20 de 17/12/2014,
aprovada pelo Tribunal Pleno, respaldada pelo Decreto Federal nº 70.274/72 e pelo Decreto Estadual nº 13.487/2011, ajustando-as ao que estabelece o Regimento Interno do Tribunal de Justiça
da Bahia (TJBA);

•

Acompanhar e assessorar o Chefe da Corte do Judiciário da Bahia, ou respectivo representante,
em visitas oficiais, solenidades/eventos ou outras atividades, adotando as providências que forem pertinentes ao setor;

•

Auditório do TJBA

22/5

Inauguração da Sala de Convívio
dos Desembargadores Aposentados

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Antiga Sala de Sessão 5
do TJBA

26/5

Reunião do Cira

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

19/6

Reunião do Cira e da Comissão
de Apoio às Varas de Fazenda Pública

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

9/7

Inauguração do 1º Cartório Integrado
de Sucessões das 1ª, 2ª, 11ª e 13ª Varas
de Família

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Fórum das Famílias,
Salvador

13/7

Palestra sobre eSocial

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

9/8

Comemoração do Dia dos Magistrados Palestra com Ministro do STJ,
Marcelo Navarro

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

24/8

Encerramento da Semana Justiça
pela Paz em Casa

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

30/8

Entrega de Medalha Mérito Judiciário
ao Desembargador Antonio
Cunha Cavalcanti

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

18/9

Worshop de Prevenção, Combate a
Incêndio e Primeiros Socorros

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

5/10

Inauguração da Central de Custas e das
novas instalações da Casa do Servidor

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Fórum Ruy Barbosa,
Salvador

19/10

Encerramento do Mês do Servidor Festival de Música

Desembargador Julio Cezar
Lemos Travessa

Teatro Castro Alves
(TCA), Salvador

12/11

Solenidade de abertura para apresentação
do Projeto Unijud Digital, inauguração das
novas instalações da sala de monitoramento
e sessão solene de hasteamento das
bandeiras dos novos mastros

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

TJBA

13/11

Inauguração do Centro Judiciário
de Solução Consensual de Conflitos
(Cejusc) - Juizado Processual

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Fórum Regional do
Imbuí, Salvador

26/11

Solenidade de abertura da 12ª Semana
Justiça pela Paz em Casa

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

28/11

Sessão solene para Entrega da Medalha do
Mérito Judiciário à Magistrada Mary Aguiar,
primeira Juíza negra da Bahia e do Brasil

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Sala de Sessões do
Tribunal Pleno

30/11

Seminário “Crédito, Consumo e o Poder
Judiciário”, com Palestra com o VicePresidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), Ministro Luiz Fux

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

3/12

Solenidade de abertura do Seminário
“Adote-me: Acolhimento e adoção de
Crianças Especiais”

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

11/12

Solenidade de abertura da Palestra
“Corrupção – Conceito e Reflexões”

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

17/12

Inauguração da nova sede do
Departamento de Promoção Social (DPS)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Salvador

Organizar e conduzir as sessões solenes/especiais do Tribunal Pleno;

•
---- CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA ----

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Fazer o receptivo das autoridades do Judiciário em visita institucional a Salvador;

•

Organizar eventos e/ou reuniões institucionais demandados pela Presidência e por suas assessorias diretas;

•

Preparar e expedir a correspondência institucional e social do Presidente;

•

Organizar viagens institucionais do Presidente, do representante ou da comitiva do TJBA;

•

Providenciar a aquisição de passagens destinadas a desembargadores, magistrados e servidores;

•

Atualizar o banco de dados de autoridades de todo o território nacional.
2018
EVENTOS ORGANIZADOS - CAPITAL
DATA

EVENTO

REPRESENTANTE

LOCAL

1/2

Solenidade de posse da Mesa Diretora
do TJBA (biênio 2018/2020)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Salão Nobre do Fórum
Ruy Barbosa, Salvador

1/2

Sessão solene de instalação da 4ª Sessão
Legislativa da 18ª Legislatura

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Assembleia Legislativa do
Estado da Bahia (Alba)

20/2

Café com o Presidente
(coletiva com a imprensa)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Universidade Corporativa
(Unicorp) do TJBA

21 e 22/2

Implantação do Banco Nacional de
Monitoramento das Prisões (BNMP)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

23/3

Reunião do Comitê Interistitucional
de Recuperação de Ativos (Cira)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Presidência do TJBA

17/5

Solenidade de posse do Desembargador
Antonio Cunha Cavalcanti

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Presidência do TJBA
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21/5

Metodologia de Gestão de Precedentes
com a Integração do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e dos Tribunais de
Segunda Instância
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EVENTOS ORGANIZADOS - INTERIOR
EVENTO

REPRESENTANTE

LOCAL

16/4

Inauguração do Cejusc

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

Fórum Dantas Júnior
Ayres, Irecê

11/6

Inauguração do Cejusc

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Fórum Clemente Mariani,
Camaçari

12/7

Cerimônia de instalação da 2ª Vara do
Sistema dos Juizados Especiais

Corregedor das Comarcas do
Interior, Desembargador Emílio
Salomão Pinto Resedá

Fórum Luiz Viana Filho,
Serrinha

27/7

Inauguração do Cejusc

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

Faculdade de Tecnologia
e Ciências (FTC), Vitória
da Conquista

2 e 3/8

Programa VAI

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Juazeiro

4/10

Cerimônia de instalação da Vara do
Sistema dos Juizados Especiais

Desembargador Abelardo Paulo da
Matta Neto

Luís Eduardo Magalhães

17/10

Cerimônia de instalação da 2ªVara de
Família, Órfãos, Sucessões e Interditos

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Fórum Clemente Mariani,
Camaçari

22 e 23/11

Programa VAI

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Porto Seguro

EVENTO

REPRESENTANTE

LOCAL

3/2

Solenidade de posse da nova Diretoria da
Associação dos Magistrados da Bahia (Amab)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Salão Nobre do Fórum
Ruy Barbosa, Salvador

23/2

Solenidade de posse da nova Diretoria
(biênio 2018/2019) da Escola de
Magistrados da Bahia (Emab)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

1/3

Aula Magna para lançamento da PósGraduação em Direito Notarial e Registral
da Faculdade Baiana de Direito

Corregedora-Geral da Justiça do
TJBA, Desembargadora Lisbete
Maria Teixeira Almeida
Cézar Santos

Auditório do TJBA

5/3

Solenidade de abertura da 10ª Semana
Justiça pela Paz em Casa

Desembargadora Nágila Maria
Sales Brito

Auditório do TJBA

8/3

Workshop Estratégico

Sala de Convívio do TJBA

26/3

IV Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

2/4

I Curso de Integração da Segurança
Pública com a Justiça Restaurativa

Desembargador Lidivaldo Reaiche

14/5

Solenidade de posse da Desembargadora
Gardênia Pereira Duarte como Juíza
Substituta do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia (TRE-BA)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Assinatura do Termo de Cooperação
Técnica e Financeira entre o TJBA, a
Secretaria da Administração Penitenciária
e Ressocialização e a Secretaria da
Administração do Estado da Bahia

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

30/5
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Auditório do TJBA
Unicorp
Gabinete da Presidência
do TRE-BA

Gabinete da Presidência
do TJBA

Salão Nobre do Fórum
Ruy Barbosa, Salvador

11/6

Palestra “Lei Brasileira de Inclusão”,
ministrada pelo Juiz de Direito
Pablo Stolze

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Auditório do TJBA

12/6

V Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

30/7

VII Encontro de Juízes Eleitorais e
solenidade de entrega de Medalha do
Mérito Eleitoral da Bahia com Palma ao
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), Ministro Luiz Fux, e Medalha do
Mérito Acadêmico Eleitoral Ministro
Francisco Peçanha Martins ao Diretor da
Escola Judiciária do TSE, Tarcísio Vieira,
e ao Ministro substituto da Corte, Sérgio
Silveira Banhos

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Salão Nobre do Fórum
Ruy Barbosa, Salvador

6/8

Assinatura do Termo de Compromisso e
Convênio de Cooperação Técnica entre o
TJBA e a Prefeitura de Salvador

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Gabinete da Presidência
do TJBA

22/8

Visita institucional da Cônsul-Geral de
Portugal, Nathalie Viegas Gonçales Granjo
de Oliveira

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Gabinete da Presidência
do TJBA

5/10

Ciclo de Debates - “O processo
extrajudicial do Usucapião”

Corregedora-Geral da Justiça,
Desembargadora Lisbete Maria
Teixeira Almeida Cézar Santos

Auditório do TJBA

22/10

Inauguração do Projeto de Digitalização
de Acervo Histórico do TJBA

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Biblioteca do Fórum Ruy
Barbosa, Salvador

1/11

Entrega de certificados
a Servidores inativos

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Gabinete da Presidência
do TJBA

APOIO A OUTROS EVENTOS
DATA

Solenidade de abertura do 43º Encontro de
1º Vice-Presidente do TJBA,
Corregedores Eleitorais
Desembargador Augusto de Lima Bispo

14/11

Visita técnica do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) ao TJBA

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Gabinete da Presidência
e Sala de Reuniões da
Assessoria Especial da
Presidência II (AEP II)
do TJBA

20/11

VII RAE

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

22/11

Seminário “Adolescente em Conflito com a
Lei - O Ato Infracional sob
Diversos Ângulos”

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

23/11

Seminário “Direito Militar”

Desembargador Julio Cezar
Lemos Travessa

Auditório do TJBA

29/11

Reflexões sobre Notas e Registros – Ciclo
de Debates

Corregedora-Geral da Justiça,
Desembargadora Lisbete Maria
Teixeira Almeida Cézar Santos

Auditório do TJBA

29/11

Curso “Atuação dos Magistrados no
Contexto do Depoimento Especial com
Crianças e Adolescentes”

Desembargadora Soraya
Moradillo Pinto

Unicorp

3/12

Seminário “Adote-me: Acolhimento e
Adoção de Crianças Especiais”

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Auditório do TJBA
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DATA

7/6

11/12

Palestra “Corrupção – Conceito
e Reflexões”

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

14/12

Seminário “Gestão e Administração
da Justiça”

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

22/5

Solenidade de posse dos 17 novos
Procuradores do Estado da Bahia

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Procuradoria Geral
do Estado da Bahia
(PGE-BA)

23/5

Sessão especial de outorga do Título de
Cidadão Baiano ao Comandante do 2º
Distrito Naval, Vice-Almirante Almir
Garnier Santos

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

Alba

24/5

Cerimônia de Cooperação Técnica para
implantação do Projeto Político do Futuro

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Gabinete da
Presidência do TREBA

DATA

EVENTO

REPRESENTANTE

LOCAL

1/2

Sessão solene de instalação da 4ª Sessão
Legislativa da 18ª Legislatura

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Alba

25/5

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Tribunal de Justiça de
Alagoas (TJAL)

6/2

Apresentação do Planejamento
Interinstitucional da Operação
Carnaval 2018

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

Fiesta Convention
Center, Salvador

Reunião de trabalho com a Ministra
Cármen Lúcia e os Presidentes
dos Tribunais

30/5

Sessão especial de outorga da Comenda 2
de Julho ao Deputado José de Arimatéia

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

Alba

22/2

Sessão especial de outorga da Comenda 2
de Julho à Desembargadora Lígia Maria
Ramos Cunha Lima

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Alba

4/6

Alba

Solenidade de posse do Juiz de Direito
Freddy Carvalho Pitta Lima como
membro efetivo do TRE-BA

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

22/2

TRE-BA

Sessão especial de outorga da Comenda 2
de Julho ao Desembargador João Pinheiro
de Souza, ao Promotor de Justiça Paulo
Gomes Júnior e ao Juiz de Direito Ruy
Eduardo Almeida Britto

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

5/6

8/3

Solenidade de posse da Promotora de
Justiça Ediene Santos Lousado no cargo de
Procuradora-Geral de Justiça
(biênio 2018/2020)

Sessão especial de outorga de Título
de Cidadão da Cidade de Salvador ao
Professor e Procurador do Estado José
Antônio Cézar Santos

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Câmara Municipal de
Salvador (CMS)

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

CMS

Desembargadora Maria de Lourdes
Pinho Medauar

Sessão especial alusiva ao 153º aniversário
da Batalha Riachuelo

15/3

Sessão especial de outorga da Comenda
2 de Julho ao Defensor Público Geral,
Clériston Cavalcanti de Macedo

6/6

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

14/6

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Alba

16/4

Reunião com a Ministra Cármen Lúcia e
os Presidentes dos Tribunais de Justiça do
Brasil

Sessão solene de outorga dos Títulos de
Cidadão Baiano aos Ministros do STJ
Reynaldo Soares da Fonseca e Maria Isabel
Diniz Gallotti Rodrigues e da Comenda 2
de Julho ao Desembargador Jatahy Júnior

19/4

Sessão especial de outorga da Comenda 2
de Julho ao Corregedor das Comarcas do
Interior, Desembargador Emílio Salomão
Pinto Resedá

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

15/6

Solenidade de posse dos Novos Dirigentes
do Instituto dos Advogados da Bahia
(triênio 2018/2020)

Desembargador Lidivaldo Reaiche

Fundação Instituto
Feminino da Bahia,
Salvador

Solenidade em homenagem ao Patrono da
Polícia Militar, Tiradentes, e comemoração
dos 193 anos da Corporação

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Vila da Polícia Militar
do Bonfim, Salvador

15/6

Palestra “Direitos Fundamentais:
Efetivação e Judicialização”, com o
Ministro do STJ Reynaldo Fonseca

Desembargador Lidivaldo Reaiche

MP-BA

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Reunião com o Governador do Estado da
Bahia, Rui Costa

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Governadoria

26/4

Sessão especial de outorga da Comenda
2 de Julho ao Desembargador Maurício
Kertzman Sporer

10/7

Alba

12/7

Desembargador Antonio
Cunha Cavalcanti

Vila Policial Militar do
Bonfim, Salvador

10/5

Solenidade de posse do Procurador de
Justiça Zuval Gonçalves Ferreira, no cargo
de Corregedor-Geral do MP-BA

Desembargadora Nágila Maria
Sales Brito

Solenidade de entrega do Espadim
Tiradentes 2018 aos novos alunos-aOficial

MP-BA

20/7

Base Aérea de
Salvador

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Gabinete da
Presidência do TREBA

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

14/5

Solenidade de posse da Desembargadora
Gardênia Pereira Duarte como membro
substituto do TRE-BA

Solenidade Militar alusiva ao 145º
aniversário de nascimento de Alberto
Santos Dumont

30/7

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região
(TRT-5)

Desembargadora Nágila Maria
Sales Brito

Faculdade de Direito
da Universidade
Federal da Bahia
(UFBA)

Reunião com o Desembargador Federal
Valtércio Oliveira

6/8

Reunião com a Presidente do STF e do
CNJ, Ministra Cármen Lúcia

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

STF

24/4

17/5
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Palestra “A biografia intelectual do Jurista
Orlando Gomes”
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MP-BA

Alba

STF

Alba
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ACOMPANHAMENTO A DESEMBARGADORES EM EVENTOS EXTERNOS

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

21/8

Solenidade de outorga da Comenda Maria
Quitéria à Corregedora-Geral da Justiça,
Desembargadora Lisbete Maria Teixeira
Almeida Cézar Santos

Desembargadora Cynthia Maria
Pina Resende

CMS

22/8

Sessão solene de outorga da Comenda 2 de
Julho ao Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão

Desembargador Nilson Castelo
Branco

Alba

23 e 24/8

III Simpósio Nacional de Combate
à Corrupção

Desembargador Julio Cezar
Lemos Travessa

UCI Oriente Shopping Barra,
Salvador

28/8

Solenidade de posse do Ministro
Humberto Martins, no cargo de
Corregedor Nacional de Justiça; e da
Magistrada Nartir Dantas Weber no cargo
de Juíza Auxiliar da Corregedoria do CNJ
(biênio 2018/2020)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

28/8

Assinatura do contrato com o Centro
Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e
Seleção e de Promoção de
Eventos (Cebraspe)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

29/8

Solenidade de posse do Ministro João
Otávio de Noronha e da Ministra Maria
Tereza de Assis Moura nos respectivos
cargos de Presidente e Vice-Presidente
do STJ e do Conselho da Justiça Federal
(biênio 2018/2020)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

7/9

Cerimônia comemorativa do 196º
aniversário da Independência do Brasil

Desembargador Mario
Alberto Hirs

Salvador

13/9

VII Seminário Nacional do Instituto
Baiano de Direito Processual Penal
(IBADPP)

Desembargador Lourival Trindade

11/10

Seminário 30 anos da Constituição Cidadã
e inauguração do Centro de Memória e
Cultura do MP-BA
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6/11

Solenidade Militar alusiva ao 76°
aniversário da criação da Base Aérea
de Salvador

Desembargador Jatahy Júnior

Base Aérea
de Salvador

6/11

Solenidade Militar em comemoração do
aniversário da 6ª Região Militar

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

19ª Batalhão de
Caçadores, Salvador

22/11

Seminário “Sistema Socioeducativo:
Avanços. Perspectivas e Desafios”

Desembargadora Soraya
Moradillo Pinto

Hotel Real Classic,
Salvador

23/11

Sessão solene de outorga da Comenda
2 de Julho ao Presidente do TRE-BA,
Desembargador José Edivaldo
Rocha Rotondano

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Alba

29/11

Solenidade de abertura do II Seminário “O
Ministério Público e a Gestão de Resíduos
e Logística Reversa”

Desembargadora Maria de Fátima
Silva Carvalho

MP-BA

30/11

Solenidade de entrega de Troféu
“Personalidade do Ano” ao Presidente
do TJBA e à Coordenadora do Núcleo
Socioambiental, Desembargadora Maria
de Fátima Silva Carvalho

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Palacete Fróes da
Motta, Feira de
Santana

3 e 4/12

XII Encontro Nacional do Poder Judiciário
- Selo Ouro Justiça em Números,
premiação concedida ao TJBA pelo CNJ

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Foz do Iguaçu (PR)

5/12

Título de Cidadão Benemérito da
Liberdade da Justiça Social João
Mangabeira ao Desembargador Raimundo
Sérgio Cafezeiro

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

Alba

6/12

Sessão solene de outorga da Medalha
Tomé de Souza ao Advogado Sérgio
Nogueira Reis

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

CMS

10/12

Quality Hotel São
Salvador, Salvador

Sessão solene de entrega de Medalha do
Mérito Policial Civil “Cruz da Ordem” ao
Presidente do TJBA

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Hotel Deville,
Salvador

12/12

Solenidade de abertura da Semana do
Ministério Público 2018

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

MP-BA

Desembargadora Nágila Maria
Sales Brito

MP-BA

17/12

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

Salvador

11/10

Solenidade de posse dos novos
Defensores Públicos

Desembargador Antonio
Cunha Cavalcanti

União dos Municípios
da Bahia (UPB),
Salvador

Inauguração da nova sede do
Departamento de Promoção Racial da
Polícia Militar

17/12

Sessão solene de diplomação dos políticos
da Bahia eleitos

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Teatro Castro Alves
(TCA), Salvador

16/10

Semana Jurídica - “As Instituições Jurídicas
e a Defesa do Estado Democrático
de Direito”

Desembargadora Pilar Célia Tobio
de Claro

Universidade Salgado
Filho, Salvador

18/12

Solenidade de posse do Promotor de
Justiça Paulo Gomes Júnior no Cargo de
Procurador de Justiça

Desembargadora Nágila Maria
Sales Brito

MP-BA

23/10

Solenidade Militar alusiva ao Dia do
Aviador e da Força Aérea Brasileira

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

Base Aérea de
Salvador

19/12

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

Base Aérea de
Salvador

26/10

Inauguração da unidade da PGE-BA no
Fórum Ruy Barbosa

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

Fórum Ruy Barbosa,
Salvador

Passagem de Comando da Base Aérea de
Salvador para o Coronel-Aviador Ivan
Lucas Karpischin)

1/11

Lançamento do Selo de Combate ao
Racismo Institucional (PGE-BA)

Desembargador Ivanilton Santos
da Silva

PGE-BA

6/11

Seminário do Sistema Estadual de
Promoção de Igualdade Racial

Desembargador Lidivaldo Reaiche

Hotel Sol Bahia,
Salvador
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Vila da Polícia Militar
do Bonfim, Salvador

CNJ

Brasília

STJ
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15/8

Jubileu de Ouro pelos 50 anos de
Formatura da Turma de Oficiais “Coronel
Themístocles Duarte Lima”
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PARTICIPAÇÃO NOS ENCONTROS DO COLÉGIO PERMANENTE
DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL
DATA

EVENTO

REPRESENTANTE

LOCAL

1 a 3/3

113º Encontro do Conselho dos Tribunais
de Justiça do Brasil

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Maceió (AL)

2 a 4/8

114º Encontro do Conselho dos Tribunais
de Justiça do Brasil

Desembargador Maurício
Kertzman Szporer

Natal (RN)

6 e 7/12

115º Encontro do Conselho dos Tribunais
de Justiça do Brasil

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Florianópolis (SC)

Emissão de Passagens Aéreas para Magistrados e Servidores
543
2019

26/8

Inauguração do Cejusc

Desembargadora Pilar Célia Tobio
de Claro

Lauro de Freitas

30/8

Inauguração das novas instalações da 1ª
Vara da Infância e Juventude - Edifício
Desembargadora Vera Lúcia Freire
de Carvalho

Desembargadora Soraya
Moradillo Pinto

Salvador

30/8

Solenidade de abertura da Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

6/9

Inauguração do Edifício Advogado Pedro
Milton de Brito (Anexo II) e aposição da
placa em homenagem ao Advogado Arx
da Costa Tourinho (Anexo I)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

TJBA

17/9

Inauguração do Cejusc para a
Justiça Restaurativa

Desembargadora Joanice Maria
Guimarães de Jesus

Juizado Especial Criminal
da Lapinha, Salvador

20/9

Solenidade de instalação da Vara de
Audiência de Custódia da Comarca
de Salvador

Desembargador Pedro Augusto
Costa Guerra

Núcleo de Prisão em
Flagrante, Salvador

DATA

EVENTO

22/1

Cerimônia de entrega do Certificado ISO
9001 ao Serviço de Comunicações Gerais
(Secomge), aos Cartórios Integrados
de Relação de Consumo e ao Plantão
Judiciário do 2º Grau

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

12/2

Cerimônia Selo Justiça em
Números TJBA

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

7/3

Aposição, no Elevador Lacerda, da placa
alusiva à instalação do Tribunal da Relação
da Bahia (1609), o primeiro das Américas

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Palácio Rio Branco,
Salvador

14/3

Comemoração dos 410 anos do TJBA e
abertura do 116º Encontro do Conselho
dos Tribunais de Justiça do Brasil

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Salão Nobre do Fórum
Ruy Barbosa, Salvador

15/3

Solenidade de abertura da 13ª Semana
Justiça pela Paz em Casa

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

21/3

Inauguração do Cejusc Fundiário

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

9/4

Inauguração do Cejusc da Universidade
Católica do Salvador (UCSAL)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

26/4

Entrega de Medalha Comemorativa dos
410 anos do TJBA aos Juízes Assessores da
Presidência, Secretários e Assessores do TJBA

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Inauguração do Centro de Treinamento
da 2ª Casa de Justiça e Cidadania da
Fundação Lar Harmonia

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Fundação Lar Harmonia,
Salvador

8 e 9/8

Programa VAI

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Salvador

19/8

Solenidade de abertura da 14ª Semana
Justiça pela Paz em Casa e Assinatura do
Termo de Compromisso

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA

17/5
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REPRESENTANTE

LOCAL

EVENTOS ORGANIZADOS - INTERIOR
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EVENTOS ORGANIZADOS - CAPITAL

DATA

EVENTO

REPRESENTANTE

LOCAL

7 e 8/2

Programa VAI

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Ilhéus

19/3

Cerimônia de instalação da 2ª Vara Crime

Desembargador João Bôsco de
Oliveira Seixas

Alagoinhas

26/3

Inauguração de unidades do Cejusc

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Conceição da Feira e
São Gonçalo

28/3

Inauguração do Cejusc

Desembargador Jefferson Alves
de Assis

Santa Maria da Vitória

29/3

Inauguração do Cejusc

Desembargador Jefferson Alves
de Assis

Macaúbas

Fórum Ruy Barbosa,
Salvador

23/4

Inauguração do Cejusc

Corregedora-Geral da Justiça,
Desembargadora Lisbete Maria
Teixeira Almeida Cézar Santos

Fórum Filinto Bastos,
Feira de Santana

Campus de Pituaçu,
Salvador

2/5

Inauguração do Cejusc

Desembargadora Joanice Maria
Guimarães de Jesus

Maraú

9 e 10/5

Programa VAI

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Vitória da Conquista

15/5

Cerimônia de instalação da Vara de
Família, Órfãos, Sucessões e Interditos

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Fórum Conselheiro Luís
Viana, Juazeiro

15/5

Inauguração do Cejusc

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Fórum Conselheiro Luís
Viana, Juazeiro

Sala de Convívio do TJBA
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Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Fórum Filinto Bastos,
Feira de Santana

6 e 7/6

Programa VAI

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Feira de Santana

12/6

Inauguração do Cejusc

Desembargadora Joanice Maria
Guimarães de Jesus

Itaetê

27/6

Inauguração do Cejusc

15/7

Inauguração de unidades do Cejusc

Desembargador José Olegário
Monção Caldas

Valença e Nazaré

24/7

Inauguração do novo Fórum e da 2ª Vara
do Sistema dos Juizados Especiais

Desembargador José Olegário
Monção Caldas

Conceição do Coité

13/8

Inauguração de unidades do Cejusc

Desembargadora Joanice Maria
Guimarães de Jesus

Vera Cruz e Itaparica

Comemoração dos 410 Anos do Tribunal de Justiça da Bahia e Abertura do
116º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil

Maetinga

APOIO A OUTROS EVENTOS
DATA

EVENTO

REPRESENTANTE

LOCAL

29/3

Palestra “Depoimento Especial: Atuação
do Psicólogo e do Assistente Social”

Corregedora-Geral da Justiça,
Desembargadora Lisbete Maria
Teixeira Almeida Cézar Santos

Sala de Convívio do TJBA

11/4

VIII RAE

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Sala de Sessões do
Tribunal Pleno

25 e 26/4

2ª Reunião do Fórum Fundiário dos
Corregedores Gerais da Justiça do
Maranhão, Tocantins, Piauí e
Bahia (Matopiba)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Sala de Sessões do
Tribunal Pleno

29/4

Inauguração do Núcleo Multidisciplinar
de Atenção à Saúde do Servidor do TJBA

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Anexo I do TJBA

28/5

Reunião com Assessores do CNJ,
autoridades locais e Magistrados do TJBA
para tratar da implantação do programa
Justiça Presente

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Sala de Convívio do TJBA

11/6

IX RAE

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Sala do antigo Pleno
do TJBA

1/8

Inauguração do Memorial em
homenagem aos ex-Coordenadores e exDiretores dos Juizados Especiais do TJBA

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Fórum Regional do
Imbuí, Salvador

22/8

Lançamento do Sistema de Monitoração
Eletrônica e Botão do Pânico para a
Comarca de Salvador - evento promovido
pela Corregedoria Geral da Justiça

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Auditório do TJBA

24/9

X RAE

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Auditório do TJBA
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6/6

Palestras do plano de ação “Saúde em
Feira de Santana”, em parceria com a
Secretaria Geral da Presidência (SGP),
Secretaria de Gestão de Pessoas (Segesp),
Chefia de Gabinete da Presidência
(CGPRES) e Diretoria de 1º Grau

Comemoração dos 410 Anos do Tribunal de Justiça da Bahia

Solenidade de Inauguração do Edifício Advogado Pedro Milton de Brito – Anexo II
e Aposição da Placa em Homenagem ao Advogado Arx da Costa Tourinho

Solenidade de Inauguração do Edifício Advogado Pedro Milton de Brito – Anexo II
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4/4

Entrega de Medalha Comemorativa e do
Livro dos 410 anos do TJBA ao Presidente
da República, Jair Bolsonaro

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Palácio do Planalto

4/4

Comemoração dos 53 anos de fundação
da PGE-BA

Desembargador Nilson Castelo
Branco

PGE-BA

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Casa do Comércio,
Salvador

DATA

EVENTO

REPRESENTANTE

LOCAL

1/1

Solenidade de posse do Governador Rui
Costa e do Vice-Governador João Leão

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Alba

2/1

Solenidade de posse do Presidente da
CMS, Vereador Geraldo Júnior

Desembargador Mário
Albiani Júnior

CMS

23/1

Cerimônia de transmissão do cargo ao
Vice-Almirante Marcelo
Francisco Campos

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

Comando do 2º Distrito
Naval, Salvador

9/4

4/2

Sessão solene de instalação do 5º período
da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura

Corregedora-Geral da Justiça,
Desembargadora Lisbete Maria
Teixeira Almeida Cézar Santos

Homenagem da Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado
da Bahia (Fecomércio-BA) aos 410 anos
do TJBA e entrega de Medalha dos 70
anos da Fecomércio-BA ao Presidente do
Judiciário baiano

CMS

29/4

Sessão solene em homenagem aos 70 anos
do Afoxé Filhos de Gandhi

Desembargador Lidivaldo Reaiche

Alba

4/2

Sessão solene de instalação da 1ª Sessão
Legislativa da 19ª Legislatura

Desembargador João
Augusto Pinto

Alba

30/4

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Vila Policial Militar do
Bonfim, Salvador

7/2

Solenidade de posse da Diretoria
Executiva da OAB e dos Conselheiros
Estaduais (triênio 2019-2021)

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Solenidade comemorativa dos 194 anos
da Corporação da PM e homenagem ao
Patrono Tiradentes

Hotel Fiesta, Salvador

7/5

Desembargador Lidivaldo Reaiche

MP-BA

8/2

Solenidade de posse da nova Mesa
Diretora, Mesa de Assembleia e
Conselhos da Faculdade de Direito da
UFBA (triênio 2019-2021)

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Curso de Capacitação e Treinamento para
Combate a Corrupção e a Lavagem
de Dinheiro

Faculdade de Direito
da UFBA

14/5

Desembargador Maurício
Kertzman Szporer

CMS

Sessão especial de outorga do Título
de Cidadão Baiano ao Ministro do STJ
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e ao
Advogado e Professor Roberto Rosas; e
Comenda 2 de Julho ao Ministro do STJ
Luís Felipe Salomão

Sessão especial em comemoração dos
71 anos de fundação do Estado de Israel
e Solenidade de outorga do Título de
Cidadão da Cidade de Salvador ao
Embaixador de Israel, Yossi Shelley

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Alba

31/5

Palestra do Professor Roberto
Mangabeira Unger

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Associação Comercial da
Bahia, Salvador

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Gabinete da Presidência
do TRE-BA

Cerimônia Militar comemorativa dos
154 anos da Batalha do Riachuelo - Data
Magna da Marinha

Desembargador Ivanilton Santos
da Silva

Farol da Barra, Salvador

18/2

Solenidade de posse do Magistrado Pedro
Rogério Castro Godinho como Juiz
Substituto do TRE-BA (biênio 2019/2021)

11/6

11/3

Solenidade de posse da Mesa Diretora
(biênio 2019/2021) do Tribunal de Contas
do Município (TCM)

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

TCM

11/6

Solenidade de posse da Diretoria e
dos Conselhos Consultivo e Fiscal da
Associação do Ministério Público do
Estado da Bahia (Ampeb)

Desembargador Lidivaldo Reaiche

MP-BA

20/3

Solenidade de posse da Mesa Diretora da
Academia de Letras Jurídicas da Bahia
(biênio 2019/2020)

Desembargador João
Augusto Pinto

Academia de Letras
Jurídicas da Bahia

14/6

Conferência Magna de 2019: “A ideia de
Democracia na Atualidade”

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Faculdade de Direito
da UFBA

25/3

Solenidade Militar alusiva ao Dia do
Especialista da Aeronáutica

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

Base Aérea de Salvador

26/6

Mansão do Caminho,
Salvador

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

28/3

Solenidade de posse do Desembargador
Jatahy Júnior, no cargo de Presidente
do TRE-BA

Entrega de Medalha Comemorativa dos
410 anos do TJBA ao Médium
Divaldo Franco

TRE-BA

28/6

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Terreiro do Gantois,
Salvador

29/3

2ª Conferência Regional de Promotoras e
Procuradoras de Justiça (edição nordeste)
e entrega da Medalha Comemorativa dos
410 anos do TJBA à Procuradora-Geral
da República, Raquel Dodge

Entrega de Medalha Comemorativa dos
410 anos do TJBA à Ialorixá Mãe Carmen

Desembargadora Regina Helena
Ramos Reis

Fiesta Bahia Hotel,
Salvador

1/8

Inauguração do Memorial em
homenagem aos ex-Coordenadores e exDiretores dos Juizados Especiais do TJBA

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Fórum Regional do
Imbuí, Salvador

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Gabinete da Presidência
do STJ

Sessão solene de outorga da Comenda
Ministro Coqueijo Costa, no Grau
Grande Oficial, ao Presidente do TJBA

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

TRT-5

3/4

Entrega de Medalha Comemorativa e do
Livro dos 410 anos do TJBA ao Presidente
do STJ, Ministro João Otávio de Noronha

6/8

3/4

Sessão solene comemorativa dos 30 anos
de instalação do STJ

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Sala de Sessões do
Plenário do STJ

8/8

Solenidade de posse do Professor
Jaime Barreiros Neto como membro da
Academia de Letras Jurídicas da Bahia

Desembargador João
Augusto Pinto

Academia Letras Jurídicas
da Bahia

15/2
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14/8

Sessão solene de outorga do Título
de Cidadão da Cidade do Salvador
e Medalha Thomé de Souza ao
Comandante-Geral da PM, Coronel
Anselmo Alves Brandão

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

CMS

22 e
23/8

Simpósio Nacional de Combate
a Corrupção

Desembargador Julio Cezar
Lemos Travessa

UCI Oriente - Shopping
Barra, Salvador

28/8

Solenidade Cívico-Militar em
comemoração do Dia do Soldado

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

Vila da Polícia Militar do
Bonfim, Salvador

2/9

Seminário Nacional do Instituto Baiano
de Direito Processual Penal (IBADPP)

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Quality Hotel São
Salvador, Salvador

3/9

Solenidade de Formatura de Sargentos da
Polícia Militar 2019.1

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

Vila Policial Militar do
Bonfim, Salvador

7/9

Desfile Cívico-Militar comemorativo do
197º aniversário da Independência
do Brasil

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Salvador

12/9

Sessão especial de outorga da Comenda 2
de Julho ao Desembargador José Olegário
Monção Caldas

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Alba

13/9

Seminário Baiano de Direito do
Consumidor

Desembargador João
Augusto Pinto

Casa do Comércio,
Salvador

16/9

Solenidade de posse da Desembargadora
Carmem Lúcia Santos Pinheiro como
Juíza Substituta do TRE-BA

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

20/9

Mutirão de Curatela

Desembargador Baltazar
Miranda Saraiva

PARTICIPAÇÃO NOS ENCONTROS DO COLÉGIO PERMANENTE
DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL

CMS
DATA

EVENTO

REPRESENTANTE

LOCAL

14 e 15/3

116º Encontro do Conselho dos
Tribunais de Justiça

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Hotel Fera Palace,
Salvador

1 e 2/8

117º Encontro do Conselho dos
Tribunais de Justiça

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul (TJRS)

Emissão de Passagens Aéreas para Magistrados e Servidores
384 passagens aéreas

EVENTOS PREVISTOS – DE OUTUBRO DE 2019 A JANEIRO DE 2020
3/10

III Jornada Baiana de Direito Registral e Imobiliário

3/10

Inauguração do Cejusc do Município de Milagres

4/10

Inauguração do Cejusc do Município de Marcionílio Souza

4 e 5/11

Solenidade em comemoração dos 170 anos de Ruy Barbosa e dos 70 anos do Fórum Ruy Barbosa

11/11

XV Encontro do Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil

25/11

Solenidade de abertura da Semana Justiça pela Paz em Casa

TRE-BA

A definir

Solenidade de lançamento da Pedra Fundamental dos Fóruns Fazendário e Criminal

A definir

Inauguração das novas instalações do Fórum de Jequié

Desembargador José Olegário
Monção Caldas

Associação Obras Sociais
Irmã Dulce, Salvador

A definir

Lançamento da Pedra Fundamental dos Fóruns das Comarcas de: Irará, Cruz das Almas e São Felipe

A definir

Inauguração de unidades do Cejusc

26/9

Solenidade de comemoração dos 410
anos do MP-BA

Presidente do TJBA,
Desembargador Gesivaldo Britto

MP-BA

30/9

Entrega de Medalha Comemorativa dos
410 anos do TJBA à Presidente das Obras
Sociais de Irmã Dulce, Senhora
Maria Rita

1º Vice-Presidente do TJBA,
Desembargador Augusto de
Lima Bispo

Associação Obras Sociais
Irmã Dulce, Salvador

Homenagem do TJBA às Obras Sociais Irmã Dulce
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13/8

Sessão solene de outorga da Medalha
Zumbi dos Palmares ao Ministro do
Superior Tribunal Militar, Almirante de
Esquadra Álvaro Luiz Pinto
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1. Introdução

ção dos valores retidos na conta de contingenciamento; Termos de Cooperação Técnica; liberação
de diárias de servidores e magistrados; pedido de cessão de uso de bens móveis e imóveis; transferência de bens móveis; autorização de abertura de certame licitatório; Dispensa de Licitação; autorização de compras mediante convênio; portarias; expedientes e processos que envolvem auditorias, aqueles provenientes de Órgãos de Controle Externo, Tribunal de Contas do Estado (TCE)
e Conselho Nacional de Justiça (CNJ); expedientes e processos provenientes de Órgãos do Poder
Executivo, como: Secretaria de Administração da Bahia (Saeb), Secretaria de Educação do Estado
da Bahia (SEC) e Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab); ofícios da Procuradoria Geral
do Estado da Bahia (PGE), do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), do Ministério Público (MP)
e do Ministério Público do Trabalho (MPT), que solicitam diligências, informações e documentos,
para subsidiar a defesa dos interesses do TJBA, em processos judiciais em que o Estado da Bahia
figura como réu;

C

oordenar, executar e controlar as atividades administrativas, financeiras, de serviços gerais, de suprimento e patrimônio e de engenharia e arquitetura. Essas são as competências da Secretaria de
Administração (Sead) que, neste biênio, concentrou seus esforços em melhorar a prestação dos serviços e, ao mesmo tempo, trazer maior economicidade ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA).
Composta pelas Diretorias de Engenharia e Arquitetura, de Finanças, de Serviços Gerais e de Suprimento e Patrimônio e pelo Núcleo de Licitação, a Sead desempenha papel estratégico e garante a infraestrutura, o ambiente seguro e adequado e as ferramentas necessárias às atividades do Judiciário baiano.
Por meio deste relatório, são apresentadas as ações realizadas, os projetos concluídos e os serviços
prestados pela Sead, referentes ao período de fevereiro de 2018 a setembro de 2019.
2. Assessoria Técnica

Realização de publicações que envolvem os seguintes setores: Núcleo de Licitação (NCL), Diretoria de Suprimento e Patrimônio (DSP), Diretoria de Finanças (DFA), Diretoria de Serviços Gerais
(DSG), Diretoria de Engenharia e Arquitetura (DEA), Assessoria de Comunicação Social (Ascom), Cerimonial, Coordenação dos Juizados Especiais (Coje), Assessoria Especial da Presidência
II – Assuntos Institucionais (AEP II) e Universidade Corporativa (Unicorp): contrato de locação,
aquisição, fornecimento, prestação de serviço e empreitada, carta contrato, reti-ratificação de contrato, reconhecimento de débito, dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, ata de registro
de preço, cessão de bens móveis e imóveis, convênio de cooperação técnica e de cooperação administrativa, portaria, aditivo, rescisão, apostilamento, permissão de uso, credenciamento, edital,
relação anual de veículos, cancelamento de Autorização de Fornecimento de Material (AFM),
cessão de crédito e quitação de verbas e credenciamento;

•

Participação do Escritório de Projetos e Processos Estratégicos (EPPE);

•

Participação na confecção do Decreto Judicial de Conta Vinculada, em atendimento às determinações do CNJ;

•

Participação na Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e no Núcleo Socioambiental;

•

Gerenciamento de Programas e Projetos estratégicos da Sead;

•

Apoio no planejamento e acompanhamento dos projetos das diretorias que compõem a Sead;

•

Elaboração do planejamento estratégico da Sead, definindo e acompanhando os indicadores com
os diretores, para o alcance das metas definidas;

•

Desenvolvimento e acompanhamento das ações da Sead relativas ao Plano de Logística Sustentável do Programa Ecoplan do Núcleo Socioambiental;

•

Acompanhamento das solicitações feitas diretamente ao gabinete e das ações em andamento na
Sead, referentes a áreas de limpeza, almoxarifado, manutenção predial, sinalização, adequação de
layout de sala, mudanças, entre outras;

•

Articulação com as áreas a fim de garantir a execução dos projetos e das ações em andamento;

•

Gestão das mudanças das unidades para novos prédios ou prédios reformados;

---- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ----

À Assessoria Técnica da Secretaria de Administração, compete: analisar e propor ações voltadas à eficiência das ações administrativas; e assessorar o Secretário em ações administrativas e estratégicas, na
elaboração, na implantação e no acompanhamento de sistemas de gestão da racionalização de métodos e
processos de trabalho, bem como na composição de relatórios periódicos sobre as atividades realizadas.
2.1 Projeto Sead Vai até Você
A Secretaria de Administração possui áreas/diretorias que atendem e suportam todo o TJBA, no que
diz respeito às demandas de finanças, serviços gerais, suprimento, patrimônio, engenharia e arquitetura, o que inclui as comarcas do interior do Estado. Dessa forma, existe um fluxo muito intenso de
solicitações represadas ou que, porventura, não chegam à Sead para as devidas providências.
Com base nesse cenário, foi criado o Projeto “Sead Vai até Você”. Essa iniciativa consistiu em visitas
presenciais de uma equipe multidisciplinar, pré-agendadas, às comarcas. Objetivou levantar demandas administrativas das unidades judiciárias, priorizando as de entrância final.
O Projeto “Sead Vai até Você” iniciou-se, em 8 de março de 2018, na Comarca de Lauro de Freitas.
Posteriormente, foram visitadas as Comarcas de Dias D’Ávila, Camaçari, Entre Rios, Alagoinhas, Candeias, Mata de São João, Simões Filho, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, São
Félix, Irará, Paulo Afonso, Juazeiro, Senhor do Bonfim e Serrinha.
Por meio desse projeto, foi possível ouvir os administradores e juízes diretores de fóruns, no que
tange aos assuntos destinados à Sead, e realizar atendimento das demandas, com vistas a melhorar a
qualidade e eficiência no serviço prestado, tornar a comunicação mais eficaz e assertiva e, assim, gerar
maior satisfação dos servidores, magistrados e jurisdicionados.
Mais de 50% das demandas levantadas nas comarcas visitadas já foram atendidas. Para o atendimento
das demais solicitações, foi criado um fluxo de comunicação.
2.2 Outras Ações Realizadas
•

242

Realização de instrução processual, acompanhamento da tramitação e controle das prioridades
e prazos de expedientes e processos administrativos de competência da Sead: autorização e reconhecimento de débito; autorização de pagamento indenizatório; verbas de adiantamento; libera-
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•

•

Acompanhamento do cumprimento das metas estratégicas do Judiciário Estadual;

•

Assessoramento à Secretária de Administração na elaboração, na implantação e no acompanhamento de sistemas de gestão da racionalização de métodos e processos de trabalho;

•

•

Descrição - Licitações

Implantação de Painel de Gestão de Contratos - Ideia concebida após visita institucional ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) - A Sead, em parceria com a Secretaria de Tecnologia
da Informação e Modernização (Setim), planeja implementar um painel virtual, o qual permite
a gestão dos contratos em andamento no TJBA. Entre as ferramentas disponibilizadas por esse
recurso, estão: análise individual do contrato, verificação do status de vencimento, andamento da
execução de todos os contratos, evolução de valores gastos, visão geral de gastos com locação de
imóveis, execução de obras, distribuição de frotas;

Descrição

2018

2019

Convite

R$ 163.850,00

R$ 3.691.968,93

Registro de Preços

R$ 7.361.776,76

R$ 88.995.000,70

Concorrência Pública

R$ 1.378.373,72

R$ 9.054.774,57

Tomada de Preços

R$ 2.726.293,78

R$ 3.380.628,63

Pregão Eletrônico

R$ 191.643.290,13

R$ 75.896.277,81

Valor final

R$ 199.005.066,89

R$ 181.018.650,64

Valor previsto

R$ 293.563.446,72

R$ 216.939.301,86

Diferença

R$ 94.558.379,83

R$ 35.920.651,22

Variação

39,01%

16,56%

Assessoramento na confecção do Decreto e Manual sobre Conta Vinculada; e do Decreto de Diárias.

Período de fevereiro de 2018 a setembro de 2019

3. Núcleo de Licitação

3.1 Principais Licitações Realizadas
•

Construção do Anexo II;

•

Construção do Fórum de Irará;

•

Reforma do Fórum de Jequié;

•

Contratação de prestação de serviços para realizar Exames de Investigação de Paternidade e Vínculo Genético - exames de DNA in vivo e post mortem;

•

Contratação dos serviços de digitalização, migração entre sistemas, conferência, validação, gestão
de qualidade, tratamento de imagens e indexação de autos de processo de matérias judiciais e administrativas – Projeto Unijud Digital.

A Diretoria de Engenharia e Arquitetura (DEA), em parceria com as Coordenações de Manutenção
Predial, de Obras e de Projetos Arquitetônicos, é responsável por executar, fiscalizar e acompanhar a
manutenção de bens móveis e imóveis; elaborar e acompanhar projetos arquitetônicos; e executar e
acompanhar obras e serviços de construção, ampliação, reforma e avaliação de bens móveis e imóveis,
no âmbito do Poder Judiciário.
4.1 Coordenação de Manutenção Predial

Descrição

Quantidade

Pregões eletrônicos

60

Pregão presencial

1

Convites

6

Registros de preços

70

Concorrências públicas

8

Tomadas de preços

10

Total de licitações realizadas

155

Período de fevereiro de 2018 a setembro de 2019
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A Coordenação de Manutenção Predial (Coman) tem como principal objetivo coordenar, executar e
controlar serviços de manutenção preventiva e corretiva nos móveis, imóveis, máquinas, equipamentos e sistemas das unidades jurisdicionais – manutenção esta que sempre obedece aos padrões técnicos regidos pelas normas vigentes (elétrica, incêndio, hidráulica, entre outras). Além disso, a Coman
possui a competência de gerenciar os contratos pertinentes à sua área de atuação e elaborar relatórios
periódicos sobre as atividades realizadas.
Principais Ações Realizadas
•

Quantitativo - Licitações
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4. Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Prestação de serviços de manutenção predial (elétricos, hidráulicos, de carpintaria, em ar-condicionado, de chaveiro, de pedreiro, de pintura, com vidros, em elevadores e em reservatório):
2018*

2019**

Serviços
Solicitados

Serviços
Atendidos (%)

Serviços
Solicitados

Serviços
Atendidos (%)

17.329

87,10%

16.060

93,67%

•

26 reformas;

•

23 instalações de vidro temperado;

•

221 manutenções corretivas/preventivas em extintores;

•

15 limpezas de reservatórios de água;
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O Núcleo de Licitação (NCL) é o setor responsável por realizar, fiscalizar, coordenar e prover meios
para a realização dos procedimentos licitatórios para a aquisição de bens e contratação de serviços a
serem utilizados pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia.

Manutenção corretiva no sistema de incêndio do Fórum Ruy Barbosa (FRB) e do edifício-sede do
TJBA:
- No Fórum Ruy Barbosa: manutenção em hidrantes, e portas corta-fogo; instalação de sinalização
em extintores; instalação de sinalização de emergência; e realização teste hidrostático em mangueiras;

Revisão dos contratos de energia para reduzir o valor pago com multas de ultrapassagem e desperdícios no pagamento de demanda, o que resultou em uma economia, no período de março a julho
de 2019, de, aproximadamente, R$32 mil.

Ação Realizada - Acessibilidade e Inclusão
•

Instalação de piso tátil no edifício-sede do TJBA, Anexo I, Anexo II e Fórum Regional do Imbuí.

Ações Futuras - Acessibilidade e Inclusão
•

Instalação de dois bebedouros com acessibilidade na praça de serviços do TJBA;

•

Pintura com marcação de três vagas para pessoas portadoras de deficiência no FRB;

•

Construção de três rampas de acesso na frente do FRB;

•

Colocação de corrimões na rampa de acesso entre os prédios FRB e Orlando Gomes;

•

Reforma dos sanitários do Fórum Orlando Gomes com colocação de barras;

Principais Ações Realizadas - Sustentabilidade (edifício-sede e Anexo I do TJBA)

•

Instalação de sistema de sonorização dos elevadores do edifício-sede do TJBA;

•

•

Modernização dos elevadores do TJBA de acordo com as normas de acessibilidade;

•

Aquisição de 16 plataformas elevatórias para atender às unidades jurisdicionais.

•

Manutenção corretiva em brise metálico, em porta corta-fogo, no sistema de iluminação, nas instalações elétricas dos elevadores e nas instalações elétricas e hidráulicas do sistema de incêndio;

•

Outros serviços na sede do Judiciário baiano: impermeabilização em laje; relocação de grupo gerador; atualização de entrada de energia para os padrões atuais da Companhia de Eletricidade do
Estado da Bahia (Coelba); desmontagem de aparelhos do sistema de refrigeração.

Instalação de redutores de vazão nas torneiras, que promovem uma redução em torno de 50% no
consumo de água;

•

Instalação de torneiras temporizadas, que propiciam uma redução em torno de 60% no consumo
de água;

•

Regulagem e inspeção das válvulas hydra nos banheiros para melhor funcionamento e consequente redução no consumo de água;

À Coordenação de Obras (COOBA), compete prestar apoio na aquisição, na alienação e no gravame
de bens e imóveis do Poder Judiciário. Constituem, também, atribuições da COOBA:

•

Vistoria nos pontos de água para detecção de pontos de vazão ou fuga;

•

Efetuar vistoria técnica visando à aquisição ou locação para instalação de unidades judiciárias;

•

Teste de precisão do hidrômetro que registra o consumo de água;

•

•

Redução em uma hora diária no sistema de refrigeração, gerando uma economia em torno de R$7
mil ao mês;

Fiscalizar e executar acompanhamento técnico e medições na realização de obras de construções,
ampliações, reformas e serviços de imóveis utilizados pelo Poder Judiciário;

•

•

Substituição do combustível de S500 para S10, que representa uma redução de 50 vezes na emissão
de enxofre para atmosfera;

Levantar, quantificar, especificar e orçar os serviços de reforma em imóveis utilizados pelo Poder
Judiciário que não impliquem em alteração de projeto;

•

•

Higienização de reservatórios de água potável e posterior análise, com emissão de laudo da potabilidade, para comprovar a ausência de micro-organismo. Com esta ação, atesta-se que água dos
filtros e bebedouros está apta para o consumo, o que reduz a aquisição de água envazada e copos
descartáveis;

Executar e gerenciar os contratos pertinentes à sua área de atuação e elaborar relatórios periódicos
sobre as atividades realizadas.

•

246

Troca de 2.761 lâmpadas existentes por lâmpadas LED, por meio do Projeto de Eficientização em
Prédios Públicos, no âmbito do Programa de Eficiência Energética (PEE), em parceria com a Coelba. Com a troca, houve uma economia no uso de energia no valor de, aproximadamente, R$90
mil ao ano;
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4.2 Coordenação de Obras

Principais Ações Realizadas
•

Obra de reforma e ampliação do Complexo TJBA - Anexo II;

•

Obra de construção do novo Fórum de Conceição do Coité;

•

Acompanhamento e fiscalização de conclusão de checklist das obras de construção dos Fóruns das
Comarcas de Nazaré, Itabuna, Porto Seguro, Camaçari e Itaparica;
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- No edifício-sede do TJBA: manutenção no quadro elétrico do sistema de bombas de incêndio; teste
em duas bombas elétricas do sistema de incêndio; teste na bomba jockey do sistema de incêndio; manutenção na válvula de retenção da bomba jockey; substituição de três válvulas de hidrantes; pintura
em caixa de hidrantes; sinalização e pintura em piso de extintores e caixa de hidrantes; manutenção
da Central de Alarme; manutenção nos acionadores de alarmes; manutenção nos sistemas de alarme
visual e sonoro.

•

•

Obras de reforma e ampliação do Fórum de Jaguaquara; e do Cartório Integrado das Varas de Família;

•

62 projetos de instalações elétricas;

•

Obra de reforma para adequação dos espaços internos do auditório e da área de convivência do
Tribunal Pleno do edifício-sede do TJBA;

•

602 projetos de sinalização instalados: 11 letreiros, 544 placas de porta diversas, 30 plotagens e 17
placas de inauguração;

•

Obra de impermeabilização da laje de cobertura do edifício-sede do TJBA;

•

•

Reforma e modernização dos sanitários e copas do edifício-sede do TJBA;

•

134 reparos emergenciais de obras de pequeno porte concluídos e 18 obras de pequeno porte
em execução;

Oito projetos de acessibilidade: Fórum de Itabuna; adequação dos sanitários (PNE e baixa estatura) do TJBA; instalação de piso tátil no TJBA; instalação de bebedouros acessíveis; adequação das
rampas existentes do TJBA; adequação dos sanitários do Fórum Orlando Gomes; acesso entre os
Fóruns Orlando Gomes e Ruy Barbosa; e adequação do auditório do TJBA;

•

•

82 orçamentos elaborados para obras licitadas e para intervenções;

Quatro projetos de sustentabilidade: coleta seletiva do TJBA; automação da iluminação do estacionamento dos desembargadores; automação da iluminação do acesso ao Plantão Judiciário; e
instalação de placas fotovoltaicas nos edifícios do TJBA;

•

53 vistorias técnicas em imóveis do TJBA.

•

Estudo de viabilidade para instalação de placas fotovoltaicas nos edifícios do TJBA.

5. Diretoria de Finanças

•

Obra de adequação e ampliação do Fórum da Comarca de Jequié;

•

Obra de tratamento acústico do sistema de ar-condicionado do Fórum das Famílias;

A Diretoria de Finanças (DFA) é responsável por planejar e coordenar as atividades de execução orçamentária, financeira, de contabilidade e de liquidação das despesas.

•

Adequações civis para a instalação da escada rolante do edifício-sede do TJBA.

Principais ações realizadas

Ações Futuras
•

Obra de construção dos novos Fóruns das Comarcas de Irará, São Felipe e Cruz das Almas;

•

Reforma do estacionamento externo do edifício-sede do TJBA;

•

Reforma do Fórum de Itapetinga.

•

Criação do Núcleo de Comprovação de Diárias e Adiantamentos - Visa a examinar a conformidade das Prestações de Contas de Diárias e Adiantamento com as normas vigentes;

•

Cursos de Extensão - Objetiva aprimorar o conhecimento dos servidores, além da necessidade
de habilitá-los para, continuamente, atender aos desafios enfrentados no exercício das atividades
profissionais. Neste biênio, os seguintes cursos de extensão foram oferecidos: Gestão e Fiscalização
de Contratos (60 h), Gestão e Fiscalização de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia (60 h),
Execução Orçamentária e Financeira (30h), Gestão da Conta Vinculada aos Contratos de Terceirização (24 h), Elaboração do Projeto Básico e Termo de Referência (40 h), Curso Básico de Licitação (60h), Noções Básicas de Gestão Pública (60 h), Retenções Tributárias (INSS, IRRF e ISS) com
Introdução na Nova EFD-REINF (40 h), Planilha de Custos como Instrumento de Fiscalização de
Serviços Terceirizados (40 h) e Aperfeiçoamento de Gestores e Ordenadores de Despesas (30 h);

•

Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública – Voltado para servidores com formação superior
em qualquer área do conhecimento, o curso Lato Sensu buscou instrumentalizar os participantes,
de modo a prepará-los para melhor planejar, organizar, dirigir e avaliar projetos, considerando as
modernas tecnologias, com vistas à solução efetiva de problemas organizacionais. A grade curricular do curso contemplou as seguintes disciplinas: Noções Básicas de Gestão Pública, Gestão
e Fiscalização de Contratos, Formação de Gestores e Ordenadores de Despesas, Elaboração do
Projeto Básico e Termo de Referência, Curso Básico de Licitação, Planilha de Custos como Instrumento de Fiscalização de Serviços Terceirizados, Execução Orçamentária e Financeira, Retenções
Tributárias (INSS, IRRF e ISS) com Introdução na Nova EFD, Metodologia de Pesquisa e Trabalho
de Conclusão de Curso;

•

Modernização do Sistema de Arrecadação - Esse projeto busca integrar a emissão do Documento
de Arrecadação Judicial e Extrajudicial (Daje) ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) para evitar a

4.3 Coordenação de Projetos Arquitetônicos
A Coordenação de Projetos Arquitetônicos (CPROJ) é responsável pela elaboração dos projetos arquitetônicos de layout; projetos complementares das reformas; ampliações e construções.
Principais Ações Realizadas
•

Seis projetos para construção: novo Fórum de Conceição do Coité, Anexo II, novo Fórum Fazendário, novo Fórum de Irará, novo Fórum de São Felipe e novo Fórum de Cruz das Almas;

•

Estudo preliminar para o novo Fórum Criminal;

•

278 projetos de reforma e/ou ampliação: Memorial do Fórum Ruy Barbosa; Cejusc Mediação - Fórum das Famílias; Fóruns de Jequié, Valença, Simões Filho, Senhor do Bonfim, Caetité, Bom Jesus
da Lapa, Morro do Chapéu, Livramento de Nossa Senhora; nova Vara da Infância e da Juventude;
novo complexo de galpões do TJBA; Escola de Magistrados da Bahia (Emab); sanitários do TJBA;
Gabinetes de Desembargadores e sala de convívio do Tribunal Pleno e 20 salas de Depoimento
Especial para as comarcas do interior do Estado;
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Ações em Andamento

evasão fiscal por meio do reuso do Daje já utilizado por outro processo. Para alcançar esse objetivo, o escopo do projeto envolve alterações no PJe, Selo Digital e Portal do Daje. Entre os benefícios
alcançados com essa iniciativa, estão: agilidade na emissão do Daje pelos advogados; maior controle do Cartório sobre as custas já recolhidas no processo; e não permissão para reutilizar o Daje.
5.1 Coordenação de Liquidação

Executar procedimentos para cadastramento de contratos, abertura e operacionalização das contas de depósito vinculada – bloqueada para movimentação em instituição bancária;

•

Providenciar o recolhimento das obrigações sociais e previdenciárias, bem como dos encargos
atribuídos ao Poder Judiciário;

•

Emitir, controlar notas de empenhos e promover eventuais alterações e anulações pertinentes à
execução financeira da Unidade;

•

Gerenciar os contratos e convênios, cujo objeto esteja relacionado à área financeira;

•

Elaborar a programação orçamentária relativa à unidade e às suas coordenações;

•

Efetuar e acompanhar a movimentação financeira do Poder Judiciário, diariamente;

•

Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos pertinentes à sua área de atuação;

•

Liberar os pagamentos da Diretoria de Finanças;

•

Acompanhar e executar o orçamento da sua área de atuação;

•

•

Elaborar relatórios conclusivos ou de acompanhamento sobre os trabalhos da diretoria e suas
coordenações;

Transferir, por meio de Autorização de Repasse de Recursos (ARR), recursos financeiros para as
Unidades Gestoras;

•

Administrar e acompanhar a captação e aplicação de receitas do Poder Judiciário;

•

Executar outras ações e atividades concernentes à sua natureza e determinadas pelo Secretário de
Administração.

•

Processar as despesas relativas à ajuda de custo, ao ressarcimento, à restituição, à indenização e
às Diárias;

Principais Ações Realizadas

•

Gerir o Sistema de Gerenciamento Financeiro (SGF) e o Sistema de Diárias;

•

•

Elaborar relatórios periódicos sobre as atividades realizadas;

•

Exercer outras atividades pertinentes ou que lhe forem delegadas.

•

Atendimento aos gestores - Ampliação da assistência aos gestores no âmbito do TJBA, buscando
orientá-los acerca da legislação vigente, cumprindo as normas que lastreiam a despesa orçamentária;
Gestão Tributária - Contratação de consultoria, mediante licença anual de uso do software
denominado Gestão Tributária, voltado à prestação dos serviços da área de retenções tributárias, visando a atender as Unidades Gestoras do Tribunal de Justiça, responsáveis por contratação de serviços.

Principais Ações Realizadas
•

Diárias - Elaboração do Decreto Judiciário nº 183/18, que trata das diárias dos servidores do TJBA,
com as posteriores alterações trazidas pelos Decretos Judiciários nº 237 e nº 421/18 - Alteração no
Sistema de Diárias, que autoriza o pagamento por meio de conta poupança;

•

Peritos - Desenvolvimento do módulo de pagamento, por meio do qual ocorre a consolidação dos
pedidos de pagamento destinados aos serviços prestados por peritos, com intuito de reduzir o
quantitativo de processos individuais;

•

Programação Financeira - Formalização dos procedimentos de pagamentos das Unidades Gestoras, através do Decreto Judiciário nº 604/18, de 27 de agosto de 2018, cuja finalidade é programar
a realização dos pagamentos e melhorar o rendimento das aplicações financeiras.

5.2 Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira
A Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira (Coorf) é responsável por executar a programação financeira da Secretaria do Tribunal de Justiça, do Fundo de Aparelhamento Judiciário, da
Corregedoria Geral da Justiça e do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados. A Coorf também
possui as seguintes atribuições:
•

Elaborar o orçamento sintético e analítico da Diretoria de Finanças;

•

Elaborar as planilhas eletrônicas de execução orçamentária e extraorçamentária necessárias à
prestação de contas da Diretoria de Finanças;

•

Promover a concessão de adiantamentos;

•

Adotar providências para abertura, movimentação, encerramento e controle das contas bancárias
do Poder Judiciário, inclusive as decorrentes de convênios;
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5.3 Coordenação de Contabilidade
A Coordenação de Contabilidade (Cotab) possui a competência de efetuar os registros contábeis no
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia (Fiplan). Além disso, a Cotab é responsável pelas seguintes atribuições:
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A Coordenação de Liquidação (Coliq) possui a atribuição de planejar e coordenar a realização das atividades de execução orçamentária, financeira, de contabilidade, de liquidação das despesas. Ademais,
compete à Coliq:

•

Fazer o registro e controle contábil das receitas e despesas, correntes e de capital, orçamentárias e extraorçamentárias;

6. Diretoria de Serviços Gerais
A Diretoria de Serviços Gerais (DSG) é responsável por realizar, fiscalizar, controlar a execução de serviços pertinentes às seguintes atividades: zeladoria; portaria; recepção; locação de imóvel; transporte;
produção gráfica e de impressos; e gestão das comarcas descentralizadas.

•

Executar a escrituração contábil do Poder Judiciário e de suas Unidades Orçamentárias e gestoras,
assim como proceder à contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial;

•

Proceder ao controle contábil de depósitos, cauções, fianças bancárias e movimentações de fundos, bem como, os cálculos pertinentes às suas atualizações financeiras;

•

Emitir balancetes e balanços orçamentários, financeiros e patrimoniais, bem como demonstrativos contábeis necessários à prestação de contas do Poder Judiciário;

•

Efetuar a classificação e registro dos documentos contábeis em conformidade com o Plano de
Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP);

•

Efetuar o registro contábil das devoluções de recursos referentes a adiantamentos, diárias e outras
devoluções ingressadas nas contas bancárias de titularidade do Tribunal de Justiça;

•

Apurar e controlar o pagamento de restos a pagar;

•

Controlar o registro e acompanhar o pagamento das consignações;

Ademais, a referida Coordenação possui a incumbência de acompanhar e controlar as despesas das
Unidades Gestoras do interior, utilizando-se de sistemas informatizados; acompanhar e dar suporte
operacional ao processo de implantação de novas Unidades Gestoras; identificar e propor medidas
visando à otimização dos serviços prestados e interagindo com as Unidades Gestoras; efetuar treinamento para a implantação de novas Unidades Gestoras ou quando solicitado pelo Juiz Diretor do
Fórum; credenciar usuário e fornecer senha para operação do sistema de informações contábeis e
financeira, utilizado na Administração Estadual, bem como descredenciar nas hipóteses de desligamento da Unidade Gestora ou fato superveniente; e acompanhar e viabilizar a gestão de contratos e
termos de cooperação executados na Unidade Gestora.

•

Efetuar o registro dos resgates e aplicações financeiras;

Principais Ações Realizadas

•

Manter a guarda dos processos de pagamentos e documentos de receita do Tribunal de Justiça e
suas unidades da capital;

•

Liberação das senhas para acesso ao Fiplan – A CDESC realiza a liberação das senhas dos técnicos
e do juiz gestor das unidades do interior, sendo intermediária entre as Gestoras e a Sefaz;

•

Elaborar relatórios quadrimestrais para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal;

•

•

Elaborar relatórios periódicos sobre as atividades realizadas;

Regularização de pagamentos – A CDESC detecta ou recebe a informação (por parte da Unidade
Gestora, da COORF, ou da Cotab) da devolução de qualquer pagamento efetuado nas Unidades e
providencia a regularização desses pagamentos, tanto com a COORF, quanto com a Cotab;

•

Exercer outras atividades pertinentes ou que lhe forem delegadas.

•

Convênios - Essa atividade consiste na realização de convênios de cessão de pessoal, entre a
prefeitura municipal e o fórum da comarca local, para alocação de funcionários nas unidades
do fórum sem ônus para o Tribunal de Justiça, providenciando a elaboração do Termo de Cooperação Técnica;

•

Acompanhamento das unidades desativadas - O acompanhamento de todos os pagamentos
das Unidades Gestoras Desativadas, desde o pagamento das locações até as despesas diversas,
é feito pela CDESC. Essas despesas são efetuadas pela comarca agregadora, com o monitoramento da Coordenação;

•

Acompanhamento de Condição Especial de Trabalho (CET) –– A CDESC realiza o acompanhamento da gratificação CET aos servidores envolvidos nas Unidades Gestoras;

•

Indenizações – As indenizações são solicitações oriundas das comarcas e necessitam que sejam protocoladas no Tribunal de Justiça. A CDESC orienta e encaminha o documento para
providências e, ao retornar, o processo é encaminhado para a comarca de origem para que
seja dada continuidade;

6.1 Coordenação de Unidades Descentralizadas
A CDESC é responsável por acompanhar, de forma sistemática e estruturada, as solicitações diversas e
o atendimento às Unidades Gestoras do interior do Estado. Constitui, assim, o canal de relacionamento destas com as demais unidades administrativas do Tribunal de Justiça.

Principais Ações Realizadas
•

Pagamento Automático - Idealização e implantação do pagamento de tributos nos processos de
pagamento (autenticação, via código de barras no Fiplan, eliminando o pagamento manual, por
meio de ofício ao Banco Bradesco), além de otimizar o tempo, reduziu os juros e multas por possíveis falta de pagamento;

•

eSocial - Responsável pelo projeto eSocial, no âmbito da DFA, participando, efetivamente, da elaboração de melhorias nos sistemas de diárias, perito e criação do projeto do sistema de pagamento
a terceiros, nas unidades do interior do Estado, em parceria com a Coordenação de Unidades
Descentralizadas (CDESC);

•
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Receita - Identificação e recuperação do valor de R$ 2.062.327,22, referente à Receita Tributária,
oriunda das custas judiciais, da taxa de fiscalização e dos emolumentos, inscrita em Dívida e recolhida à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz) por meio de Documento de Arrecadação
Estadual (DAE).
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•

Provisões - As solicitações de provisão de cada comarca ou Unidade do interior são recebidas pela
CDESC e, após análise, são encaminhadas à Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan)
para que seja liberado parte do orçamento da Unidade. A Coordenação também realiza o acompanhamento dessas Unidades, no que tange à execução das despesas, verificando se os valores e
os gastos estão de acordo com os “Elementos de Despesas” solicitados, bem como se os limites
estão de acordo com os estabelecidos no Projeto de Descentralização, que são os de Dispensa de
Licitação do Estado da Bahia;

•

Acompanhamento dos pagamentos de todas as Unidades Gestoras - O acompanhamento diário
dos pagamentos das Unidades Gestoras é realizado por meio de relatórios dos pagamentos autorizados pelos magistrados em todo o Estado da Bahia e encaminhando também, diariamente, para
a COORF;

•

Contratos de aluguel - O acompanhamento dos contratos de aluguel é realizado pela CDESC, desde a solicitação de um aluguel novo até a finalização do contrato com as assinaturas, publicação e
encaminhamento do contrato ao locador. Também são acompanhados, pelo órgão, os contratos
resilidos, aditamentos de contratos, apostilamentos e Termos de Reti-Ratificação (TRR). O acompanhamento das reformas e dos pequenos reparos, executados pela CDESC no interior do Estado,
é realizado por um arquiteto da referida Coordenação;

•

Execução Orçamentária
Elemento

Valor

30

R$ 2.736.091,00

36

R$ 936.535,00

39

R$ 5.378.137,00

47

R$ 63.641,00

Total

R$ 9.114.404,00

Os principais benefícios da terceirização compreendem: manutenção do foco no core business e na
estratégia corporativa; apoio de especialistas em todas as etapas da operação; redução de custos operacionais; priorização dos investimentos; construção de parcerias produtivas; e otimização do tempo
de gestores e profissionais.
A equipe atual é composta por dois servidores e uma colaboradora terceirizada. Como equipamentos,
há duas impressoras, uma guilhotina e uma máquina de encadernação espiral, utilizadas na realização
de serviços com prazos imediatos e de pequena monta.
Desde fevereiro de 2018, a Coordenação de Serviços Gráficos (CGRAF) confeccionou, internamente,
1.210.000 impressões, com 192 Ordens de Serviço (O.S) emitidas. Estão incluídos, nestes dados, os
impressos e as ordens de serviço, após a criação da gráfica rápida, em novembro de 2018.
O orçamento anual disponibilizado para a CGRAF é da ordem de R$ 5.217.827,00, distribuídos por
quatro contratos: publicação de editais de licitação; encadernação com capa dura; impressão gráfica
em geral; e sinalização interna e externa.
6.3 Coordenação de Serviços Gerais
A Coordenação de Serviços Gerais (CSERV) tem como responsabilidade realizar a gestão dos contratos terceirizados de prestação de serviços de limpeza, vigilância, recepção, carregadores, jardinagem;
bem como os serviços sob demanda (lavagem de tapetes, fornecimento de água, controle de pragas),
convênios de apenados, locação de imóveis da capital e interior e pagamentos das concessionárias de
serviços públicos.
Principais Ações Realizadas
•

Translado Estádio Pituaçu x TJBA - Com a desativação dos estacionamentos internos, durante a construção do Prédio Anexo II, foi realizada a operação de translado dos servidores
entre o Estádio de Pituaçu e o TJBA, que funcionou com 4 vans, de segunda a sexta-feira,
das 7h às 19h30;

•

Limpeza dos imóveis desocupados - Foram realizadas intervenções de limpeza e combate às zoonoses, em parceria com a Prefeitura de Salvador, nos imóveis localizados na Avenida Garibaldi e
na Avenida Dom João VI. Neste último, também foi realizado o serviço de capinagem;

•

Controle de Acesso – Para acesso do público às dependências do TJBA, a fim de promover um
maior controle e segurança para a instituição, novas catracas foram instaladas e cartões de identificação, confeccionados;

•

Controle dos vendedores nas dependências do TJBA - Foi realizado o cadastramento e a identificação de todos os 85 vendedores que comercializam produtos nas dependências do TJBA, como
forma de controlar a frequência;

6.2 Coordenação de Serviços Gráficos

•

No biênio 2018/2020, a administração optou pela terceirização dos serviços gráficos do TJBA, haja
vista, esse modelo de trabalho ter sido cada vez mais utilizado por empresas que adotam um planejamento direcionado ao seu core business, que buscam mais agilidade, qualidade e especialização em
todos os processos.

Jardinagem – A fim de melhorar a imagem e aparência do local, no que tange ao ambiente e paisagismo, houve atuação na limpeza e jardinagem em todos os imóveis do TJBA;

•

Controle de veículos no estacionamento Garagem Norte - Em virtude do número reduzido das
vagas disponíveis, durante a obra do Anexo II, a quantidade de pessoas autorizadas a estacionar
na Garagem Norte aumentou consideravelmente. Por isso, foi realizado o disciplinamento dos

•

Exercício Financeiro 2018/2019
Despesas Pagas
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Ano

Valor

2018

R$ 9.042.994,63

2019

R$ 8.462.314,80

Ano

Quantidade

Valor

2018

110

R$ 9.042.994,63

2019

22

R$ 8.462.314,80
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•

veículos dos magistrados, diretores e pessoas com necessidades especiais, que foram autorizadas
a estacionar no local;
•

Gestão de 16 contratos de portaria, segurança patrimonial, jardinagem, carregadores, recepção,
limpeza e conservação, copeiragem, áudio e manutenção preventiva e corretiva de controle de
acesso;

•

Gestão dos contratos das concessionárias de serviços públicos: energia elétrica e água e esgoto;
Gastos com Concessionárias de Serviços Públicos
Segmento

2016

2017

2018

2019*

Energia Elétrica

R$ 10.752.386,00

R$ 10.612.310,00

R$ 12.676.194,00

R$ 7.457.684,40

Água e Esgoto

R$ 4.022.731,00

R$ 4.508.728,46

R$ 4.264.540,94

R$ 2.218.022,25

Total
R$ 14.775.117,00
*Período de janeiro a agosto de 2019

R$ 15.121.038,46

R$ 16.940.734,94

R$ 9.675.706,65

Gestão dos contratos de locação de imóveis – Em comparação a 2016 e 2017, houve, neste biênio,
uma redução no valor gasto com locação de imóveis em razão de alguns contratos resilidos e contratos que estão em resilição constarem com os pagamentos suspensos;

A Coordenação de Transportes (CTRAN) tem as seguintes responsabilidades: planejar a estratégia de
atendimento às demandas de transporte de pessoas e bens do Poder Judiciário do Estado da Bahia;
manter o controle da documentação, atualizada e regularizada, dos veículos integrantes da frota deste
Poder; manter atualizados os registros da utilização de serviços de transporte e seus custos; prover e
controlar o abastecimento de combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios, decorrentes da utilização
dos veículos; programar, fiscalizar e controlar a utilização, a movimentação e o recolhimento dos
veículos; registrar ocorrências de danos e acidentes envolvendo veículos deste Poder, acionando a
companhia seguradora, quando necessário; propor a desativação e alienação de veículos considerados
antieconômicos; elaborar e executar o plano de manutenção preventiva e corretiva dos veículos deste
Poder; e organizar e manter sistemática de avaliação dos serviços prestados por motoristas contratados, com vistas a garantir a sua efetividade.
Principais Ações Realizadas
•

Veículos - Com a finalidade de atender às demandas do Poder Judiciário, referentes à capital e ao
interior do Estado, em 2018 a CTRAN dispunha de 126 veículos locados, 24 veículos próprios
para usos diversos e 70 veículos próprios destinados aos desembargadores. No segundo semestre
de 2018, foram leiloados 68 veículos, que eram destinados aos desembargadores, devido ao desgaste físico e ao grande custo com manutenção; e foram adquiridos 80 veículos para substituição
dos leiloados, tendo como planejamento a economia financeira do TJBA, vindo a reduzir custos
para os próximos exercícios. Em 2019, a CTRAN dispunha de 126 veículos locados, 18 veículos
próprios para usos diversos e 80 veículos próprios destinados aos desembargadores. Ainda neste
ano, já foi iniciado o processo de leilão de seis veículos inservíveis;

•

Motoristas - Para atender às demandas do TJBA, em 2018, a CTRAN contava com 119 condutores veiculares de empresa terceirizada e 39 motoristas efetivos, totalizando 158 colaboradores.
Com este número de profissionais, a coordenação teve dificuldades administrativas para atender
ao grande número de solicitações recebidas. Além disso, ocorreram algumas aposentadorias dos
servidores efetivos (cargo de motorista) e, assim, foi necessária a contratação de mais profissionais.
Em 2019, a CTRAN passou a disponibilizar 150 condutores de empresa terceirizada e 36 motoristas efetivos para atender às demandas do Judiciário. Esse aumento de profissionais traz maior
produtividade e proporciona atendimento ao Judiciário, de forma eficiente e eficaz;

•

Atendimentos – Em 2018, foram executados 43.935 atendimentos na capital; e 2.606, no interior
do Estado. Em 2019, por sua vez, 24.865 atendimentos foram realizados na capital; e 2.449, no
interior do Estado. O aumento de deslocamentos para o interior do Estado deve-se ao incremento
das demandas devido à criação do Projeto Unijud Digital;

•

Núcleo Socioambiental – A CTRAN fornece ao Núcleo Socioambiental, mensalmente, dados pertinentes ao consumo de gasolina e diesel para integrar as informações referentes aos indicadores
socioambientais que compõem o Plano de Logística Sustentável (Ecoplan).

Gastos com Locação de Imóveis
Capital

2016

2017

2019*

Pessoa Física

R$ 851.857,36

R$ 720.039,91

R$ 263.669,94

R$ 168.834,23

Pessoa Jurídica

R$ 2.452.031,82

R$ 2.401.898,75

R$ 1.691.538,94

R$ 1.033.537,74

Interior

2016

2017

2018

2019

Pessoa Física

R$ 0,00

R$ 121.993,60

R$ 55.753,28

R$ 8.523,34

Pessoa Jurídica

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.243.932,26

R$ 2.010.962,16

R$ 0,00

Total
R$ 3.430.066,90
*Período: de janeiro a agosto de 2019

•

2018

Gestão dos contratos de serviços sob demanda: controle de pragas, lavagem de tapetes, água mineral, lanches, apenados capital, apenados interior, Infraero – Assim como aconteceu nos contratos
de locação de imóveis, houve uma redução nos gastos com os contratos de serviços sob demanda.
Houve a redução no consumo de água mineral em razão do desenvolvimento de ações de conscientização; do maior controle da distribuição da água; e da suspensão da entrega de água mineral,
envasada em copo de 200 ml, para diretorias e coordenações;
Gastos com Outros Serviços
Natureza

2016

2017

2018

2019*

Controle de Pragas

R$ 129.118,03

R$ 103.268,10

R$ 95.970,45

R$ 25.466,72

Lavagem de Tapetes

R$ 59.232,73

R$ 92.048,43

R$ 36.675,85

R$ 55.941,07

Água Mineral

R$ 655.197,90

R$ 573.111,72

R$ 500.295,98

R$ 300.006,12

Lanches

R$ 202.795,00

R$ 721.406,79

R$ 723.927,50

R$ 362.817,30

Apenados Capital

R$ 110.714,96

R$ 136.355,61

R$ 136.622,32

R$ 94.420,56

Apenados Interior

R$ 6.582,52

R$ 49.852,04

R$ 128.655,60

R$ 139.895,65

Infraero

R$ 14.961,59

R$ 28.301,31

R$ 1.698,87

R$ 0,00

R$ 1.704.344,00

R$ 1.623.846,57

R$ 978.547,42

Total
R$ 1.178.602,73
*Período: de janeiro a agosto de 2019

256

RELATÓRIO DA GESTÃO | 2018/2020

7. Diretoria de Suprimento e Patrimônio
A Diretoria de Suprimento e Patrimônio (DSP) é responsável por realizar, fiscalizar, controlar as atividades relativas à aquisição e administração de suprimento de material, de bens móveis,de bens imóveis e do controle patrimonial. É formada pela Coordenação de Compras (CCOMP), Coordenação de
Distribuição (Codis) e Coordenação de Controle Patrimonial (Copat).
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•

6.4 Coordenação de Transportes

7.1 Coordenação de Compras
A Coordenação de Compras (CCOMP) possui como responsabilidade realizar o planejamento anual,
em parceria com as demais unidades, das aquisições de grande parte dos bens de consumo e permanentes no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, necessário ao bom funcionamento das
atividades jurisdicional e administrativa, com exceção dos equipamentos de informática que são de
responsabilidade da Setim.

•

Emissão de quatro Autorizações de Ordem de Serviços (AOS);

•

Emissão de 350 Autorizações de Fornecimento de Material (AFM’s);

•

Emissão de 267 AFM’s, por meio do convênio com a Saeb;

•

Elaboração de 107 Termos de Referência;

•

Gerenciamento de 127 Atas de Registro de Preço;

•

Elaboração de 278 processos abertos para aplicação de sanções administrativas às empresas que
deixaram de cumprir as obrigações contratuais estabelecidas pela legislação, o que totalizou o valor de R$ 594.474,80;

•

Instrução para aquisição de diversos itens, tais como: materiais médicos e odontológicos, equipamento médico, materiais de expediente, materiais para confecção dos crachás e seus acessórios,
suprimentos de informática, materiais de manutenção, opas, cofres, pneus, cadeira de rodas, entre
outros itens de uso contínuo;

•

Participação como membro efetivo da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e do
Núcleo Socioambiental do TJBA;

•

Realização de ações sustentáveis, visando à economia nas contratações; e atividades para melhorar, continuamente, a acessibilidade.

7.2 Coordenação de Distribuição
A Coordenação de Distribuição (Codis) tem como responsabilidade primordial elaborar solicitações
para garantir o ressuprimento, com vistas a atender às necessidades de materiais e equipamentos das
Unidades Judiciais e Administrativas do TJBA, respeitando o orçamento do exercício corrente. Além
disso, possui a atribuição de analisar o consumo de material, visando ao estabelecimento de níveis de
estoque máximos e mínimos adequados. Compete, assim, à Codis fornecer, de forma contínua e ininterrupta, materiais permanentes e de consumo, não permitindo o desabastecimento das unidades do TJBA.
Principais Ações Realizadas

•

Instrução para realizar 80 Pregões Eletrônicos (PE’s);

•

Elaboração do Manual do Pedido Online;

•

Realização de 270 Cotações de Preço, em média, por dia, em 2018; e 150 Cotações de Preço, em
média, por dia, em 2019;

•

Instalação dos novos Fóruns de Camaçari, Nazaré, Ipiaú, Porto Seguro, Vera Cruz, Itabuna e Conceição do Coité (mudança, envio de mobiliários e organização de layout);

•

Instrução do processo para aquisição (renovação) da frota dos veículos de representação;

•

Envio de materiais e móveis para instalação de unidades do Cejusc e dos Cartórios Integrados;

•

Instrução do processo para aquisição das escadas rolantes do Tribunal Pleno, visando à melhoria
na acessibilidade;

•

Realização do inventário anual;

•

Remanejamento e substituição de mobiliário em gabinetes para execução da obra do Anexo II;

•

Apoio na organização do evento dos 410 anos do TJBA, com o remanejamento de móveis coloniais, referentes ao período de instalação da Corte do Judiciário baiano;

•

Instrução do processo para aquisição das plataformas elevatórias, com vistas à melhoria da acessibilidade de unidades da capital e do interior do Estado, as quais precisam do referido equipamento;

•

Instrução do processo para contratação da reforma dos mobiliários antigos, referentes às comemorações dos 410 anos do Tribunal de Justiça;

•

Melhorias na infraestrutura do almoxarifado (de piso a teto);

•

Instrução com cotações de preços para aquisição das medalhas alusivas aos 410 anos do TJBA;

•

Criação e melhoria contínua na Oficina Integrada para Recuperação de Móveis para reutilização;

•

Instrução do processo para renovação do contrato de pesquisa de preços;

•

•

Instrução do processo para renovação da contratação de prestação dos serviços de buffet para as
sessões do Tribunal Pleno; e lanches para as sessões das Câmaras;

Redistribuição de condicionadores de ar devolvidos ao almoxarifado após análise, realizada em
parceria com a Coman;

•

•

Instrução para aquisição dos mobiliários, equipamentos, aparelhos de ar-condicionado e eletrodomésticos, visando a equipar as novas unidades inauguradas, entre elas: o Fórum da Comarca de

Redução de custos com consumo de materiais de escritório e itens permanentes, realizando aquisição mediante convênio com a Saeb;
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Principais Ações Realizadas

Conceição de Coité e Anexo II do Tribunal de Justiça, como também a suprir as diversas reformas
executadas nas unidades da capital e interior do Estado e as substituições de rotina;

Implementação de roteiros de distribuição com o envio de carregadores, gerando redução no tempo de entrega e nos custos com diárias e de combustível;

Materiais de consumo
devolvidos para
redistribuição

6.000

R$ 99.193,61

Variável

R$ 250.000,00

R$ 99.193,61

•

Reaproveitamento dos itens obsoletos para permitir a adequação aos novos hábitos de consumo
de materiais de expediente das unidades do TJBA;

Economia com
compras realizadas
pela Saeb em 2018

45.565

R$ 232.528,05

11,67% de
economia

R$ 263.247,20

R$ 30.719,15

•

Participação efetiva na análise dos mobiliários e equipamentos do TJBA com o fito de permitir a cessão dos objetos que preencham os requisitos (depreciados e sem garantias) aos órgãos requisitantes;

Economia com
compras realizadas
pela Saeb em 2019

33.650

R$ 395.551,50

21,03%
economia

R$ 500.910,50

R$ 105.359,00

•

Instrução do processo para a contratação de mão de obra qualificada para o translado (desmontagem, montagem, transporte) de estrutura e itens do estoque de consumo e permanente do almoxarifado central do TJBA;

•

Participação na Comissão de Desenvolvimento de Manual da Conta Vinculada, na AEP II;

•

Realização do recebimento e da distribuição de equipamentos de videoconferência, disponibilizados por meio do Termo Administrativo de Cessão de Uso de Bem Móvel nº 01/2018 celebrado
com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap);

•

Elaboração de solicitação para renovação do contrato para prestação de serviços de logística de
materiais dos almoxarifados, caso haja vantajosidade após manifestação lavrada pela CCOMP;

•

Realização de ações sustentáveis, em consonância com o Núcleo de Sustentabilidade do TJBA:

•

Distribuição de canecas de porcelanas para os servidores;

•

Redução significativa na distribuição de copos descartáveis;

•

Redução do consumo de energia;

•

Redução no consumo de papel A4, canetas, cartuchos e tonners, após cortes realizados pela Codis
no quantitativo dos pedidos originais realizados pelos setores;

•

Média de
pedido online
por unidade

Total
estimado
por unidade
judiciária

Atendimento
Economia
Total
após corte
X
economizado
Codis
quantidade

Papel

resma

R$ 14,11

200

R$ 2.822,00

17

R$ 2.582,13

91,50%

Copos

cento

R$ 2,72

136

R$ 369,92

10

R$ 342,72

92,65%

Canetas

unidade

R$ 0,59

19

R$ 11,21

12

R$ 4,13

36,84%

No biênio 2018/2020, considerando o ano de 2018 e o primeiro trimestre de 2019, foi realizada uma
economia de, aproximadamente, R$ 9.766.597,93, com a reutilização de máquinas e equipamentos, as
compras por convênio com a Saeb, a redução no consumo de materiais, a extinção de adiantamento e
o pedido de diárias para servidores.
Total da Economia

Condicionadores de ar

R$ 48.000,00

Mobiliários recuperados

R$ 3.322.366,17

Devolução consumo

R$ 99.193,61

Economia - Saeb 2018

R$ 30.719,15

Economia - Saeb 2019

R$ 105.359,00

Papel / copo / caneta

R$ 5.857.960,00

Deslocamento - diárias

R$ 303.000,00

Total

R$ 9.766.597,93

7.3 Coordenação de Controle Patrimonial

Economia - Ações Promovidas pela Codis
Descrição

Quantidade
de itens

Valor
cotejado

Valor médio
de compra

Valor aproximado
adquirido

Total da
economia

Condicionadores de
ar remanejados das
unidades (Itabuna,
Porto Seguro,
Camaçari, Ilhéus,
entre outras)

60

R$ 800,00

R$ 1.000,00

R$ 60.000,00

R$ 48.000,00

Mobiliários
recuperados e
redistribuídos

3.786

R$ 3.322.366,17

Variável

R$ 6.000.000,00

R$ 3.322.366,17
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Descrição Unidade

Valor
unitário

Descrição

Elaboração de comunicado interno, recomendando a redução de impressão das remessas de materiais emitidas pela Codis, de três para apenas uma via, contribuindo, mais uma vez, com os resultados obtidos pelo Núcleo Socioambiental com a redução do consumo de papel.
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Economia Efetuada com os Cortes Realizados pela Codis

A Coordenação de Controle Patrimonial (Copat) tem como responsabilidade promover o cadastramento e tombamento dos bens móveis e imóveis do Poder Judiciário, mantendo atualizados os seus
respectivos cadastros; registrar e controlar a movimentação dos bens móveis utilizados pelos Órgãos
do Poder Judiciário; efetuar a avaliação do estado de conservação e o armazenamento de materiais e
equipamentos inservíveis, propondo o seu reaproveitamento pelo setor técnico competente, alienação
ou possível doação; promover a contratação de seguros dos bens patrimoniais, exceto dos veículos de
transporte e carga; manter atualizado o cadastro de bens imóveis próprios e de propriedade de terceiros utilizados pelo Poder Judiciário; promover inventários periódicos dos bens patrimoniais do Poder
Judiciário; e efetuar a identificação patrimonial, por meio de etiquetas com código de barras, nos bens
móveis de caráter permanente.
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•

•

59.872 bens transferidos entre as unidades judiciárias no Sistema de Patrimônio (Sispat);

•

21.072 bens permanentes tombados;

•

19.393 recolhimentos de bens em desuso / inservíveis na capital e interior;

•

29 permissões de uso de bens móveis – delegatários;

•

137 avaliações de imóveis;

•

Recolhimento de bens móveis nas comarcas desativadas, priorizando os imóveis locados;

•

Incorporações de bens móveis e imóveis;

•

Levantamento cadastral dos bens imóveis, denominados “casa de juiz”;

•

Atualização cadastral da situação ocupacional e do estado de conservação dos imóveis, em parceria com as administrações dos fóruns das comarcas do interior do Estado;

•

Elaboração de cartilha para orientar as unidades sobre como realizar pedido de recolhimento de bens móveis;

•

Implantação de uma nova rotina de recolhimento, em parceria com a Coman, de equipamentos de
ar-condicionado; e com a Setim, relativo aos equipamentos de informática, definindo-se que esses
materiais só poderão ser recolhidos ao galpão do patrimônio, após emitido laudo técnico sobre o
estado de conservação e funcionamento. Esse procedimento facilita a definição de qual a melhor
destinação a ser dada ao bem: redistribuição ou leilão;

•

Implantação de novo laudo de avaliação de bens móveis na triagem, incluindo anomalias por categorias de material;

•

Visita institucional ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e Tribunal Regional do Trabalho 5ª
Região (TRT-5) para troca de experiências na área de controle patrimonial;

•

Realização do leilão de bens móveis inservíveis (em desuso, obsoletos, irrecuperáveis, antieconômicos), realizado em 28 de agosto de 2018;

•

Realização do leilão de bens móveis (68 veículos), com uma arrecadação de, aproximadamente,
R$ 2 milhões;

•

Realização de leilão de bens móveis em desuso / inservíveis / obsoletos com 48 lotes, os quais foram
formados por mobiliários diversos, máquinas e equipamentos, equipamentos de informática e equipamentos odontológicos. Após geração dos relatórios do sistema de controle patrimonial, foi aberto o
Processo nº TJ-ADM-2019/2310. O leilão gerou uma arrecadação aos cofres públicos de R$ 336.832,00;

•

Edição do primeiro chamamento público na história do TJBA, visando a encontrar imóvel adequado
para aquisição e instalação do almoxarifado central, patrimônio, transporte, depósito judiciário;

•

Acompanhamento e processamento do inventário; e emissão de relatórios;
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•

Mudança de sala da Coordenação de Controle Patrimonial para um novo espaço físico com melhores condições de trabalho, em ambiente mais arejado e iluminado;

•

Participação da equipe de patrimônio na Unicorp em curso na área de gestão patrimonial;

•

Apoio técnico à Comissão de 410 anos do TJBA na elaboração de comunicado, com intuito de
encontrar móveis coloniais e de valor histórico, bem como recolher esses bens na capital;

•

Regularização da documentação dos imóveis próprios - Até setembro de 2019, ocorreram as seguintes ações relativas à regularização dos imóveis próprios:

- Salvador - Regularização documental dos imóveis do CAB - Processo nº 2019/10733. Andamento:
Levantando todos os documentos necessários para instruir o processo;
- Itaparica/ Vera Cruz - Regularização documental da posse do antigo fórum em nome do IPRAJ Processo nº 26459/2018. Andamento: Levantando todos os documentos necessários para instruir o
processo junto ao Cartório de Registro de Imóvel visando a regularizar via Usucapião Extrajudicial;
- Vitória da Conquista - Regularização documental da posse do antigo fórum em nome do IPRAJ Processo nº 13048/2019. Andamento: Levantando todos os documentos necessários para instruir o
processo junto ao cartório de registro de imóvel visando a regularizar via Usucapião Extrajudicial;
- Cruz das Almas - Elaboração da Escritura Pública de terreno doado com objetivo de construir o
novo Fórum - Processo nº 4233/2019. Andamento: A Escritura Pública já foi lavrada, assinada pela
Procuradoria do Estado da Bahia, Prefeitura e Presidência do TJBA. Terreno devidamente registrado;
- Irará - Elaboração da Escritura Pública do terreno do novo fórum - Processos nº 2019/48491 e nº
2019/48498. Andamento: A Escritura Pública já foi lavrada, assinada pela Procuradoria do Estado da
Bahia, Prefeitura e Presidência do TJBA;
- São Felipe - Elaboração da Escritura Pública do terreno do novo fórum - Processo nº 2019/54383.
Andamento: Prefeitura deu entrada no cartório de registro de imóveis para desmembramento do terreno que é remanescente de um terreno da Escola Municipal, para, então, proceder com a elaboração
da escritura pública de doação ao TJBA.
•

Implantação de novos relatórios do Sispat no módulo de bens imóveis e de bens móveis;

•

Restauração da base de dados; processamento das aquisições; e transferências e baixas patrimoniais no Sistema Unispat, visando à sua atualização;

•

Imóveis próprios e cedidos:
Imóveis Próprios

Imóveis Cedidos a Terceiros

Tipo

Quantidade

Tipo

Quantidade

Casa de juiz

241

2018

40

Fórum / outras unidades

282

2019

24

Total

523
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Principais Ações Realizadas
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APRESENTAÇÃO ................................................................................................................

A

Apresentação do projeto de criação da Segesp no Tribunal Pleno

Recepção da Segesp - Detalhe para
o slogan #somostodosrh

Nessa linha, em 2018, a Segesp criou o Programa Lumen. O termo em latim – Lumen - significa luz,
claridade, caminho. Essa iniciativa engloba os projetos da unidade, cujas ações foram planejadas e
desenvolvidas, ao longo do biênio 2018/2020, e a seguir apresentadas.

Portfólio do Programa Lumen

Composta por três Diretorias (Recursos Humanos, Assistência à Saúde e Junta Médica Oficial), a Segesp
possui o desafio de aperfeiçoar a gestão de pessoas no âmbito do Poder Judiciário baiano. Para tanto,
desenvolve políticas e diretrizes que englobam todo o ciclo profissional do servidor na instituição.

1) Projeto Populus
Essa iniciativa objetiva adquirir e implantar um moderno sistema informatizado de gestão de pessoas.
Populus também é uma expressão em latim. Denomina povo, pessoas, gente.

A Diretoria de Recursos Humanos (DRH) tem por competência precípua gerir os atos afetos à vida funcional
de magistrados e servidores, bem como executar as políticas de recursos humanos estabelecidas pela Segesp.

O marco inicial do Projeto Populus ocorreu em agosto de 2018. O grupo de trabalho, formado por servidores da Segesp em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim),
identificou a necessidade de aquisição de um novo sistema referente à gestão de pessoas.

A Diretoria de Assistência à Saúde (DAS) cuida das questões voltadas à saúde, desde o planejamento
das ações até a prestação de assistência médica e odontológica a magistrados, servidores e dependentes. Para a realização das atividades, a DAS conta com o apoio do Comitê Gestor Local de Atenção à
Saúde dos Magistrados e Servidores.
Por fim, a Junta Médica Oficial (JMO) é responsável pela execução das atividades médico-periciais no
atendimento aos magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia.
GESTÃO ESTRATÉGICA ......................................................................................................
A Segesp entende que é de suma importância que todo o recurso humano do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia (TJBA) esteja preparado, comprometido, motivado, capacitado e bem orientado para
o alcance dos objetivos organizacionais; perceba a visão de futuro; e cumpra a missão institucional.
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A ferramenta atual, utilizada pela instituição há mais de 10 anos, está tecnologicamente defasada e
possui baixo nível de usabilidade. O novo sistema possui módulos de gestão e funcionalidades, como:
medicina do trabalho, recrutamento e seleção, simulação de custos, os quais possibilitam o desenvolvimento das atividades de maneira mais efetiva.
O Populus foi elevado à categoria de projeto estratégico durante a Reunião de Análise da Estratégia
(RAE), realizada em 11 de abril de 2019. A conclusão dos trabalhos de implantação do novo sistema
está prevista para dezembro de 2021.
Com o novo sistema, estima-se que o TJBA ganhará em qualidade e confiabilidade na gestão dos dados funcionais e, especialmente, financeiros de magistrados e servidores.
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Secretaria de Gestão de Pessoas (Segesp) foi criada pela Lei Estadual nº 13.935, de 11 de
maio de 2018. Conforme o art. 2º da Resolução nº 20 do Tribunal Pleno, de 22 de novembro
de 2017, a Segesp possui a competência de planejar, coordenar, executar e controlar as políticas, diretrizes e ações de recursos humanos, gerindo a estrutura funcional do Poder Judiciário,
desde o recrutamento e a seleção de pessoal até o controle de lotação e a movimentação de servidores. Promove, destarte, políticas de capacitação permanente e planejamento funcional; e desenvolve
ações relacionadas à saúde e ao bem-estar dos servidores.

Alinhada ao Plano Estratégico 2015-2020 do TJBA, a Segesp norteia suas estratégias de ação. Para tanto, considera magistrados, servidores e demais colaboradores como ‘peças’ fundamentais do processo
de construção de um novo Poder Judiciário, os quais devem impulsionar o crescimento da instituição
em todos os níveis independentemente das funções ou graus hierárquicos por eles exercidos.

Em que pese a recente intenção do Governo Federal em extinguir o eSocial, o desenvolvimento desse
projeto no TJBA impulsionou, ao longo desses dois últimos anos, por meio da realização sistemática
de recadastramentos funcionais, a total revisão e atualização da base de dados cadastrais de magistrados e servidores.

Reunião de kick-off do Projeto Populus
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4) Projeto Salus
Em sintonia com o que determina a Resolução nº 207/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), voltado
para magistrados e servidores, o Projeto Salus tem por finalidade implementar ações e programas nas áreas
de: assistência à saúde; perícia oficial em saúde; e promoção, prevenção e vigilância em saúde. Além disso,
a ação objetiva fomentar a construção e a manutenção do ambiente de trabalho seguro e saudável.

2) Projeto Processus
Essa ação visa a realizar o mapeamento de todas as verbas financeiras (rubricas) e rotinas de trabalho
que envolvem a área. Abrange, desde a identificação do fluxo do processo (setores envolvidos e resumo das tarefas realizadas em cada unidade) e da legislação associada, até o levantamento dos documentos/formulários/requerimentos necessários em alguma etapa do processo.
O projeto, iniciado em 2018, já se encontra em fase avançada e, seguramente, trará melhorias aos
processos de gestão atuais. As ações realizadas por meio desta iniciativa são parte necessária e fundamental para o êxito do Projeto Populus.
Em relação ao mapeamento das verbas, por exemplo, toda a fundamentação legal já foi revisada. As
regras de cálculo de cada rubrica, inclusive os casos de exceção e pagamentos proporcionais, encontram-se em processo de revisão. Já o mapeamento dos processos de trabalho, está em fase de discussão, validação e compilação dos dados, informações e entrevistas obtidos junto às diretorias da Segesp.
3) Projeto eSocial
De caráter temporário, esse projeto possui o intuito de atender ao quanto preceituado no Decreto
nº 8.373/2014, que instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
O atendimento às exigências estabelecidas nessa norma evita prejuízos para magistrados e servidores
(perda de direitos) e aplicação de penalidades administrativas. Somado a isso, o projeto tem por escopo a melhoria da qualidade da prestação de informações dos magistrados e servidores e a eficiência
no cumprimento das obrigações, devido ao registro único de dados, o que proporciona a desburocratização do processo.
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Ginástica laboral com servidores

Salus, expressão em latim, significa bem-estar físico, saúde, cura, conservação. O projeto do TJBA
que possui essa denominação é, por essência, voltado à Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Esta,
por sua vez, está definida nos termos dos Fundamentos da Política Integral de Atenção à Saúde de
Magistrados e Servidores do Poder Judiciário, instituídos pela Resolução nº 207/2015 do CNJ. Esse
documento considera a diretriz estratégica aprovada no VIII Encontro Nacional do Poder Judiciário,
aplicável a todos os órgãos do Poder Judiciário, de zelar pelas condições de saúde de magistrados e
servidores, com vistas ao bem-estar e à qualidade de vida no trabalho.
O Projeto Salus divide-se em duas perspectivas. A primeira, sob a ótica da organização, está amparada em normas, diretrizes e práticas que visam à promoção do bem-estar individual e coletivo, ao
desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e ao exercício da cidadania organizacional. A segunda,
sob a ótica dos trabalhadores, trata das representações construídas sobre a organização na qual estão
inseridos e indica o predomínio de vivências de bem-estar no trabalho, de reconhecimento institucional e coletivo, de possibilidade de crescimento profissional e de respeito às características individuais.
Partindo dessas importantes premissas, o Projeto Salus, a fim de assegurar maior efetividade nas ações
realizadas, foi construído sobre três eixos de ação, a saber:
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1º) Assistência e Promoção à Saúde do Magistrado e Servidor: Engloba ações que refletem a política
organizacional quanto à assistência à saúde de magistrados e servidores e de sua família. Compreende,
assim, atendimentos médico, odontológico, psicológico e ocupacional, bem como ações coletivas para
acolhimento, conscientização e desenvolvimento da saúde integral.
# Unidades de Pronto Atendimento: Distribuídas em unidades específicas do TJBA, são compostas
por profissionais especializados os quais auxiliam na identificação e intervenção em ocorrências de
saúde dentro do âmbito laboral, de forma imediata, reconduzem o colaborador à situação saudável ou
encaminham-no para atendimento especializado.
Atendimento ao Servidor do Judiciário

Caravana da Saúde no Interior - Palestra sobre Ergonomia

c) Práticas Integrativas: Consiste no envolvimento de equipe multidisciplinar com vistas à realização
de atividades e eventos com assuntos específicos e de interesse difuso, tais como:

Atendimentos realizados entre janeiro e agosto de 2019

#Centro Odontológico: Concebido para o atendimento clínico e profilático de magistrados, servidores e seus dependentes legais, visa à saúde bucal de acordo com a especialidades técnicas oferecidas na unidade.
#Saúde Ocupacional: Conjunto de ações coletivas desenvolvidas para promover mudança de paradigmas e conscientização quanto à promoção da saúde, prevenção de riscos e doenças, de forma sistemática e orientada, mediante adoção de política organizacional comprometida com a definição e
o alcance da saúde integral. Esta, por sua vez, possui o intuito de empoderar o indivíduo a partir da
adoção de práticas e abrange:
a) Nutrição Clínica: Presta atendimento e orientação nutricional com o objetivo de promover hábitos
alimentares saudáveis, substituindo hábitos indesejáveis ou deletérios. Atualmente, monitora grupos
de magistrados e servidores portadores de hipertensão e diabetes, além de magistradas e servidoras
que se estejam no período de climatério.

- Rota da Saúde: Visitas às unidades de trabalho com objetivo de diagnosticar o ambiente
laboral, realizando aconselhamentos individualizados e/ou intervenções necessárias para a
melhoria do espaço;
- Rodas de Conversa: Grupos de diálogo que tratam de questões sobre saúde e promovem,
com base no conhecimento dos profissionais de saúde, a troca de experiências e o desenvolvimento de soluções;
- Saúde no Interior: Visita da equipe de profissionais da área de saúde do TJBA às comarcas do
interior do Estado, que, por meio de palestras com a participação de médicos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, proporciona o conhecimento aos cidadãos da localidade;
- Campanhas de Saúde: Conjunto de iniciativas realizadas em parceria com instituições de saúde, a exemplo das Feiras, que buscam promover a conscientização sobre a importância do bem-estar e da saúde.

b) Medicina e Fisioterapia do Trabalho: Médicos e fisioterapeutas atuam no atendimento de magistrados e servidores, diante da suspeita ou ocorrência de doenças ocupacionais, nas crises osteomusculares, e no combate de fatores de risco para Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dort). Estabelecem ou não o nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades laborais desempenhadas, momento em que são adotadas as medidas
necessárias para a resolução ou minoração da problemática. Ações preventivas também fazem parte
da atuação da equipe de especialistas, a exemplo das visitas aos locais de trabalho, das intervenções
ergonômicas e da ginástica laboral.

Roda de Conversa realizada no edifício-sede do TJBA
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Convite para Ciclo de Palestras em Valorização à Vida
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- Minuto Saúde: Publicação de artigos informativos na Intranet, além da realização de entrevistas com profissionais de saúde na Rádio Web TJBA;

2º) Foco no Indivíduo: Com o objetivo de promover práticas de gestão que aprimorem as relações
administrativas, considerando a ampliação de potencialidades pessoais e profissionais, a Segesp implementou ações voltadas ao manejamento de técnicas e vivências integrativas que refletem a Política
Organizacional do TJBA de valorização do magistrado e servidor.

# Núcleo Multidisciplinar de Atenção à Saúde do Servidor (NMASS): Criado pelo Decreto Judiciário
nº 183, de 26 de abril de 2019, o núcleo constitui uma importante iniciativa para a efetividade do Projeto de QVT. Oferece, a magistrados e servidores, ações assistenciais especializadas, acompanhamento
e orientação, com vistas a proporcionar o bem-estar a esses públicos, assim como o cumprimento
efetivo das funções profissionais. Com a atuação interdisciplinar de médicos e psicólogos, o NMASS
promove adequado encaminhamento das questões psicológicas e cognitivas, reportadas por magistrados e servidores, por meio da adoção de medidas de proteção à dignidade e à saúde desses públicos.

# Boas-vindas: Em fase de implantação, essa iniciativa busca capacitar, sensibilizar e integrar o novo
colaborador à organização, auxiliando-o na dinâmica de onboarding, de forma a alinhar as perspectivas institucionais às rotinas laborais. Em 2019, foi realizada a 1ª edição do evento.

Logomarca do NMASS

Inauguração do NMASS

# Casa do Servidor: Reinaugurada por meio do Decreto Judiciário nº 672, de 5 de outubro de 2018, a
casa dispõe de 22 leitos, divididos em duas alas: masculina e feminina. O espaço é destinado a magistrados e servidores que precisam se hospedar em Salvador para realizar procedimento cirúrgico ou
tratamento de saúde. Além disso, é destinado àqueles que participam de cursos de capacitação oferecidos pela Universidade Corporativa (Unicorp) do TJBA ou eventos promovidos pela Corte, a depender
da disponibilidade de leitos. O local também conta com sala de TV, copa e cozinha.

Logomarca da Casa do Servidor
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Reinauguração da Casa do Servidor
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Convite para o evento Boas-vindas

# Pausare - Ressignificando a Aposentadoria: Do latim, pausare significa descansar, fazer uma parada,
fazer pausa. O projeto consiste na realização de encontros e eventos destinados à valorização do magistrado e servidor (antes, durante e após o processo de desligamento do trabalho). Visa a reconstruir
valores pessoais referentes a temas, como: saúde, finanças, família, convívio social e lazer.
A solenidade inaugural do projeto ocorreu em 2018, após publicação, no Diário da Justiça Eletrônico,
do ato de aposentação de servidores com maior tempo de labor no TJBA. Durante essa cerimônia, foi
realizada a entrega de certificados para os recém-aposentados. A ação, incorporada ao calendário de
atividades da DAS, está prevista para acontecer anualmente.

Entrega de certificados na Presidência com a presença de servidores recém-aposentados
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d) Fique Zen: Atividades alternativas realizadas no Espaço do Servidor, localizado no edifício-sede do
TJBA, e no Fórum Ruy Barbosa, onde são oferecidos atendimentos de Yôga, Pilates e Massoterapia. Essas ações proporcionam, ao indivíduo, relaxamento e melhoria da concentração. Promovem, também,
apoio no enfrentamento de outras questões relacionadas ao psiquismo.

# Grupos Interativos: Objetiva disponibilizar atividades que proporcionem benefícios à saúde, manutenção e qualificação de vínculos organizacionais e possibilitem a construção de princípios de autoestima. Os grupos têm conotação lúdica e educacional e abrangem práticas, como: coral, teatro, leitura
e caminhada.
Em 2019, os membros do Coral do TJBA participaram de diversos eventos promovidos pelo Tribunal,
a exemplo da inauguração do NMASS, das cerimônias comemorativas ao Outubro Rosa e das feiras
regulares que ocorrem no edifício-sede. Ainda neste ano, foi realizada a I Caminhada Todos Juntos
TJBA a qual contou com a participação de magistrados e servidores.

# Espaço Interativo: Planejado pela equipe da Segesp, trata-se de um espaço moderno, dinâmico e
interativo que permite ao usuário relaxar, refletir, reconectar e socializar. Construído no terraço existente entre o edifício-sede e o anexo I do TJBA, é composto por um grande lounge multifuncional,
com recursos de mídia, sofás e pufes de modo a otimizar a experiência no ambiente. Além do lazer e
da leitura, é possível utilizá-lo para reuniões, capacitações, ensaios e apresentações musicais.
# Plano de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual: Construção de práticas, no ambiente de trabalho,
para promover, continuamente, relações hierárquicas benéficas, fomentando interações fundamentadas na comunicação não-violenta e nas condutas positivas e éticas.
Em 2019, a Segesp apresentou proposta para contratar uma instituição no intuito de auxiliar a implementação de ações voltadas à prevenção e ao combate ao assédio sexual e moral no ambiente de
trabalho. Essa iniciativa inclui a realização de palestras e publicação de cartilha informativa.
OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS ...................................................................................

3) Portal da Transparência
Em 2019, foram finalizados os estudos de adequação do Portal da Transparência em relação aos itens
relacionados à gestão de pessoas que impactam diretamente na pontuação e desempenho do TJBA no
Ranking da Transparência do CNJ.
4) Gerenciamento de Demandas de Sistema - Planilha de Backlog
A Segesp implantou um modelo de gestão para acompanhar e priorizar as demandas de sistemas da
DRH. Com esse trabalho, foi possível realizar o alinhamento estratégico entre as unidades a fim de
integrar e selecionar as ações, elegendo as prioritárias, aquelas que mais agregam valor ao TJBA e proporcionam melhor resultado institucional. Após a implantação desse modelo, reuniões sistemáticas
são realizadas com vistas à revisão, à homologação e ao planejamento das demandas.
5) Modernização do Sistema GSAU na Junta Médica Oficial
Em 2019, as equipes da Segesp e da Setim desenvolveram novas funcionalidades no Sistema de Gestão
de Saúde (GSAU) para incorporar o processo de realização de perícias médicas ao Sistema de Recursos Humanos (SRH). A ação proporcionou mais eficiência e celeridade ao fluxo processual e maior
confiabilidade nas informações produzidas. Ademais, possibilitou a inserção do Código Internacional
de Doenças (CID), com vistas ao controle epidemiológico.
6) Produção Legislativa
Em parceria com as Corregedorias, a Segesp apresentou, à Presidência do TJBA, propostas para regulamentação do estágio probatório, do gozo de férias e da licença para tratar de interesse particular.
Além dessas ações, foram elaborados o Manual de Perícias da Junta Médica e a proposta para regulamentação dos serviços oferecidos pela DAS.
7) Implantação do Sistema Eletrônico de Gestão de Frequência em todo o Estado
Em junho de 2019, foi finalizada a implantação do Sistema Eletrônico de Gestão de Frequência
(Gefre) em todas as comarcas do Estado. Com celeridade, a meta foi alcançada graças à implantação
do GefreEAD, que proporcionou o encurtamento de distâncias e a facilitação do treinamento de
gestores e servidores.

Além das ações estrategicamente posicionadas nos projetos conduzidos pela Segesp, outras atividades
foram realizadas no biênio 2018/2020.
1) Inauguração da Coordenação de Assuntos Previdenciários
Unidade integrante da DRH, a Coordenação de Assuntos Previdenciários (CPREV) foi instalada,
na atual gestão, por meio do Decreto Judiciário nº 549, de 1º de agosto de 2018. Conforme art. 2º
desse documento, a CPREV tem por competência conduzir os assuntos de interesse de magistrados e servidores relativos às averbações de tempo de serviço, de adicional de tempo de serviço e de
contribuições previdenciárias.
2) Movimentação de Servidores
A Resolução nº 219/2016 do CNJ, que tem como base a Tabela de Lotação de Pessoal (TLP), disciplina a movimentação de servidores, visando à distribuição racional e eficiente do quadro funcional do Poder Judiciário. Em cumprimento a essa norma, foram publicados os Editais de Relotação
nº 01/2018 e Remoção nº 01/2019 para ajustar o quadro de lotação das unidades participantes dos
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3º) Melhoria Organizacional no Ambiente de Trabalho: O ambiente laboral interfere no desempenho, na produtividade e nos resultados de magistrados, servidores e colaboradores. Relaciona-se, diretamente, com a assiduidade e a saúde desses trabalhadores. Diante desse entendimento,
a Segesp, por meio de suas diretorias, implementou, durante a gestão do biênio 2018/2020, ações
para beneficiar a atmosfera psicológica e espacial e, assim, favorecer mudanças significativas. Essas
modificações auxiliam a implantação de estratégias e táticas organizacionais, com vistas à melhoria
da rotina operacional.

certames às regras estabelecidas na referida resolução do Conselho. Como resultado, no biênio
2018/2020, foram movimentados mais de 130 servidores.
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APRESENTAÇÃO ................................................................................................................

P

roceder a interlocução qualificada entre as unidades da primeira e segunda instâncias, aprimorar as ações de apoio técnico-administrativo aos órgãos colegiados de 2º Grau, bem como às
atividades de gestão documental e da informação. Estes são os principais enfoques da Secretaria
Judiciária (Sejud).
Para alcançar tais propósitos, faz parte da rotina da Secretaria a realização de diagnósticos e identificação de demandas de melhorias nos fluxos de trabalho das Câmaras. Assim, continuamente, por meio
de pesquisa, são coletadas sugestões dos servidores e magistrados lotados nos Gabinetes de Desembargadores e nas Diretorias de Secretarias de Câmaras.

O Protocolo Expresso, projeto coordenado pela Sejud, recebeu mais de 6.300 expedientes nos últimos
19 meses. Por meio desse serviço, advogados são atendidos, da janela do próprio veículo, sem necessidade de estacionar e acessar as instalações do Tribunal. Essa iniciativa visa a ampliar e incrementar o
acesso para entrega de petições não iniciais e devolução de autos com petições em tramitação nas Secretarias do Tribunal Pleno, do Conselho da Magistratura, das Seções Cíveis e Criminal, das Câmaras
Cíveis e Criminais, bem como suas Turmas, e na Secretaria Especial de Recursos.
Como atribuição da Sejud, também estão os procedimentos de posse que, no biênio, somaram 800:
Quantitativo – Posses no biênio
Cargo

Quantitdade

Desembargador

1

Servidores de cargos efetivos

40

Servidores ocupantes de cargos
comissionados diversos

449

Juízes leigos

125

Conciliadores

185

COORDENAÇÃO DE GRAVAÇÕES E REGISTROS ...............................................................
A Coordenação de Gravações e Registros (CGR) é vinculada à Sejud. Presta serviços de transcrições, gravação e reprodução de áudio e vídeo, revisão gramatical e redação das transcrições de
sessões que ocorrem no âmbito do 2º Grau do TJBA.
Em 2018, o Judiciário baiano adquiriu novo sistema para gravação audiovisual das sessões. A
ferramenta possibilita a indexação do conteúdo para navegação em partes do vídeo, transmissão
ao vivo e publicação do registro em link próprio. O novo procedimento atende à Lei da Transparência e à Lei de Acesso à Informação, priorizando o fortalecimento e a melhoria contínua da
prestação jurisdicional.
O avanço tecnológico, ademais, modificou a atividade da Seção de Taquigrafia e Operação de
Som que passou a ser denominada Coordenação de Gravações e Registros. A mudança na nomenclatura do setor foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) nº 2.232, de 27 de setembro de 2018. Assim, a partir deste biênio, o setor realiza transcrições de áudios, ao invés de
notas taquigráficas; e gravações dos audiovisuais, não apenas dos áudios. Adaptados a esse novo
sistema, os taquígrafos não precisam mais comparecer às sessões de julgamento, pois realizam as
transcrições na unidade de origem. O áudio, que anteriormente desempenhava apenas a função
de suporte, passou a ser a fonte essencial de origem da transcrição, o que aprimora e torna ainda
mais seguro o processo de trabalho.
Os reflexos dessa nova implantação consistem na celeridade de trabalho dos transcritores e, consequentemente, no atendimento dos pedidos de transcrições; redução do tempo necessário para
edição do audiovisual, uma vez que a indexação ajuda o operador a identificar, de forma ágil, em
qual tempo da sessão o processo foi julgado; e notável diminuição na demanda de transcrições,
que podem ser, alternativamente, supridas pelos vídeos ao vivo e pelos vídeos publicados após as
sessões. Esses materiais audiovisuais são acessados por meio do ícone “Sessões de Julgamento”,
localizado no menu superior do site do TJBA. Nessa página, também é possível verificar as datas
das próximas sessões.
Comparativo - Procedimento para Solicitação de Notas Taquigráficas e Audiovisuais
2018
Solicitação protocolada fisicamente

Também está em plena operacionalização a validação do cadastramento de pessoas jurídicas de direito público e privado, realizado pela Sejud, para fins de citações e intimações processuais, via sistema
eletrônico, conforme preceitua o Decreto nº 825/2018. Esta nova implantação tem possibilitado maior
celeridade na prestação jurisdicional, constituindo-se como importante ferramenta para viabilizar, de
forma mais efetiva, a tramitação de processos em meio eletrônico, cuja notificação passa a ser feita por
meio do Processo Judicial Eletrônico (PJe), o que prescinde a atuação do oficial de justiça.
A partir da Resolução nº 17, de 14 de agosto de 2019, o Programa de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais, com vistas à realização de atos de peritos, tradutores, intérpretes e atividades afins,
passou a ser coordenado pela Sejud. Esta Secretaria é responsável pela análise de documentos e
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2019
Solicitação feita pelo site do TJBA

Requerente apresenta mídia para gravação do
Resposta do pedido é enviada por e-mail e, no caso do
arquivo solicitado
vídeo, o solicitante tem até 48h para baixar o arquivo
Fonte: Coordenação de Gravações e Registros

Outra novidade implantada no biênio é o link “Solicitação”, por meio do qual o interessado pode
solicitar um trecho da sessão (por transcrição ou download do audiovisual). Para tanto, é necessário
o preenchimento de um formulário e o pagamento da taxa do Documento de Arrecadação Judicial
(Daje). A resposta do pedido é enviada por e-mail. No caso de vídeo, o solicitante tem até 48 horas
para baixar o arquivo. Os interessados, por conseguinte, não necessitam mais entregar os pedidos
pessoalmente ou se dirigir ao setor para retirada. Tudo pode ser feito on-line.
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As análises dos dados obtidos na pesquisa revelam necessidades de ações em áreas distintas, quais
sejam: reforço de suporte, otimizações de tarefas, permissões adicionais, bem como automatização
mais ampla. Ademais, reuniões periódicas com servidores dos órgãos julgadores do 2º Grau são realizadas continuamente para alinhar procedimentos, otimizar o uso do sistema e divulgar as melhorias
implementadas. Esse trabalho estratégico, que conta com a parceria da Secretaria de Tecnologia da
Informação e Modernização (Setim), proporciona significativos benefícios na rotina dos servidores.

pré-requisitos para inclusão de profissionais no cadastro do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA),
autorização de pagamentos de serviços já realizados, bem como pelo processamento da folha de
pagamento desses profissionais.

O trabalho desenvolvido em torno da modernização do registro de sessões coloca o TJBA como referência para Tribunais de Justiça do Nordeste, sendo o primeiro da região a dispor de registro com
sistema tão eficaz e completo. O Project Management Institute (PMI®), principal associação mundial
sem fins lucrativos em Gerenciamento de Projetos, reconheceu esse avanço. Em 2019, o TJBA foi agraciado com o Prêmio PMI Bahia Melhores do Ano, na categoria melhor projeto.

das postagens entre os Correios e as diversas unidades remetentes ou destinatárias. Dessa forma, o total de guias expedidas e/ou recebidas representa a produtividade das unidades de Protocolo e Malotes,
no que diz respeito à distribuição das correspondências entre as unidades do TJBA, incluindo as comarcas do interior, e dessas aos Correios. Durante a gestão, foram expedidas 11.325 guias, na unidade
do Fórum Ruy Barbosa; e 57.151, no Protocolo situado no TJBA.

Produtividade da Coordenação de Gravações e Registros *

O Malote de Recebimento registrou 55.111 guias expedidas/recebidas. Já o Malote de Expedição, realizou 23.032 encaminhamentos e recebimentos.
Coordenação Gestão de Arquivo
A Coarq consiste na segunda coordenação vinculada à DDI e realiza ações voltadas à gestão documental do Poder Judiciário. Estas são desenvolvidas com base no Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (Proname).

*Até 20/09/2019
Fonte: Coordenação de Gravações e Registros

Movimentação EGBA no Biênio*
Item

Total do Exercício

Guarda caixas

501.250

DIRETORIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO ...........................................................

Arquivo de segurança de microfilmes

À Diretoria de Documentação e Informação (DDI), unidade vinculada à Secretaria Judiciária, compete executar atividades inerentes à gestão documental e da informação: gestão de arquivo; protocolo;
biblioteca; e o assessoramento à Comissão de Memória do Poder Judiciário. É composta por três coordenações: de Protocolo e Controle de Correspondência (CPROT); de Gestão de Arquivo (Coarq);
e de Biblioteca (Cobit).

Coleta/arquivamento (caixas box)

92.960

Indexação de processos em sistema

1.281.000

A DDI é responsável pela gestão financeira de contratos firmados entre o TJBA e as seguintes empresas: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) - correspondência e serviço de malote;
Confiança Serviços e Mão de Obra Ltda. - mão de obra terceirizada para diversos setores do Tribunal;
PA Arquivos Ltda. - preparo e digitalização de processos judiciais; MS Comércio de Máquinas Ltda.
- manutenção preventiva e corretiva em leitores microfilmadores; Memória e Arte Ltda. - restauração
de livros; Empresa Gráfica da Bahia (EGBA) - guarda documental; Jornais A Tarde, Correio da Bahia,
Tribuna da Bahia e Folha de São Paulo; Editora Revista dos Tribunais Ltda. - assinatura da ferramenta
de pesquisa jurídica RT Online e Biblioteca Eletrônica Proview.
Coordenação de Protocolo e Controle de Correspondência
A CPROT gerencia as unidades do Fórum Ruy Barbosa, da sede do TJBA e do setor de recebimento e
expedição de malotes.
No Protocolo Administrativo do Fórum Ruy Barbosa, conforme consulta realizada no campo “pesquisa” do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga), mediante contagem de páginas da listagem,
por usuário, até 27 de setembro de 2019, o total de processos cadastrados foi de 4.416. Já na unidade
localizada no TJBA,113.569 processos foram cadastrados.
O controle de correspondências é feito por meio da expedição de guias que correspondem ao trânsito
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A guarda documental do Poder Judiciário do Estado da Bahia, coordenada pela Coarq, é feita, atualmente, pela EGBA, empresa pública contratada para, entre as atribuições, prestar serviços de guarda documental, arquivamento e desarquivamento de documentos, especificados como: coleta de documentos,
indexação de processos, guarda de caixas, guarda em arquivo de segurança, microfilmagem em 16 mm e
em 35 mm, duplicação e revelação de microfilmes, consulta a documentos e eliminação de documentos.

30 armários

Consulta/desarquivamento (processos)

38.237

*Até 27/9/2019 | Fonte: Coarq

Visando a acompanhar os trabalhos de preservação documental judicial feitos por meio dos convênios celebrados entre o TJBA, a Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e a Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (Uesb), em 2018, foram feitas visitas à Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS) e à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Nesse intento, no ano seguinte, as
Comarcas de Caetité, Guanambi e Vitória da Conquista foram visitadas.
Após análise, em auxílio à Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD), no mês de agosto
de 2019, foram eliminados 7.986 processos de execuções fiscais que tiveram temporalidade expirada.
Como gestora do contrato de restauração de livros com a empresa Memória e Arte, a Coarq recebe os
exemplares para encaminhamento à empresa e os devolve após a conclusão do trabalho de restauro:
Livros Restaurados - 2018/2019
Entrega de Livros Restaurados

Total do Exercício

Entrega de Livros Restaurados

282 livros

Fonte: Coordenação de Gestão de Arquivos
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COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA ......................................................................................
Todo o processo de seleção, alimentação na base de dados, registro tombamento, sinalização com etiquetas e bolso de livros, periódicos e diários, catalogação, classificação, notação de autor, bem como
indexação de atos, decretos, portarias do DJE, Diário Oficial do Estado (DOE) e analítica de artigos
dos periódicos é realizado pela Cobit.
A Biblioteca do Fórum Ruy Barbosa processou um total de 1.422 documentos, entre livros e periódicos. Efetivou um total de 823 escaneamentos de capas de livros, revistas científicas para disponibilização no Sistema Eletrônico da Biblioteca e publicações de diários oficiais para pesquisas.
Ademais, realizou diversas pesquisas para atender às solicitações da Coordenação de Registros e Concessões (Corec) e dos servidores do TJBA, referentes à averbação, às nomeações, às exonerações, à
aposentadoria, à estabilidade econômica, principalmente no período de 1980 a 1990.

Além das atividades descritas, as equipes das Bibliotecas atendem, diariamente, ao público nas consultas processuais e nas publicações do DJE, concedendo-lhe impressões das referidas publicações.
Neste biênio, 9.890 usuários frequentaram a Biblioteca do Fórum Ruy Barbosa, que realizou o empréstimo de 650 livros. A Biblioteca da Seção Especial do Centro Administrativo da Bahia (CAB), por seu
turno, atendeu a 9.510 usuários e emprestou mais de 2.700 livros.

Frequência - Bibliotecas

Importante registrar que o patrimônio bibliográfico do TJBA é composto por livros, periódicos científicos, anais de congressos científicos, teses, dissertações, relatórios técnicos, mídias eletrônicas e demais fontes adquiridas pelo processo de compra, doação ou permuta.
Para preservar a memória da instituição, a Biblioteca do Fórum Ruy Barbosa, nos anos de 2018 e 2019,
digitalizou o seguinte acervo: obras de Ruy Barbosa e Pontes de Miranda; Revistas dos Tribunais;
Revista Jurídica; Leis do Império; Leis do Estado da Bahia; e todos os Diários do Estado da Bahia (de
1915 a 2009), do Poder Judiciário (de 1991 a 2009), dos Municípios (de 1987 a 2010); e das Comarcas.
Ao todo, foram digitalizadas 3 milhões de páginas, restauradas 335 obras raras e encadernados 2.568
livros e diários do acervo.
O Projeto Ciranda do Saber, lançado em outubro de 2016, foi criado, com vistas a incentivar a leitura e
difundir o livro, por meio da troca de publicações no âmbito do TJBA, sem ônus para ambas as partes.
No período de 7 de janeiro de 2018 a 27 de setembro de 2019, essa iniciativa recebeu 2.438 livros e
doou, ao público, o total de 1.803 exemplares. A partir de 12 de agosto de 2019, o projeto passou a ser
exclusivamente voltado para a troca de livros e contabilizou, no referido mês, o total de 88 exemplares
recebidos de doações e 44 trocas realizadas.
Neste biênio, o Ciranda do Saber ampliou fronteiras. Participou do Seminário de Habitação e Saneamento Rural, na Secretaria de Educação do Estado da Bahia; e do aniversário de criação do Canto do
Saber, um espaço de integração e troca de conhecimento promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).
Visando a ampliar o acesso à leitura e estimular o conhecimento, foi realizada a 5ª Semana Literária
TJBA. A ação aconteceu em 2019, na praça de serviços do edifício-sede do Judiciário baiano. Nesse
evento, o projeto apresentou um novo formato aos leitores: a necessidade de doar um exemplar para
ter o direito de escolher uma outra publicação.
UNIJUD DIGITAL ................................................................................................................
Um dos projetos mais relevantes do biênio foi a implantação do PJe como sistema judicial único, por
meio da digitalização de todo acervo necessário. O Judiciário baiano estabeleceu a meta de implementar a referida ferramenta, até 31 de janeiro de 2020, em 100% das unidades não criminais. Nesse
intento, foi criado o Unijud Digital por meio do Decreto Judiciário nº 643.
O Projeto Unijud Digital objetiva promover a melhoria contínua da gestão por meio da implantação do PJe, o que inclui a digitalização do acervo físico e migração do acervo digital dos demais
sistemas judiciais.

Fonte: Coordenação de Biblioteca
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A implantação do Sistema PJe nas 354 unidades não criminais foi concluída em junho de 2019. Desta
forma, todos os novos processos não criminais do 1º Grau do Poder Judiciário do Estado da Bahia
passaram a ingressar, exclusivamente, pelo PJe.
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A Biblioteca do TJBA, por sua vez, processou 18.381 documentos entre livros, artigos de periódicos
científicos e indexação dos diários. Este resultado é fruto dos esforços de um grupo de bibliotecárias
empenhado em indexar leis, decretos, portarias importantes publicadas nos DOE, DJE, e os artigos
científicos das revistas jurídicas doadas para as Bibliotecas do TJBA.

Em 2018, foram renovados os contratos com a Plataforma de Pesquisa Jurídica Thomson Reuters Revista dos Tribunais Online e Biblioteca Digital Proview, disponibilizada no Portal do TJBA por meio
do link “Biblioteca”. Essa iniciativa buscou suprir as necessidades informacionais e proporcionar mais
eficácia, qualidade e agilidade nas pesquisas e, assim, promover, continuamente, a excelência dos serviços institucionais.

Implantação do PJe no Estado da Bahia

Fonte: Unijud Digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reformulação da tela de audiência;
Novos filtros de tarefas;
Minuta com intimação em lote;
Leitura de dados estruturados (data de constituição definitiva do crédito);
Melhoria de performance e ordenação no agrupador de documento não lidos;
Juntada de documentos digitalizados em lote – Processo Administrativo (PA);
Mapeamento de audiovisuais de processos migrados do SAJ;
Botão para remover formatação incompatível nos autos;
Consulta avançada;
Integração com sistemas, como: DJE, Custas, Alvará, Pagamentos, Central de Cumprimento de
Mandados (CCM);
Fluxo do Cejusc Pré-processual;
Devolução de carta precatória;
Revisão das competências (classe x assuntos);
Novos perfis de acesso;
Mudança no processo do fluxo;
Gerenciador de documentos;
Produtividade do juiz leigo;
Vista automática ao Ministério Público (MP) e à Defensoria Pública;
Fluxo de documentos não lidos;
Reformulação da integração com órgãos externos – Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI);
Atualização dos manuais de usuários.

Após a implantação do PJe em todas as unidades não criminais, está prevista a disponibilização de auxílio para as unidades fortalecerem e aperfeiçoarem o uso do PJe com as melhores práticas. Este apoio
será estendido até janeiro de 2020.
O Núcleo Unijud Digital concentra, continuamente, esforços para a unificação dos sistemas judiciais
e digitalização dos processos físicos, que já resultaram em uma expressiva celeridade da tramitação
processual. A disponibilização dos recursos do processo eletrônico simplifica a rotina operacional e
reduz a curva de aprendizagem e, assim, proporciona o aumento da produtividade dos usuários.
DIRETORIA DE 1º GRAU .....................................................................................................
Fonte: Unijud Digital
Após a liberação pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da versão 2.1, a qual possibilita o cadastramento dos processos criminais, a equipe técnica do Unijud Digital iniciou estudos, com vistas a
definir a melhor estratégia a ser aplicada para atualizar a versão 2.0.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ademais, diversas melhorias foram implantadas no PJe, como:
Migrador do Sistema de Automação da Justiça (SAJ);
Migrador do Sistema de Acompanhamento Integrado de Processos (Saipro);
Fluxo do Cartório Integrado;
Fluxo de execução fiscal;
Aviso de Recebimento (AR) Digital (Cartório Integrado e Fazenda Pública);
Expedição automática (citação e intimação via AR e Mandado);
Certidão automática (publicação, postagem, decurso);
Senha de acesso aos autos;
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Conforme Resolução nº 06, de 2 de fevereiro de 2018, que altera as Resoluções nº 05/2013 e nº 07/2016,
compete à Diretoria do 1º Grau (DPG) proceder à interlocução qualificada entre as unidades da primeira instância e os demais órgãos de apoio técnico-administrativo da justiça. Além disso, o órgão é
responsável pela direção e coordenação da política de atenção prioritária ao 1º Grau, no âmbito do
TJBA, observando o plano de gestão e as diretrizes estabelecidas pela Presidência, com vistas a aprimorar os serviços prestados por juízes e servidores aos cidadãos.
O corpo técnico da DPG possui, atualmente, 24 servidores. Destes, 13 atuam no Gabinete e os demais,
em outras unidades do TJBA:
Servidores lotados no Gabinete
Servidor

Cadastro

Atuação

Mariana da Silva Larangeira

902.613-4

Diretora do 1º Grau

Ana Tereza Neves da Rocha Morelli

968.443-3

Assessoria Jurídica
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Situação do Acervo de Processos Não Criminais

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angelo Edmundo Paraiso Martins Junior

968.941-9

Assessoria Jurídica

David Ricardo Viana Martinez

501.126-4

Assessoria Administrativa

Diogo Caliman Ceschim

968.360-7

Assessoria Administrativa; EDEP/EPPE

Diva Maria de Jesus Roxinho Santos

968.597-9

Assessoria Recepção

Julia Karina Galvão Morais Teles

903.632-6

Assessoria Jurídica

Karina Pinto Uchoa

807.263-9

Assessoria Administrativa

Ligia Pereira Matos

500.433-0

Assessoria Recepção

Marcela Nunes Rangel da Silva

968.598-7

Assessoria Administrativa; Escritório Departamental
de Projetos e Processos (Edep) / Escritório de
Projetos e Processos Estratégicos (EPPE)

Nazareth Monica Lins Fuertes

902.712-2

Assessoria Jurídica

Rachel Ralin de Oliveira Martins

968.914-1

Assessoria Jurídica

Yasmim Nascimento Reis

968.518-9

Assessoria Jurídica

Servidor

Cadastro

Érica Estevam Sampaio

969.149-9

Helder Sá Silva

969.148-0

Italo Lima Vicente dos Santos

969.150-2

Jakson Rodrigues Villares Barral

969.145-6

Lucas Gusmão Barreto Lima

969.165-0

Raquel Hilarião Ferreira

969.160-0

Rodrigo Nery Silva Lima

969.166-9

Triagem Unijud Digital

Atuação

Chirley Oliveira Menezes Guerreiro

902.915-5

Diretoria de Distribuição do 2º Grau (DD2G)

Joselita Santos Costa

215.039-5

DD2G

Eritan Souza Costa Junior

968.673-8

Central de Custas

Marcio Carvalho Souza

900.796-2

Conclusão

Conclusão

Informações gerais e resultados alcançados

15/3/2019

A DPG ficou responsável por coordenar a realização
dos trabalhos da etapa de triagem do projeto Unijud
Digital, instituído pelo Decreto Judiciário nº 522/2018

Detalhamento e dados relevantes: Foram concluídos os trabalhos das equipes designadas para três
grupos de comarcas, responsáveis pela triagem dos processos físicos recolhidos para a digitalização
em unidades judiciárias cíveis do 1º Grau do Poder Judiciário do Estado, a saber:
•

GRUPO 1 (de 4 a 8/2/19) – Comarcas: Camamu; Ubatã; Casa Nova; Itacaré; Jaguarari; Pilão Arcado; Remanso; Riachão do Jacuípe; Santa Luz; Ubaitaba;

Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)

•

GRUPO 2 (de 11 a 15/2/19) - Comarcas: Mairi; Andaraí; Cotegipe; Ibotirama; Iraquara; Luís
Eduardo Magalhães; Piatã; Riachão das Neves; Santa Rita de Cássia; Seabra;

Informações gerais e resultados alcançados

•

GRUPO 3 (de 18 a 22/2/19) – Comarcas: Santana; Coribe; Correntina; Santa Maria da Vitória.

Iniciativas Concluídas
Implantação de Unidade Integrada, centralizando
as atividades cartorárias das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas* de
9/7/2018
Sucessões da Comarca de Salvador, em ofício único,
localizado no 3º andar Fórum das Famílias
*Decreto Judiciário nº 444/2019 renomeia e renumera as Varas de Família, Órfãos, Sucessões, Interditos e Ausentes de Salvador
Implantação do 1º Cartório Integrado de
Sucessões

Detalhamento e dados relevantes: Tendo a Diretoria do 1º Grau como responsável pelo gerenciamento do projeto, o Cartório Integrado de Sucessões foi implantado conforme planejamento. Após
a inauguração dessa unidade, constatou-se uma expressiva redução da Taxa de Congestionamento
(TC). Além disso, evidenciou-se o Índice de Atendimento à Demanda (IAD) superior a 100%, o que
evita o aumento de casos pendentes, conforme dados a seguir:
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24/11/2018

Mutirão organizado pela Assessoria Especial da
Presidência II - Assuntos Institucionais (AEP II),
em parceria com a DPG. O evento contou com a
presença de equipes técnicas de plantão; e o apoio de
infraestrutura, incluindo segurança e apoio médico

Detalhamento e dados relevantes: Mutirão ocorrido em 24 de novembro de 2018, no Fórum Ministro Adalício Nogueira (Fórum das Famílias), objetivou imprimir maior dinâmica e efetividade à
jurisdição e contou com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB–BA),
do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e da Defensoria Pública do Estado da Bahia
(DPE-BA) para a realização de entrevistas aos interditandos, nos moldes do art. 751 do CPC/15.

Iniciativa

Cadastro

Iniciativa

Informações gerais e resultados alcançados

O evento envolveu as 2ª, 11ª e 13ª Varas de Família (atualmente 2º, 3º e 4º Varas de Sucessões) de Salvador. No total, foram realizadas 111 audiências de entrevistas. Foi designada uma psicóloga, a qual
realizou seis perícias durante o Mutirão.

Servidores lotados na DPG que desenvolvem atividades em outras unidades do TJBA
Servidor

Mutirão de Audiências de Interdição

Conclusão
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Os trabalhos de triagem foram cancelados a partir do GRUPO 4, inicialmente programado para o período
de 11 a 15 de março de 2019, devido à determinação da Corregedoria, que ficou responsável pela triagem,
pelos ajustes no SAJ e pela migração dos processos da 1ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana.
Iniciativa
Mutirão de Interdição de Feira de Santana

Conclusão

Informações gerais e resultados alcançados

12/4/2019

O mutirão, instituído pelo Decreto Judiciário nº 99,
de 8 de março de 2019, envolveu as 1ª, 2ª e 3ª Varas
de Família de Feira de Santana. o evento ocorreu no
período de 8 a 12 de abril de 2019
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Servidores designados pelo Decreto Judiciário nº 279/2019, publicado no DJE nº 2.403,
para atuação no Grupo de Trabalho da Meta 2 do CNJ

Iniciativa

Detalhamento e dados relevantes: Foram designados seis médicos peritos para avaliação da
capacidade dos interditandos, no que tange à prática de atos da vida civil. Esses profissionais realizaram 205 perícias durante o mutirão. A iniciativa contou com a participação da OAB-BA, do
MP-BA e da DPE-BA.
Iniciativa
Mutirão de Curatela nas Obras Sociais
Irmã Dulce

Conclusão

Informações gerais e resultados alcançados

20/9/2019

Projeto demandado pela Juíza Dra. Patrícia
Cerqueira Kertzman Szporer, sob o patrocínio da
AEP II e gerenciamento da DPG

Detalhamento e dados relevantes: O Mutirão de Curatela, instituído pelo Decreto Judiciário nº 526, de
12 de setembro de 2019, envolveu as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Sucessões, Órfãos e Interditos de Salvador,
ocorreu no dia 20 de setembro de 2019, em posto provisório estruturado no Centro de Acolhimento à
Pessoa com Deficiência (CAPD) das Obras Sociais Irmã Dulce. A iniciativa objetivou a realização de entrevistas e perícias nas ações de curatela, patrocinadas pela referida instituição social, e contou, também,
com apoio da DPE-BA e do MP-BA. Durante o evento, foram efetuadas 82 entrevistas e 61 perícias.
Iniciativa

Informações gerais e resultados alcançados

26/9/2019

Recolhimento dos processos das comarcas
desativadas para as unidades agregadoras, conforme
Resolução nº 13 de 29 de julho de 2019. a DPG
recolheu todo material bélico das comarcas
desativadas, contando com a escolta policial do
Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

Detalhamento e dados relevantes: Foram recolhidos os seguintes quantitativos de processos das Comarcas de: Itabela - 1.737; Jitaúna - 586; Itagibá - 2.163; Ibirataia - 1.759; e Taperoá - 1.159. A DPG
também coletou 1.240 processos da Comarca de Antas; 2.135, da Comarca de Cipó; e 835, da Comarca
de Igaporã, os quais foram entregues, respectivamente, nas unidades agregadoras de Cícero Dantas,
Nova Soure e Riacho de Santana.
Ademais, recolheu 1.958 processos da Comarca de Laje; 1.274, da Comarca de Presidente Jânio Quadros; 638, da Comarca de Tanhaçu; 3.316, da Comarca de Pindobaçu; 782, da Comarca de Governador Mangabeira; 797, da Comarca de Sapeaçu; e 792, da Comarca de Conceição do Almeida; que foram entregues nas unidades agregadoras de Mutuípe, Condeúba, Ituaçu, Cruz das Almas e São Felipe.
Além das providências adotadas acerca do recolhimento dos processos físicos, a DPG formalizou o pedido de transferência dos processos, via banco de dados, para sistema judicial da comarca agregadora.
Iniciativa
Mutirão do Bacenjud

Iniciativa
Saneamentos Presenciais
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Conclusão

Informações gerais e resultados alcançados

24/8/2018

Realizado nas 4ª e 10ª Varas de Fazenda Pública de
Salvador, no período de 11 a 15/6/2018; e na 1ª Vara
da Fazenda Pública de Salvador, no período de 20 a
24/8/2018

Conclusão

Informações gerais e resultados alcançados

Fevereiro de
2019

A DPG, em parceria com a corregedoria das
comarcas do interior (CCI), realizou saneamento
nas comarcas de Araci, Capim Grosso, Bom Jesus da
Lapa, Santa Maria da Vitória, objetivando a entrega
da prestação jurisdicional nas unidades
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Conclusão

Saneamentos Remotos

Agosto de 2019

Informações gerais e resultados alcançados
A DPG realizou ações de saneamento para a
remoção de pendências e limpeza de filas no 1º
Cartório Integrado das Varas Cíveis, no 2º Cartório
Integrado de Relações de Consumo e na 2ª Vara de
Tóxicos da Comarca de Salvador

Iniciativas em Andamento
Iniciativa

Grupo de Eficiência Cível

Responsáveis

Conclusão
Prevista

Juíza Patrícia Didier de Sem previsão/
Morais Pereira;
atividade
Assessoria Jurídica DPG contínua

Situação Atual
Grupo de trabalho cível foi instituído
pelo Decreto Judiciário nº 750/2018 para
atuação remota em unidades judiciárias
cíveis, sobretudo naquelas desprovidas de
Juiz Titular

Detalhamento e dados relevantes: Sob a coordenação da DPG, realização de transporte dos processos físicos das comarcas do interior, nas quais ainda tramitam os referidos documentos, para a sede do
Tribunal de Justiça e distribuição a magistrados designados.
Esse projeto está em andamento e não possui data de encerramento prevista. O Grupo de Eficiência Cível
tem à frente a Magistrada Patrícia Didier de Morais Pereira e conta também com a atuação dos seguintes
Juízes: Isabella Santos Lago; Cláudio Césare Braga Pereira; Alessandra Gonçalves Paim Bonanza; Benício
Mascarenhas Neto; Marcelo de Oliveira Brandão; Marivalda Almeida Moutinho; Milena Oliveira Watt;
Gustavo da Silva Machado; Cláudia Valéria Panetta Pereira e César Augusto Carvalho de Figueiredo.
No período de novembro de 2018 até agosto de 2019, o Grupo atuou nos feitos cíveis das seguintes
unidades: 1ª e 2ª Varas Cíveis de Jequié; 1ª Vara de Família de Barreiras; Ibicaraí; Itagibá; Itabela; Ibirataia; Buerarema; Itiúba; Governados Mangabeira; Sapeaçu; Candeias; Poções e Formosa do Rio Preto.
Essa atuação resultou na produção de 6.822 atos jurisdicionais, sendo 4.410 despachos, 637 decisões
interlocutórias e 1.775 sentenças.
Iniciativa
Programa Governança
Colaborativa em
Execuções Fiscais

Responsáveis

Conclusão
Prevista

Desembargadora Maria
de Lourdes Pinho
Medauar;
Sem previsão
Servidores Diogo
Caliman Ceschim e
Yasmim Nascimento Reis

Situação Atual
Reunião realizada em duas comarcas. A
implantação das decisões tomadas nas
reuniões está em andamento. Além disso,
a implantação do programa está prevista
para outras oito comarcas até o final da
atual gestão

Detalhamento e dados relevantes: Gestão de programa estratégico, por meio da implementação de
medidas de gestão e controle dos estoques processuais, voltadas para a redução da taxa de congestionamento dos processos relativos às ações de execução fiscal, a desjudicialização, a entrega da prestação
jurisdicional em matéria fiscal e a melhoria da eficiência da Fazenda Pública do Estado da Bahia.
Iniciativa
Núcleo de Gestão e
Enfrentamento de
Demandas de Massa
(Nugedem)

Responsáveis
Desembargadora Pilar
Célia Tobio de Claro; e
as Servidoras
Mariana Larangeira e
Marcela Rangel

Conclusão
Prevista
Contínuo

Situação Atual
São realizadas reuniões periódicas do
núcleo e promovidos diálogos com
Magistrados das comarcas do interior e
com grandes litigantes do Poder Judiciário:
Coelba, Itaú e MRV
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Recolhimento de Processos das
Comarcas desativadas

Conclusão

Iniciativa

Detalhamento e dados relevantes: Criado pelo Decreto Judiciário nº 795, de 9 de setembro de 2016,
o Nugedem atua nas questões referentes às demandas repetitivas do Poder Judiciário do Estado. Nesta
gestão, o Núcleo, que tem à frente a Desembargadora Pilar Célia Tobio de Claro, atuou no estudo de
estratégias e realizou diálogo com grandes demandantes do Poder Judiciário. Para a divulgação de
medidas de enfrentamento às demandas de massa, estão em andamento o Projeto Empresa de Bem
com a Justiça e o Relatório Geral Diálogo com Grandes Litigantes.
Iniciativa
Sistema de Controle
de Depósitos Judiciais
(Siscondj)

Iniciativa

De 22/5/2019
até a finalização
Assessoria Jurídica DPG da implantação
em todas as
Comarcas
Responsáveis
Juiz Antônio Alberto
Faiçal Júnior;

Iniciativa

Conclusão
Prevista

Situação Atual
Sistema Siscondj (Decreto Juidiciário
nº 586/2018), para emissão de alvarás
eletrônicos em implantação nas comarcas
do interior. A ação foi concluída nas varas
da capital

Conclusão
Prevista
Início no dia
24/8/18 e não
possui data de
encerramento
prevista

Instituído pelo Decreto nº 599, de 23 de
agosto de 2018, o grupo visa a apromover
maior celeridade aos processos que
tramitam nas Varas Criminais no âmbito
do 1º Grau de jurisdição

O Grupo de Eficiência Criminal tem à frente o Magistrado Antônio Alberto Faiçal Júnior e é integrado pelos Juízes Antônio Carlos da Silveira Símaro, Eduardo Augusto Leopoldino Santana, Gustavo Silva Pequeno, Maria Angélica Carneiro, Maria Helena Lordelo de Salles Ribeiro e Ricardo
Dias de Medeiros Neto.
Entre agosto de 2018 e de 2019, o Grupo já atuou nos feitos criminais das seguintes unidades: 1ª
Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, 1ª Vara de Violência Doméstica da Comarca da Capital,
2ª e 3ª Varas Criminais da Comarca de Feira de Santana, 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da
Conquista, além das Comarcas de Amélia Rodrigues, Governador Mangabeira, Sapeaçu, Maragogipe,
Itacaré, Ubatã, Camamu, Poções, Mairi, Antas e Cipó.
As atuações resultaram na produção de 12.264 atos jurisdicionais, sendo 6.650 despachos, 2.501 decisões interlocutórias e 3.113 sentenças.

Implantação do Sistema
de Gestão da
Qualidade (SGQ)

Responsáveis

Assessorias
Administrativa e
Jurídica da DPG

Conclusão
Prevista

Janeiro/2020

Situação Atual
O projeto conta com a contratação de Consultoria
Especializada Cristal, para manutenção e
ampliação de Sistema de Gestão da Qualidade
em setores e unidades judiciárias do TJBA. A
DPG está responsável pelo acompanhamento
e execução dos trabalhos desenvolvidos para a
implantação do SGQ no Cartório Integrado Cível
da Comarca de Salvador

Detalhamento e dados relevantes: Para manutenção, implantação e ampliação do Sistema de Gestão
da Qualidade (SGQ) no TJBA, ações previstas para o período de agosto de 2019 a janeiro de 2020, já
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Assessoria
Mapeamento dos Administrativa
processos da DPG DPG;
Diogo Caliman

Conclusão
Prevista
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Situação Atual
A equipe da DPG foi capacitada em Gestão por Processos
e, a partir de então, elencaram-se os processos gerenciais,
primários e de suporte a serem documentados. Atualmente,
à exceção do processo que tratará da gestão dos Cartórios
Integrados, os fluxos já foram registrados na notação
denominada business process model and notation (BPMN) e
as respectivas descrições de atividades estão em fase final de
compilação de um documento único, que conterá, ainda, os
elementos essenciais da estratégia da DPG

15/9/19

Situação Atual

Detalhamento e dados relevantes: Realização de mutirões para recolhimento dos processos físicos
criminais, a serem despachados, decididos e sentenciados pelo Grupo de Eficiência de Magistrados.
Algumas comarcas digitais, como Feira de Santana e Vitória da Conquista, têm atuação remota.

Iniciativa

Responsáveis

Detalhamento e dados relevantes: Destaque-se, dentre os processos elencados, o de Gestão da Rede
de Governança Colaborativa, que objetiva padronizar um modelo de descentralização da execução da
estratégia do Poder Judiciário do Estado da Bahia, bem como servir de elo entre os setores administrativos e as comarcas do interior quando da elaboração do Plano Estratégico. O fluxo do processo foi
criado, validado e apresentado, no dia 24 de setembro 2019, aos Magistrados que comporão as Coordenações Regionais da Rede de Governança.
Iniciativa

Trabalho da DD2G

Conclusão
Prevista

Responsáveis
Assessoria
Jurídica DPG

A definir

Situação Atual
Pela DD2G, foi disponibilizada, à DPG, listagem de
processos para análise e retificação das movimentações.
Essa documentação é encaminhada do 1º grau para o 2º
grau com pendência de ofício e movimentação errada nos
sistemas judiciais

Execução Orçamentária
A Diretoria do 1º Grau realizou a gestão de dois contratos de prestação de serviços, por meio da Unidade Gestora nº 0300, ambos celebrados no ano de 2017, para a realização da implantação e manutenção do SGQ e Certificação ISO 9001 nos Cartórios Integrados e na DD2G. Os referidos contratos
foram rescindidos, conforme especificado a seguir:
Empresa
1. Forte capacitação,
treinamento e serviços de
documentação EIRELI
Valor total do contrato:
R$ 202.392,00

Nº Contrato
Contrato nº
25/17-S
Contrato nº
7/17-TRR

Objeto
Prestação de serviços de
estruturação, implantação
e manutenção do SGQ nos
Cartórios Integrados e na DD2G

2. Conceitos serviços de
certificação EIRELI – EPP Carta Contrato
Valor total do contrato:
Nº 010/2017
R$ 28.579,98

Termo de
Rescisão
Nº 30/2019-R

Prestação de serviços de
organismo de certificação (OCC),
acreditado junto ao INMETRO,
com fundamento na norma NBR Nº 53/2019-R
ISO 9001:2015, para realizar a
certificação do Sistema de Gestão
da Qualidade do TJBA
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Valor Total
Executado
R$ 172.408,00

R$ 14.290,00
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Grupo de
Eficiência Criminal

Responsáveis

foram realizados o Treinamento sobre Norma ABNT ISO 9001:2015, em agosto de 2019; e o Curso
sobre Gestão por Processos, em setembro do referido ano; ambos voltados para os representantes das
unidades envolvidas no projeto. Além disso, está prevista a realização de curso sobre o uso do PJe para
a capacitação dos usuários nos cartórios integrados. A elaboração dos documentos mandatórios do
SGQ, por sua vez, está em andamento.
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PESQUISAS, ESTUDOS E CURSOS .....................................................................................
1) Estudos para Edital de Remoção Interna
Com o fito de promover a equalização da força de trabalho, a Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan) realizou levantamento de excedentes e vagas em todas as unidades judiciais do
Poder Judiciário do Estado da Bahia (PJBA) à luz da Resolução do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) nº 219/2016.
2) Estudos para Atendimento da Resolução CNJ nº 184/2013
A Seplan efetuou um levantamento de dados e informações relativas aos requisitos da Resolução
CNJ nº 184/2013 para subsidiar o processo decisório quanto à elevação ou desativação de comarcas
no âmbito do PJBA.

ma de pesquisa e armazenagem de dados mediante consulta pública, para garantir o envolvimento e
a participação do cidadão, dos operadores do direito, dos servidores e magistrados na definição das
metas nacionais. Em 2018, 20 tribunais estaduais aderiram ao Portal e, no ano seguinte, 25 fizeram a
adoção dessa ferramenta.
Em 2019, essa iniciativa foi reconhecida pelo CNJ. O Secretário Especial de Programas, Pesquisas e
Gestão Estratégica do referido Conselho, o Juiz Auxiliar da Presidência, Richard Pae Kim, congratulou o TJBA pela louvável iniciativa de promover a pesquisa de opinião nos termos preconizados pela
Resolução CNJ nº 221/2016. Esse documento instituiu os princípios de gestão participativa e democrática na elaboração das Metas Nacionais do Poder Judiciário e das políticas judiciárias do CNJ.

4) II Pesquisa de Opinião do Poder Judiciário Baiano
A pesquisa, que está em sua segunda edição, busca a melhoria contínua da prestação jurisdicional,
por meio da coleta de informações dos públicos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA)
sobre a qualidade dos serviços institucionais prestados. O instrumento foi aplicado, entre 29 de
abril e 10 de maio de 2019, em 203 comarcas do Estado. Em 2017, a Seplan realizou a primeira edição da pesquisa. Na oportunidade, contemplou 51 comarcas da Bahia.
Hotsite - Gestão Participativa

6) Cursos de Gestão de Projetos e Processos
Entre 2018 e 2019, por intermédio do Escritório de Projetos e Processos Estratégicos (EPPE), a Seplan efetivou diversos treinamentos, utilizando a Metodologia de Gestão de Projetos e Processos.
Essas capacitações foram realizadas nas seguintes unidades: 1ª Vice-Presidência, Corregedoria Geral
da Justiça, Assessoria Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais, Universidade Corporativa
(Unicorp), Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, Secretaria Geral da Presidência, Escritórios Departamentais da Secretaria de Administração, Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de
Tecnologia da Informação e Modernização e Diretoria de Primeiro Grau (DPG).

Logomarca referente à Pesquisa de Opinião

Resultado - II Pesquisa de Opinião
Perfil do Público

ENCONTROS E WORKSHOPS ............................................................................................

Público-alvo

População

Amostra

Magistrados

600

235

89

37,87%

Servidores

8.335

368

719

195,38%

Defensoria Pública

Defensores

271

160

59

36,88%

Ministério Público

Procuradores e Promotores

585

233

38

16,31%

OAB (BA)

Advogados

40.254

381

616

161,68%

50.045

1.377

1.521

110,46%

TJBA

TOTAL

Alcance da Amostra (%)

5) Pesquisa para Proposta de Metas Nacionais CNJ
Durante a gestão do biênio 2018/2020, a Seplan desenvolveu o Portal de Acesso, com uma platafor-
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1) Workshop da Estratégia
A Secretaria de Planejamento e Orçamento realizou, em 2018, o Workshop da Estratégia para alinhar
as diretrizes da gestão do biênio 2018/2020 com a estratégia do PJBA. Assim, foi promovida uma reunião de acolhimento com novos e antigos gerentes de projetos a fim de estabelecer uma aproximação
inicial e tratar de assuntos relacionados ao uso da metodologia e das ferramentas de gerenciamento.
2) Encontros da Justiça Estadual- Subcomitê Nordeste
O TJBA, na qualidade de coordenador do Subcomitê Nordeste da Rede Nacional de Governança da Justiça Estadual, promoveu Encontros da Justiça Estadual Nordestina com a participação de representantes.
Com o intuito de fomentar o intercâmbio de boas práticas de gestão estratégica, a Seplan, no dia 26
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3) Estudos para Atendimento da Resolução CNJ nº 106/2010
Para subsidiar o processo decisório quanto à promoção ou remoção de magistrados no âmbito do
PJBA, a Seplan procedeu com um levantamento de dados e informações relativas aos requisitos da
Resolução CNJ nº 106/2010.

de fevereiro de 2018, realizou o Encontro na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).
A ação contou com a parceria da Secretaria de Planejamento e Gestão do Poder Judiciário do Estado
do Ceará. Como resultado deste encontro, foram deliberadas sugestões acerca do glossário de Metas
Nacionais e do Projeto Genoma do Judiciário.
Em 11 de maio de 2018, a Seplan promoveu um novo encontro que também contou com a participação
de representantes de Tribunais de Justiça do Subcomitê da Região Nordeste. O evento, organizado em
parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, foi realizado em Aracaju, na sede do Judiciário sergipano. Objetivou fortalecer o referido Subcomitê e, por conseguinte, a Rede Colaborativa em âmbito nacional, por meio da integração de seus atores. Tal propósito
resultou em um maior intercâmbio de boas práticas de gestão e administração judiciária, especialmente
no que tange à gestão participativa na construção da Proposta Avançada de Metas (Pame); ao Projeto de
Segurança Institucional dos Tribunais; e aos desdobramentos da Resolução CNJ nº 219/2016.

3) Encontros Nacionais da Justiça Estadual
Durante o biênio 2018/2020, foram realizados dois Encontros Nacionais da Justiça Estadual. Realizado
no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em 2018, o V Encontro contou com a participação de magistrados e servidores dos 27 Tribunais Estaduais, que compõem a Rede de Governança
Colaborativa do Poder Judiciário. O evento discutiu e consolidou as propostas de Metas Nacionais da
Justiça Estadual para 2019.

Para o PPA 2020-2023, a Seplan buscou um caráter de perene alinhamento com o Planejamento Estratégico Nacional (PEN) adotado pelo CNJ para o todo o Poder Judiciário, criando condições efetivas
para a formulação, reformulação, adaptação e similaridades nos projetos e iniciativas de implementação das políticas públicas. Para tanto, criou um Programa e três Compromissos Estratégicos, alinhados aos Macrodesafios da Estratégia Nacional.
Programa
“Assegurar o acesso ao sistema de justiça, atendendo aos preceitos constitucionais pelo aprimoramento da prestação jurisdicional e de seus serviços auxiliares, tornando-os mais eficientes, eficazes
e efetivos pelo uso massivo de tecnologia da informação e comunicação e pelo desenvolvimento da
governança corporativa aberta, responsável e compartilhada com a sociedade.”
Compromissos

Atendendo ao pedido da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário Nacional, a Seplan
promoveu, em 2019, o VI Encontro Nacional da Justiça Estadual. A ação ocorreu no TJBA e pretendeu
efetuar o alinhamento das Metas Nacionais 2020, a definição de glossário e a realização de estudos
para elaboração de propostas referentes ao 3º Ciclo de Planejamento da Estratégia Nacional.
ORÇAMENTO .....................................................................................................................
1) Atividades desenvolvidas
• Publicação, em cumprimento à Resolução nº 102 do CNJ, de informações mensais sobre a execução orçamentária das diferentes unidades orçamentárias do Tribunal, incluindo todas as categorias programáticas, assim como as respectivas naturezas da despesa;
•

Conclusão dos Relatórios de Execução Orçamentária e Financeira de 2018 e 2019 para o Tribunal
de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA);

•

Elaboração de parecer para compor Relatório de Auditoria que consistiu em certificar a aderência
das obras contratadas pelo TJBA à Resolução CNJ nº 114/2010;

•

Confecção de relatório complementar, com vistas a atender à demanda nº AJAB04/2019 do TCE-BA, relacionada à Auditoria na Prestação de Contas do exercício de 2018;

•
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Publicação, em cumprimento à Resolução nº 195 do CNJ, de informações sobre a distribuição de
orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de 1º e 2º Graus.
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3) Elaboração da Proposta Orçamentária 2020
Com base Plano Plurianual estruturado, a Seplan elaborou a Proposta Orçamentária (PLOA) do PJBA
para o exercício de 2020, mediante estimativa da receita, fixação da despesa e distribuição das dotações orçamentárias às unidades descentralizadas, de forma possibilitar a execução dos projetos.
4) Acompanhamento da Execução Orçamentária
A Seplan acompanha e coordena a programação e execução orçamentária do PJBA, com o intuito de
cumprir programas, ações e atividades inseridos no Planejamento Plurianual.
ESTRATÉGIA ......................................................................................................................
1) Selo Justiça em Números do CNJ
Originado pela Portaria CNJ nº 18, de 23 de abril de 2018, o Selo Justiça em Números visava ao reconhecimento da excelência na produção, gestão, organização e disseminação das informações adminis-
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Representantes dos nove Tribunais de Justiça do Nordeste estiveram reunidos, na Escola Judiciária do
Tribunal de Justiça do Piauí (Ejud TJPI), no dia 31 de julho de 2018. Esse encontro buscou elaborar alternativas para melhorar o fluxo processual e a execução dos serviços da Justiça. A reunião de trabalho
fez parte do Projeto Genoma da Justiça, desenvolvido pelo TJCE em parceria com o TJBA.

2) Elaboração do Plano Plurianual
O Plano Plurianual (PPA), previsto no artigo 165 da Constituição Federal e regulamentado pelo Decreto nº 2.829, de 29 de outubro de 1998, consiste em um plano de médio prazo. Estabelece diretrizes,
objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal ao longo de um
período de quatro anos. É aprovado por lei quadrienal, sujeita a prazos e ritos diferenciados de tramitação. Tem vigência do segundo ano do mandato no Poder Executivo até o final do primeiro ano do
mandato seguinte.

trativas e processuais dos tribunais brasileiros. Consistia na principal premiação concedida pelo CNJ,
realizada anualmente, no mês de novembro, durante o Encontro Nacional dos Tribunais. O cumprimento de Resoluções - como as de números 49, 102, 194, 201, 219 e 235 - e portarias pelos tribunais
consistia em um critério de avaliação do CNJ para lograr o referido prêmio.
A legislação referente ao Selo Justiça em Números foi revogada pela Portaria CNJ nº 88, de 28 de maio
de 2019, que institui e regulamenta o Prêmio CNJ de Qualidade, ano 2019.
2) Ranking da Transparência - Resolução CNJ nº 215/2015
Sob a coordenação da Seplan, em parceria com os setores administrativos do TJBA, no ano de 2019, o
TJBA alcançou um marco histórico: conquistou o segundo lugar no Ranking Transparência do CNJ entre
os tribunais estaduais. O Judiciário baiano cumpriu 90,44% dos itens exigidos no que concerne à disponibilização de dados e informações de forma clara e padronizada, no site institucional, para a sociedade.

3) Participação no 3º Ciclo da Estratégia Nacional - Planejamento 2021 - 2026
A Seplan efetivou sugestões e propostas para a elaboração do Plano Estratégico do Poder Judiciário
para o sexênio 2021-2026, realizado por meio de três videoconferências nas quais os 91 tribunais de
justiça brasileiros, sob a coordenação do CNJ, iniciaram o 3º Ciclo da Estratégia Nacional.
4) Metas Nacionais e Produtividade Mensal
A Coordenação de Estatística, vinculada à Diretoria de Planejamento Estratégico da Seplan, realiza,
diariamente, a análise dos dados levantados pela Coordenação de Sistemas. Essa atividade visa a implementar ações corretivas para a melhoria contínua dos resultados do TJBA.. Tais informações são
enviadas mensalmente ao CNJ.
5) Prêmio CNJ de Qualidade
Instituído pela Portaria CNJ n° 88, de 28 de maio de 2019, o Prêmio CNJ de Qualidade visa a estimular os tribunais brasileiros na busca pela excelência da gestão e do planejamento; da organização
administrativa e judiciária; da sistematização e disseminação das informações; e da produtividade,
sob a ótica da prestação jurisdicional.
A Seplan analisou o glossário da premiação, com vistas a definir os ajustes necessários e implantar as
ações de conformidade quanto ao fornecimento de dados e informações relativos à: governança; produtividade; transparência e informação. Para tanto, mapearam-se os processos necessários ao pleno
atendimento dos requisitos do Prêmio, constantes em seu glossário.
A fim de atender ao quanto definido no fluxo do processo, demandaram-se contribuições das áreas
administrativas do TJBA; da Coordenadoria da Mulher; da Coordenadoria da Infância e Juventude;
da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão; da Comissão de Atenção à Saúde de Magistrados e Servidores; e do Núcleo Socioambiental.
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7) Reunião de Análise da Estratégia
As Reuniões de Análise da Estratégia (Raes) estão previstas na Resolução CNJ nº 70, de 18 de março
de 2009, e foram ratificadas no artigo 9º da Resolução CNJ nº 198, de 1º de julho de 2014. Constituem
um item obrigatório do Prêmio CNJ de Qualidade. As Raes servem ao TJBA como marcos de controle
do rumo planejado em sua estratégia, de modo que suas políticas públicas, suas ações e seus projetos
sejam produzidos, testados e validados sob essa égide, sempre orientados para o pleno atendimento
dos jurisdicionados em suas demandas por uma justiça célere e eficiente. No biênio 2018/2020, foram
realizadas oito Raes, sendo quatro em cada ano.
8) Reunião de Governança Regionalizada
A Seplan propôs um encontro anual, denominado Reunião de Governança Regionalizada (RGR),
com o intuito de apresentar os resultados do período, bem como conceber projetos e iniciativas para
o futuro. Essa ação está prevista para acontecer na última RAE de 2019.
A priorização do 1º Grau integra as diretrizes da gestão do Desembargador Presidente Gesivaldo
Britto. Reflexo desse cuidado, a Rede Regional de Governança Colaborativa busca promover a aproximação entre os magistrados e a Administração do TJBA, desenvolvendo a gestão estratégica adaptada
e conectada à realidade de cada região do Estado. A primeira O grupo reuniu-se pela primeira vez, no
auditório do TJBA, no dia 24 de setembro de 2019.
Com o intuito de promover o envolvimento de magistrados e servidores das Coordenações Regionais,
a Seplan apresentou, na ocasião, aspectos da estratégia da Corte baiana, como: indicadores e metas;
missão, visão, valores e entregas; e projetos e processos. Além disso, tratou sobre a governança corporativa institucional.
Com a descentralização e interiorização da estratégia do PJBA, por meio da Rede Regional de Governança Colaborativa, instituída pelo Decreto Judiciário nº 311/2019, será possível alcançar maior
eficiência na atuação administrativa das unidades pelo intercâmbio de boas práticas e melhoria da
comunicação institucional.
9) Semanas de Sentenças e Baixas
A ação, promovida pela Presidência do TJBA em parceria com as Corregedorias Geral da Justiça e das
Comarcas do Interior, e coordenada pela Seplan, visa a aumentar a eficiência e a qualidade na prestação jurisdicional, a redução do estoque dos processos e a diminuição da taxa de congestionamento.
Aprovada na RAE, as Semanas de Sentenças e Baixas foram realizadas em 2018 nos seguintes períodos: de 23 a 27 de julho de 2018 e de 15 à 19 de outubro de 2018. Com a campanha, o TJBA obteve o
resultado total de 142.768 sentenças proferidas e de 340.026 baixas realizadas. No ano de 2019, a ação
institucional ocorreu de 22 a 26 de julho de 2019 e de 14 a 18 de outubro, obteve, na primeira edição
deste ano, o resultado preliminar de 58.581 sentenças proferidas e de 136.558 baixas realizadas.

RELATÓRIO DA GESTÃO | 2018/2020

299

---- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ----

---- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ----

O Ranking da Transparência foi instituído pela Resolução nº 260/2018. Possui a intenção de estimular
o Poder Judiciário a disponibilizar suas informações, de forma mais sistematizada, à sociedade e, assim, facilitar o acesso aos dados dos Conselhos e Tribunais.

6) Reunião de Líderes Avançados
As Reuniões de Líderes Avançados (RLAS) têm caráter de acompanhamento do progresso dos trabalhos das unidades e funcionam como uma preparação para as Reuniões de Análise da Estratégia
(RAE). Foram realizadas quatro RLAS em cada ano da gestão do biênio 2018/2020.

10) Acompanhamento do Desempenho Institucional

ESTRATÉGIA ......................................................................................................................

Projetos Acompanhados pela Seplan

2) Projetos Gestão Seplan
2.1. Unijud Digital
O Projeto Unijud Digital objetivou promover a implantação do Processo Judicial Eletrônico
(PJe) como sistema judicial único, digitalizando todo o acervo de 100% de processos das unidades não criminais do PJBA. Tendo em vista o êxito da iniciativa, o projeto contou com mais de
1.200 atividades planejadas e está com seu escopo programado para conclusão em 31 de janeiro
de 2020.
A fase de estudos e planejamento foi iniciada em 12 de julho de 2018 e durou 27 dias úteis, sendo
concluída em 17 de agosto de 2018. Para impor maior efetividade na implantação, criou-se um
núcleo com funcionamento de forma projetizada, dispondo de toda infraestrutura necessária
para o alcance do objetivo central.
A denominação Unijud Digital advém do conceito de unidade: todos trabalham em busca de
um objetivo. Além disso, refere-se à unificação dos quatros sistemas judiciais informatizados em
um único sistema digital.
O Núcleo Unijud Digital teve seu fluxograma funcional definido, assim como o mapeamento de
todos os seus processos trabalho elaborados seguindo a Cadeia de Valor planejada.
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1) Projetos Acompanhados pela Seplan

2.2. Estruturação do Quadro de Pessoal
A Seplan elaborou um plano de ação com o intuito de estruturar o quadro de pessoal do TJBA
que contemple a equalização e o aproveitamento referentes aos anos de 2017 e 2018; e o preenchimento mínimo de pessoal em 2018; e o ideal em 2018 e 2019. O projeto está com realização
do escopo em 97% e conclusão programada para 11 de outubro de 2019.

3.3. Mapeamento dos Processos do
Integrado Cível
A Seplan, por meio do EPPE, iniciou mais uma
etapa do projeto de Mapeamento dos Processos
Finalísticos. Essa iniciativa segue as diretrizes estabelecidas pela Presidência, entre as quais estão a
priorização do 1º Grau e a automação dos processos de trabalho.

2.3. Implantação da Gestão de Processos Priorizando os Finalísticos
Elaborar, implantar e gerir portfólio que contempla quatro processos, priorizando os finalísticos.
O projeto está com realização do escopo em 77% e conclusão programada para 3 de setembro de
2020. Nesta iniciativa, foram mapeados os processos das seguintes unidades: Cartório Integrado
Cível, Diretoria de Programação e Orçamento, DPG e Unicorp. Além disso, para o ano de 2020,
está programada a aquisição de um Sistema de Gestão de Processos.
3) Processos Gestão Seplan
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3.1. Genoma do Judiciário
O Genoma do Judiciário, administrado pelo TJCE, é uma iniciativa integrante do Projeto Estratégico Mapeamento de Processos Finalísticos e constitui uma importante entrega da Seplan. Isto
porque objetiva mapear e modelar a Cadeia de Valor da Justiça Estadual. Em 2018, a Secretaria
de Planejamento e Orçamento mapeou a arquitetura e o fluxo do Processo Criminal e, em 2019,
os processos dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

Capa do Relatório - Plano Diretor Anual do CIC

3.4. Reposicionamento Estratégico da Diretoria de Primeiro Grau
A Seplan efetivou um projeto, com vistas a reposicionar a DPG, no que tange à atuação estratégica e execução das atividades para atender à finalidade expressa no normativo instituidor da
unidade. Para tanto, estabeleceu a Cadeia de Valor e mapeou todos os processos da DPG.

3.2. Mapeamento de Processos da Seplan
A Seplan estabeleceu a Cadeia de Valor e mapeou todos os processos da unidade.
Mapeamento de Processos - Seplan

4) Projetos Estratégicos - Seplan como Orientadora dos Escritórios Departamentais de Projetos e
Processos (Edeps)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Consolidação e Expansão do Núcleo Extrajudicial;
Coordenação de Cumprimento de Mandados (CCM);
Implantação da Queixa Cidadã;
Implantação de Sistema de Segurança e Controle de Acesso;
Implantação de Unidade de Acompanhamento de Gestão;
Implantação do Sistema eSocial;
Implantação do Programa de Governança Colaborativa em Execuções Fiscais;
Implantação do Sistema de Cálculos Judiciais;
Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade no Plantão Judiciário do 2º Grau (requisitos da
Norma NBR 9001:2015);
Implantação do Sistema de Videoconferência;
Institucionalização da Instrutoria no TJBA;
Melhoria da Gestão e Fiscalização da Arrecadação;
Modernização do Registro de Sessões;
Modernização do Sistema de Arrecadação;
Implantação do Plantão Virtual Integrado (PVI);
Programa de Construção e Modernização das Instalações Físicas do PJBA;
Sead Vai até Você;
Todos Juntos contra o Feminicídio;
Transformação Digital com Uso de Novas Tecnologias.

RELATÓRIO DA GESTÃO | 2018/2020

303

---- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ----

A Secretaria de Planejamento e Orçamento implementou o plano de ação desenvolvido no Cartório Integrado. A iniciativa consistiu em levantar
os macroprocessos; desenhar os fluxos existentes,
utilizando metodologia apropriada; e identificar
pontos a melhorar nas rotinas de trabalho. Como
resultado obteve os fluxos de trabalho nos quais
está evidente a forma de atuação de como as ações
devem ser realizadas na unidade.

A

Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim) é o órgão responsável por
prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) aderentes às políticas e
estratégias do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), de modo a fortalecer o elo entre
TI e o negócio, melhorando a prestação jurisdicional e tornando a Justiça mais eficiente e acessível.
Alinhadas ao Planejamento Estratégico do TJBA e ao Planejamento Estratégico de TIC (Petic) e na
persecução dos objetivos institucionais, no biênio 2018/2020, a Setim, suas diretorias e coordenações
desenvolveram, coordenaram e apoiaram diversos projetos, dentre os quais, destacam-se:
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA – RECURSOS
•

Computadores portáteis (notebooks)

1.500
87

Monitores

2532

Scanners

927

Impressoras a Laser

2.374

Smartphones Apple iPhone 6

60

Smartphones Samsung Galaxy A20

80

Modems móveis (USB)

83

Webcams

690

Ampliação da capacidade do Data Center
A Setim efetivou manutenções preventivas e corretivas no Data Center do TJBA, tais como:

Atualização de servidores Windows, incluindo nível funcional para versão 2008

- Recertificação dos lacres da Sala Cofre no padrão da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT);

Criação de ambiente replicado para dados do Processo Judicial Eletrônico (PJe) - banco de
dados e arquivos

- Remoção de mais de 40 cabos metálicos e de fibra ótica desnecessários, melhorando a visualização e os serviços de manutenção.

Implementação da ferramenta Vulnerability Protection
Atendendo ao Decreto de Política de Segurança da Informação do TJBA e à Lei Geral de Proteção
a Dados, a ferramenta foi instituída para proporcionar um ambiente tecnológico mais seguro.

Modernização dos serviços de telefonia fixa
O serviço de telefonia é composto de linhas telefônicas analógicas ou digitais, centrais telefônicas
(PABX), ramais e aparelhos. Nas unidades judiciárias, a Setim instalou 103 novas linhas telefônicas
para ampliar e otimizar a prestação de serviços. Além disso, será implantada toda a infraestrutura
de telefonia no novo prédio do TJBA, o Anexo 2, que contará com 400 ramais.

Upgrade das bases de dados Oracle e PostgreSQL
Ampliação e modernização de infraestrutura de armazenamento de dados
No biênio 2018/2020, a Setim ampliou a capacidade de armazenamento de dados institucionais
em quase 100%, saindo de 474 terabyte (TB) e chegando a 915 TB. Além disso, a utilização de
novas tecnologias, incluindo as de dedup e compress, proporcionou maior aproveitamento da capacidade de armazenamento. Assim, a capacidade útil atual do ambiente ultrapassou um petabyte
(PB). O novo ambiente possui outra vantagem: é respaldado na tecnologia all flash, 100% digital.
Este recurso possui performance melhor que a mecânica tradicional.
Ampliação do ambiente de servidores (banco de dados, virtualização e contêineres)
Modernização da infraestrutura de backup para bancos de dados Oracle
A inovação da infraestrutura de backup para bancos de dados Oracle promoveu redução do período total de backup das maiores bases em mais de 70%. Essa mudança torna a recuperação das
informações mais célere. Além disso, possui a tecnologia conhecida como redo log shipping, que
permite o backup em tempo real dos ambientes mais críticos. Ou seja, no momento em que a informação é salva no banco de dados, o respectivo backup já é realizado.
Ampliação e modernização do parque de equipamentos de informática
Dando prosseguimento ao processo de renovação e ampliação do parque tecnológico, no período compreendido entre 2018 e 2019, a Setim distribuiu os seguintes equipamentos com os
referentes quantitativos:
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Ampliação do link de dados
Alinhada com as decisões de negócios do TJBA, a Setim realizou 106 upgrades de links de dados
das unidades do Judiciário baiano e 59 instalações. Para o novo contrato foi adicionado um requisito técnico que contempla segurança de ponta a ponta, elevando substancialmente a proteção aos
dados que trafegam na rede institucional.
Ampliação da rede Wi-Fi
A Secretaria ampliou os pontos de acesso à rede sem fio do TJBA com a ativação de rede em
104 das comarcas do interior do Estado. Esta iniciativa objetiva aprimorar a democratização do
acesso aos serviços judiciários, colaborando, assim, para promoção da justiça mais acessível,
rápida e eficiente.
Ampliação dos serviços de áudio e vídeo
Com vistas à melhoria contínua da prestação jurisdicional e à celeridade processual, a Setim apoiou
a realização de audiências entre unidades judiciárias geograficamente distantes. Ampliou, destarte,
a oferta do serviço de salas de videoconferência.
Ao longo do biênio, a Secretaria viabilizou mais de 2.800 ações de videoconferência em diversas
comarcas. Para tanto, foram instalados 50 equipamentos em unidades judiciárias do interior do
Estado da Bahia, os quais beneficiaram os serviços das audiências prestadas nas comarcas.
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Quantidade

Macrodesafio: Melhoria da Infraestrutura de TIC
Implementação de ambiente DevOps: CI, Contêineres, Kubernetes
Esse ambiente permite que sejam feitas alterações de forma mais célere, sem precisar deixar os
sistemas indisponíveis.
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Ampliação da infraestrutura de rede
A Setim elaborou e fiscalizou a execução de projeto de rede lógica (rede de dados/telefonia). Contemplou a criação de pontos lógicos, montagem, remoção e reorganização de infraestrutura de
rede (canaletas, rack’s, ativos de rede e conectores), troca e modernização dos ativos de rede, além
de mudanças de layout nas unidades judiciárias.
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA – PROCESSOS INTERNOS
•

Macrodesafio: Melhoria da Infraestrutura de TIC
Publicação da Política de Segurança da Informação
Em parceria com os Comitês Executivos e Gestor, a Política de Segurança da Informação (PSI)
foi desenvolvida. O Decreto Judiciário nº 474, de 16 de agosto de 2019, regulamenta a referida
Política. Além disso, institui as Normas para Utilização de Recursos de Tecnologia da Informação
para Gestão de Ativos, de Classificação de Informações, de Gerenciamento de Acessos, de Gestão
de Operação de Tecnologia da Informação, de Desenvolvimento Seguro e de Gerenciamento de
Riscos de Tecnologia da Informação no âmbito do PJBA.
Contratação de ambiente de private cloud para ambiente de banco de dados Oracle
Contratação de software para criação de ambiente de private cloud para aplicações
Criação de Seção para Inovação e Novos Projetos e Subseção de Sistemas Judiciais
Expansão de Business Intelligence (BI)
A expansão do Business Intelligence (BI) está alinhada aos objetivos estratégicos de promover
mecanismos de apoio à tomada de decisão, de aperfeiçoar a governança e a gestão, culminado no
macrodesafio de celeridade e produtividade na prestação jurisdicional. No biênio 2018/2020, foram desenvolvidos novos painéis relacionados.
Vale salientar que a Setim criou bases exclusivas para o BI. Com essa iniciativa, a execução de relatórios não concorre com os sistemas corporativos do TJBA, cujos serviços são, intensamente, acessados
todos os dias.
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Redução de 27% do custo com impressão corporativa
Por meio de licitação, uma nova empresa de impressão corporativa foi contratada. Com isso, houve uma redução significativa no custo com impressão e foram criadas novas regras de distribuição,
as quais geraram o Decreto nº 623/2018. Esse documento regulamenta um modelo na distribuição
e na utilização de equipamentos referentes aos serviços de impressão corporativa, no âmbito do
Poder Judiciário do Estado da Bahia (PJBA), e resulta em uma gestão mais eficiente e isonômica
desses ativos.
Entrada na Rede Remessa
Remessa é a Rede Metropolitana de Salvador, concebida pelo Ministério Ciência e Tecnologia
(MCT) e coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), por meio do projeto Redes
Comunitárias de Educação e Pesquisa (Redecomep). Propõe a instalação de redes de alta velocidade para várias cidades do país.
Para garantir maior velocidade de acesso às aplicações institucionais, um gigabyte por segundo
(Gbps), o TJBA aderiu à Rede Remessa em 10 unidades judiciárias da capital. Com a adesão, esses
locais passaram a possuir dois links de operadoras diferentes, o que garante uma alta disponibilidade de acesso. As seguintes unidades fazem parte da Rede Remessa:
- Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher;
- Varas da Infância e Juventude;
- Almoxarifado;
- Central de flagrantes;
- Centro Médico;
- Fórum Criminal;
- Fórum Regional do Imbuí;
- Fórum Ruy Barbosa;
- Juizado Bonfim.
Substituição de Equipamentos de Comunicação de Rede
No complexo de edifícios do TJBA, composto pela sede e anexos, a Setim substituiu 100 switches
(equipamento de comunicação de rede). Essa mudança traz maior confiabilidade na rede interna
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para todos os usuários e garante agilidade e estabilidade nos acessos aos sistemas do TJBA.
Projeto reestruturação da Rede Data Center
A Secretaria ampliou a Rede de Backbone do Data Center de um gigabites por segundo (gbps) para
10 gbps, com aumento de velocidade no acesso e resultando em alta disponibilidade do ambiente.
•

Macrodesafio: Instituição da Governança Judiciária

PERSPECTIVA ESTRATÉGICA – RESULTADO
•

- Incidentes e Requisições;
- Fornecedores;
- Mudança, Liberação e Implantação;
- Catálogo de Serviços;
- Nível de Serviço;
- Problemas;
- Configurações.

Macrodesafio: Instituição da Governança Judiciária
Implantação de Chat Bot
Além do suporte provido por técnicos e analistas, foi introduzido o uso de Computação Cognitiva/Inteligência Artificial. Tal iniciativa propiciou melhorias para os usuários de serviços de TIC,
como: a redução do tempo de solução das demandas e a disponibilidade praticamente ininterrupta
do serviço. Este resultado está em evolução, sendo aperfeiçoado continuamente. A atual versão
disponível atende e soluciona demandas do Sistema PJe, conforme relação a seguir:

Implantação do novo Service Desk
A partir da implantação do novo Service Desk, a Setim fortaleceu os atendimentos técnicos para
a melhoria contínua dos serviços de informática. O quadro a seguir dimensiona o tamanho deste
esforço ao mostrar números significativos de atendimentos referentes à operação do Service Desk
durante o período de janeiro de 2018 a junho de 2019.
Atendimentos – Service Desk
2018

Quantidade de chamados solucionados

2019

Quantidade de chamados
solucionados

TOTAL

159.645

SUBTOTAL

78.682

TOTAL DO PERÍODO 238.327

Foi criado um novo canal de atendimento, com número de telefone específico, para atender a demandas do Plantão Judiciário, as quais ocorrem, inclusive, em fins de semana e feriados, fora do
horário padrão de funcionamento das unidades do TJBA.
Implantação do PJe

Referência 08/2019

Implantação de inventário automatizado de computadores, de forma integrada, via rede
Utilizando a ferramenta Client Automation (CA) versão 12, o TJBA implantou o inventário automatizado de computadores, por meio do qual passou a obter informações, via rede, de forma
rápida, integrada e efetiva.
Implantação de dashboards e relatórios de indicadores de desempenho
A Setim implantou painéis on-line (dashboards) e relatórios de Indicadores de Desempenho para
monitoramento do serviço de suporte técnico.
Exemplo de painel on-line usado para o monitoramento
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Aprimoramento da Governança e da Gestão de Serviços de TIC (Itil)
A fim de assegurar que a governança e a gestão de Serviços de TIC estejam alinhadas às melhores
práticas do mercado, a Setim aprimorou a utilização do modelo Information Technology Infrastructure Library (Itil), resultando na melhoria dos processos internos de trabalho e da prestação
dos serviços. Foram aperfeiçoados os seguintes processos de gerenciamento:

•

Novas funcionalidades no Sistema PJe

---- SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ----

Consulta Processual Unificada
No site do TJBA, os sistemas (Saipro, SAJ, PJe e Projudi) estão reunidos, possibilitando a realização
de consulta pública unificada dos processos judiciais.
Sistema de Sentença de Interdição
Está disponível, no Portal do TJBA, a consulta pública das sentenças de interdição dos processos
que já possuem trânsito em julgado. A medida atende ao Código de Processo Civil (CPC), que
determina, em seu artigo 755, §3º, a inscrição da sentença de interdição no registro de pessoas
naturais e a imediata publicação no site do Tribunal a que estiver vinculado o juízo.
Sistema de Ordenação Processual
A fim de atender ao quanto disposto no artigo 12 do Código de Processo Civil (CPC), Lei
13.105/2015, foi desenvolvido o Sistema de Ordenação Processual, o qual divulga a lista dos processos aptos a julgamento de cada unidade judicial, classificados por ordem cronológica de conclusão e separados por processos com prioridade e ordinários.
Renovação e emissão de Certificados Digitais padrão ICP Brasil tipo A-3
Os certificados digitais asseguram os requisitos necessários às transações nos diversos sistemas judiciais, em atendimento à exigência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em 2018, foram emitidos 2.350 certificados digitais, conforme padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
(ICP Brasil) tipo A-3. Em 2019, até o mês de agosto, foram emitidos 1.436 certificados digitais.
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Atualizações das certidões emitidas pelo Sistema de Controle de Certidões
As certidões emitidas pelo Sistema de Controle de Certidões (SCC) foram atualizadas para atender
o quanto determinado pelo Provimento do CNJ nº 63, de 14 de novembro de 2017.
Integração entre o SCC e a Central Nacional de Registro Civil
Com a implantação das Centrais Nacionais afetas aos serviços extrajudiciais, foi necessária a
integração, para fornecimento de informações, entre o TJBA e a Central Nacional de Registro
Civil (CRC).
Criação, revitalização e atualização de portais da instituição
- 2ª Vice-Presidência – nova página eletrônica elaborada para divulgar as ações e
responsabilidades da 2ª Vice-Presidência do TJBA;
- Certidões - novo portal criado para centralizar todas as certidões do TJBA, cíveis e criminais,
de 1º e 2º Graus, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica;
- Corregedorias – novo site concebido, com vistas a divulgar as ações e responsabilidades da
Corregedoria Geral de Justiça e da Corregedoria das Comarcas do Interior;
- Extrajudicial – novo portal criado para atender o quanto determinado pelo CNJ e divulgar
as notícias sobre as unidades extrajudiciais do Estado da Bahia;
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- Aviso de Recebimento (AR) Digital - Integração entre o PJe e o sistema dos Correios, permitindo
que a ferramenta emita citações e intimações, por meio dos serviços dos Correios;
- Migrador do Sistema de Automação da Justiça (SAJ);
- Migrador do Sistema de Acompanhamento Integrado de Processos Judiciais (Saipro);
- Fluxo Cartório Integrado;
- Fluxo de Execução Fiscal;
- AR Digital (Cartório Integrado e Fazenda Pública)
- Expedição automática (citação e intimação via AR e Mandado);
- Certidão automática (publicação, postagem, decurso de prazo);
- Integração com sistemas: Diário da Justiça Eletrônico (DJE), Custas, Alvará Eletrônico, Coordenação de Central de Mandados(CCM);
- Senha de acesso aos autos;
- Melhoria de performance no painel do usuário;
- Minuta com intimação em lote;
- Implantação do PJe em todas as unidades cíveis;
- Novo editor de textos;
- Gerenciador de documentos;
- Reformulação da tela de audiência;
- Integração com Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial (Daje);
- Fluxo do Plantão do 1º Grau;
- Fluxo do Cejusc Processual;
- Produtividade do Juiz Leigo;
- Vista automática ao Ministério Público e à Defensoria Pública;
- Filtros e fluxo de documentos não lidos;
- Publicação de parte do ato no DJE.

Quantidade de Certificados Emitidos

- Infância e Juventude - site revitalizado e plataforma tecnológica atualizada de modo a
facilitar a atualização de conteúdo e aprimorar a segurança das informações;

Sistema Exaudi

- Diretoria de Recursos Humanos (DRH) – elaboração do novo portal da Secretaria de
Gestão de Pessoas (Segesp), contemplando diversas informações e serviços para os servidores
e magistrados;
- Unicorp – reformulação e atualização do portal da Universidade Corporativa (Unicorp), com
novas tecnologias, para garantir mais agilidade na atualização de conteúdo e maior segurança
das informações.
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Sistema de Controle de Depósitos Judiciais
O Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (SISCONDJ) consiste em uma ferramenta de criação
de guia e alvará eletrônico, integrado ao Banco do Brasil. As ordens judiciais de pagamento emitidas nas unidades judiciárias da capital passaram a ser automaticamente remetidas ao banco, após
o magistrado autorizar o alvará. Os valores determinados pelo juiz ficam disponíveis para saque no
caixa ou por meio de transferência bancária. Em 2019, o sistema também passou a ser implantado
nas comarcas do interior.
Citação e Intimação
O Sistema de Citação e Intimação permite o cadastro unificado de convênio entre entes públicos e
privados e o TJBA. Possibilita, também, a consulta das citações e intimações eletrônicas dos órgãos
de representação conveniados.

Exaudi 1º Grau
O Exaudi 1º Grau consiste em um sistema para gestão do acervo processual das unidades de primeira instância. Além de diversos relatórios, a ferramenta conta também com painel gráfico para
o acompanhamento diário do fluxo de processos nas varas cíveis e criminais do TJBA.
Queixa Cidadã
O TJBA desenvolveu o Queixa Cidadã, uma iniciativa pioneira no país. Esse aplicativo permite a
mediação e o ajuizamento de queixas cujo valor da causa seja até 20 salários-mínimos. Possibilita,
também, o acompanhamento processual desde a origem até o seu arquivamento.

Ouvidoria On-line
O novo sistema de Ouvidoria do TJBA inclui interface intuitiva e amigável para o usuário e um
módulo completo de gestão para o acompanhamento das soluções.
Novo Sistema Integrado de Gestão Administrativa
O Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga) foi reconstruído, utilizando tecnologias
modernas. As mudanças proporcionaram mais estabilidade e segurança à ferramenta. O sistema
agora conta com módulo gerencial, que permite, às unidades do PJBA, melhor gestão do acervo
administrativo.
Coordenação de Cumprimento de Mandados
O Sistema Coordenação de Cumprimento de Mandados (CCM) visa a facilitar a gestão e o controle da Corregedoria Geral de Justiça quanto à distribuição e ao cumprimento de mandados.
Exaudi
O Exaudi é um sistema para gestão do acervo processual de 2º Grau. Além de diversos relatórios,
conta com painel gráfico para acompanhamento diário do fluxo de processos nos gabinetes.
Tela do aplicativo Queixa Cidadá
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Sistema de Indenização de Transporte
O Sistema de Indenização de Transporte de Oficiais de Justiça (Indetransp) é fundamentado nas
Resoluções do TJBA nº 14 e nº 18 e atualizado de acordo com a Resolução do TJBA nº 26, de dezembro de 2017. A partir desse documento, houve alteração dos valores das faixas anteriores e foi
criado um novo patamar de pagamento.
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DECRETOS JUDICIÁRIOS E ATOS CONJUNTOS PUBLICADOS NA GESTÃO DO PRESIDENTE
EM EXERCÍCIO, DESEMBARGADOR AUGUSTO DE LIMA BISPO .........................................

Nº 12, DE 8 DE JANEIRO DE 2020.

Determina a remessa de todos os processos físicos ativos
existentes nas 7ª, 9ª e 10ª Varas da Fazenda Pública da
Comarca de Salvador e dá outras providências.

09/01/2020

DECRETOS JUDICIÁRIOS

Nº 13, DE 8 DE JANEIRO DE 2020.

Designa servidores para terem exercício na Central de
Cumprimento de Mandados da Comarca da Capital.

09/01/2020

Ações Desenvolvidas - Gestão
Decreto Judiciário

Assunto
Altera a composição do Comitê Executivo Estadual do
Fórum Nacional da Saúde.

22/11/2019

Convocação dos servidores para treinamento do Sistema
Nº 733, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019. Eletrônico de Execução Unificado - SEEU e Banco Nacional
de Monitoramento de Prisões 2 - BNMP2

22/11/2019

Delega competência ao Diretor do Núcleo de Arrecadação e
Nº 727, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019.
Fiscalização para a prática dos atos que especifica.

27/11/2019

Nº 746, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

Suspende o expediente e os prazos processuais na Comarca
de Salvador e Região Metropolitana.

27/11/2019

Nº 755, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

Suspende a apreciação dos pedidos de promoção por acesso
para o cargo de Desembargador.

28/11/2019

Ajusta os valores de remuneração no recebimento de DAJE's
Nº 757, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019. pelos Agentes Arrecadadores, fixados no Decreto Judiciário
nº 792, de 28 de novembro de 2018.

28/11/2019

Nº 766, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019.

Institui Grupo de Trabalho para definir e acompanhar as
regras de negócio do sistema EXAUDI - 2 º Grau

05/12/2019

Nº 786, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019.

Delega competência ao Secretário Judiciário para os atos que indica.

09/12/2019

Nº 790, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019.

Prorroga o prazo estabelecido pelo Decreto Judiciário nº
611/2019 para realização do Inventário On Line.

Designa Comissão de Transição para subsidiar a gestão do
Nº 801, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019. futuro Presidente do Tribunal de Justiça do Estado Bahia,
eleito para o mandato que se inicia em 3 de fevereiro de 2020.

DJE

Estabelece prazos e procedimentos para o encerramento do
N° 739, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019. exercício financeiro de 2019, no âmbito do Poder Judiciário
do Estado da Bahia.

04/12/2019

Nº 756, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

Designa membros para o Comitê Local da Governança da Política
de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

28/11/2019

Nº 775, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019.

Institui o Grupo de Trabalho com a finalidade de atuar na
Prestação de Contas Anual do Poder Judiciário do Estado da
04/12/2019
Bahia para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado da Bahia, referente ao exercício de 2019.

Nº 776, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2019.

Convoca os membros titulares do Comitê Local da
Governança da Política de Gestão de Pessoas.

Dispõe sobre as diretrizes e procedimentos para concessão,
Nº 803, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 comprovação e indenização de diárias no âmbito do Poder
Judiciário do Estado da Bahia e adota outras providências.

05/12/2019
16/12/2019

Institui o Comitê de Grandes Contratações, no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de Bahia.

16/12/2019

10/12/2019

Nº 805, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.

Estabelece redução no quantitativo de veículos locados e
custeio de combustíveis no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado de Bahia e dá outras providências.

16/12/2019

13/12/2019

Nº 823, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

Designa Magistrado para presidir o Comitê de
Grandes Contratações.

20/12/2019

Delega competência à Secretária de Gestão de Pessoas para a
prática dos atos que especifica.

11/12/2019

N° 812, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.

Altera o Decreto Judiciário nº 292, de 18 de junho de 2019.

18/12/2019

Nº 825, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

Designa membro para a Comissão de Transição, instituída
pelo Decreto Judiciário nº 801.

20/12/2019

Nº 826, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

Reajusta os valores dos emolumentos e das taxas pelo
exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços, e
20/12/2019
também das despesas judiciais e extrajudiciais pela prestação
de serviços, no âmbito do Poder Judiciário Estadual.

Nº 829, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

Designa magistrado para coordenação da Distribuição
SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado).

26/12/2019

Nº 2, DE 6 DE JANEIRO DE 2020.

Determina a remessa de todos os processos físicos ativos
existentes nas 2ª e 8ª Varas da Fazenda Pública da Comarca
de Salvador e dá outras providências.

07/01/2020

Nº 3, DE 6 DE JANEIRO DE 2020.

Determina a remessa de todos os processos físicos ativos
existentes na 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de
Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Acidentes
de Trabalho da Comarca de Catu e dá outras providências.

07/01/2020

Nº 10, DE 8 DE JANEIRO DE 2020.

Determina a remessa de todos os processos físicos ativos
existentes nas 1ªe 3ª Varas da Fazenda Pública da Comarca
de Salvador e dá outras providências.

09/01/2020

Nº 11, DE 8 DE JANEIRO DE 2020.

Determina a remessa de todos os processos físicos ativos
existentes nas 4ª, 5ª e 6ª Varas da Fazenda Pública da
Comarca de Salvador e dá outras providências.

09/01/2020
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Nº 804, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.

Nº 791, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019.
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Ações Desenvolvidas - Governança
Decreto Judiciário

Ações Desenvolvidas - Socioambiental
Decreto Judiciário

Assunto

DJE

Nº 802, DE 13 DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a adoção de procedimentos voltados à
racionalização do uso e requisição de materiais de consumo
no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia.

16/12/2019

Nº 805, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.

Estabelece redução no quantitativo de veículos locados e
custeio de combustíveis no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado de Bahia e dá outras providências.

16/12/2019

Nº 813, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.

Aprova o Guia de Contratações Sustentáveis do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia.

18/12/2019
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---- AÇÕES DA PRESIDÊNCIA EM EXERCÍCIO ------

---- AÇÕES DA PRESIDÊNCIA EM EXERCÍCIO ----

Nº 731, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

DJE

ATOS CONJUNTOS

PRINCIPAIS NOTÍCIAS PUBLICADAS NO SITE DO TJBA RELACIONADAS À GESTÃO DO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, DESEMBARGADOR AUGUSTO DE LIMA BISPO ...................

Ato Conjunto

Assunto

DJE

Nº 18, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019.

Cria a Central de Cumprimento de Mandados no âmbito da
Comarca de Porto Seguro.

25/11/2019

Nº 19, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019.

Estabelecer período adicional ao originalmente previsto
no art. 2º do Ato Conjunto nº 12, de 23 de agosto de 2019,
para devolução e remessa do estoque remanescente de selos
físicos autoadesivos pelas Serventias Extrajudiciais.

02/12/2019

Nº 22, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

Recomenda a realização de Audiências Concentradas
para reavaliação de medidas socioeducativas de liberdade
assistida, de semiliberdade e de internação aplicadas a
jovens e adolescentes.

13/12/2019

Nº 23, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

Implanta e regulamenta o funcionamento da Coordenação
de Cumprimento de Mandados – CCM no âmbito da
Corregedoria Geral da Justiça

16/12/2019

Nº 24, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.

Cria a Central de Cumprimento de Mandados no âmbito da
Comarca de Lauro de Freitas.

16/12/2019

Nº 25, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.

Cria a Central de Cumprimento de Mandados no âmbito da
Comarca de Paulo Afonso.

16/12/2019

Nº 27, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

Institui a Distribuição SEEU (Sistema Eletrônico de Execução
Unificado) no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

20/12/2019

Publicado em 28/11/2019

Ações Desenvolvidas - Governança
Ato Conjunto

Assunto

Desembargadora Joanice Maria Guimarães
é nomeada Presidente do Nupemec

DJE

Foto: Nei Pinto

Presidente do Núcleo de Justiça Restaurativa de 2º Grau do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA),
a Desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, foi nomeada nesta terça-feira (26), para
ocupar o cargo de Presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos (Nupemec).

Nº 20, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019.

Disciplina o Serviço Voluntário no âmbito do Poder
Judiciário do Estado da Bahia.

10/12/2019

Nº 26, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.

Referendo do Regimento Interno do Fundo Especial de
Compensação – FECOM, datado de 15 de novembro de
2019, com vistas a estabelecer a organização, composição,
competências e funcionamento do referido Fundo.

16/12/2019

O Termo de Assunção de Responsabilidade foi assinado nesta quinta-feira (28) pela Desembargadora
Joanice Guimarães e pelo Presidente em exercício, Desembargador Augusto de Lima Bispo. O Decreto
n°744, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de quarta-feira (27/11), designa a Magistrada para
a supervisão dos trabalhos. A decisão cumpre o que recomenda a resolução n° 24/2015, modificada
pela resolução n° 09/2019.
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---- AÇÕES DA PRESIDÊNCIA EM EXERCÍCIO ------

---- AÇÕES DA PRESIDÊNCIA EM EXERCÍCIO ----

Ações Desenvolvidas - Gestão

---- AÇÕES DA PRESIDÊNCIA EM EXERCÍCIO ----

TJBA elege Desembargadores para a
Mesa Diretora do Biênio 2020-2022

Publicado em 02/12/2019

Publicado em 04/12/2019

Foto: Betto Jr. e Juscelino Pacheco

Foto: Nei Pinto

O Presidente em exercício do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Desembargador Augusto de Lima
Bispo, participou da Sessão Solene de Posse do Professor Edvaldo Brito como membro da Academia
de Letras da Bahia. O Magistrado, que foi aluno dele na Faculdade de Direito da Universidade Federal
da Bahia (Ufba), ressaltou o trabalho desenvolvido pelo professor Edvaldo, o que o torna merecedor
da homenagem.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) escolheu, nesta quarta-feira (4), em sessão plenária,
os integrantes da sua Mesa Diretora para a próxima gestão administrativa. O Desembargador Lourival
Almeida Trindade foi eleito presidente para o biênio 2020/2022.

A solenidade de posse aconteceu no Palacete Góes Calmon, no bairro de Nazaré, na sexta-feira (29). O
Jurista, Professor, Advogado e atual Vereador de Salvador, Edvaldo Brito, herdou a cadeira de número
três da Academia, que foi ocupada por Guilherme Radel (1930-2019), professor emérito da escola
Politécnica da Ufba, e que tem como patrono o também jurista e poeta barroco Manuel Botelho de
Oliveira (1636-1711).

A sessão, dirigida pelo Presidente em exercício, Desembargador Augusto de Lima Bispo, contou com
a presença de 55 Desembargadores. Foram eleitos, também, os Desembargadores Carlos Roberto Santos Araújo para a 1ª Vice-presidência e Augusto de Lima Bispo para a 2ª Vice-presidência.
Os eleitos assumem a Mesa Diretora do TJBA por dois anos, sem direito a reeleição. A posse dos
novos membros da Mesa Diretora acontece no dia 3 de fevereiro de 2020, no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa.

O Professor Edvaldo Brito homenageou sua mãe, D. Edite, durante o discurso e ressaltou que a sua participação na Academia representa um repositório de sabedoria.
Entre as obras literárias, escritas por Edvaldo Brito, especialista em direito tributário e constitucional,
destaca-se o livro Direito Tributário Contemporâneo: Estudos de Especialistas (1995); e Direito Tributário e Constituição: Estudos e Pareceres (2016). Na política, foi prefeito de Salvador entre os anos de
1978 e 79, quando foi nomeado pelo então governador do Estado Roberto Santos – que tem seu nome
marcado na cadeira 26 – e vice-prefeito de 2009 a 2012, no mandato de João Henrique. Fora do estado,
Edvaldo Brito integrou o mandato de Celso Pita na prefeitura de São Paulo, onde foi o Secretário de Negócios Jurídicos, no ano de 1996.
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---- AÇÕES DA PRESIDÊNCIA EM EXERCÍCIO ------

TJBA participa de posse do Professor Edvaldo Brito
na Academia de Letras da Bahia

---- AÇÕES DA PRESIDÊNCIA EM EXERCÍCIO ----

Corregedoria Nacional de Justiça inicia inspeção no TJBA;
Magistrados ressaltam a importância deste trabalho

Publicado em 09/12/2019

Publicado em 09/12/2019

Foto: Nei Pinto

Foto: Nei Pinto

Oferecer suporte aos egressos do sistema prisional e às suas famílias. Esse é o intuito do Escritório
Social, com o qual a Bahia passará a contar. Nesta segunda-feira (9), o Presidente em exercício do
Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Desembargador Augusto de Lima Bispo, o Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ministro Dias Toffoli, e o Governador do Estado da Bahia, Rui Costa,
assinaram termo de cooperação técnica para instalação do equipamento público.

O Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, na solenidade de abertura da inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça no Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), nesta segunda-feira
(09), ressaltou que a vistoria busca avaliar como está o funcionamento do Tribunal e se há algum
ponto que precisa ser melhorado. As inspeções ordinárias da Corregedoria acontecem em todos os
tribunais do país, como parte das ações de transparência e eficiência do Judiciário.

Os atendimentos e serviços oferecidos pelo Escritório Social contemplam áreas como saúde, educação,
qualificação, encaminhamento profissional, atendimento psicossocial e moradia, contribuindo efetivamente para a ressocialização daqueles que cumpriram suas penas e agora precisam reconstruir suas vidas.

O Presidente em exercício do TJBA, Desembargador Augusto de Lima Bispo, e desembargadores
eleitos para a nova Mesa Diretora (biênio 2020 – 2022) acompanharam a abertura dos trabalhos da
Corregedoria e a apresentação da equipe. Os Magistrados avaliam de forma positiva a inspeção regimental, que segue até sexta-feira (13) na Bahia.

O Presidente em exercício do TJBA, Desembargador Augusto de Lima Bispo, ressaltou a importância
da iniciativa do CNJ e as parcerias com os estados para o fortalecimento do Escritório Social.
A Bahia é o sexto estado a firmar acordo em 2019. Neste ano, também receberam o Escritório Social, os
estados de Roraima, Paraíba, Alagoas, Piauí e Rio de Janeiro, que conta com duas unidades. Conforme
esclareceu o Secretário Nestor Duarte, para a estruturação física do Escritório Social, deverá ser feita
uma licitação. Ao todo, 12 estados já aderiram ao Escritório Social, que é um dos campos de ação do
programa Justiça Presente, parceria do CNJ com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública para enfrentar problemas estruturais do
sistema prisional. De acordo com Toffoli, a meta é levar o serviço para as 27 unidades da Federação.
Ocorrida na sede da Governadoria, a cerimônia contou com a presença do Corregedor Nacional de
Justiça, Ministro Humberto Martins; do Procurador-Geral do Estado, Paulo Moreno; da Procuradora-Geral de Justiça, Ediene Lousado; do Defensor Público Geral, Rafson Saraiva Ximenes; do Secretário
de Justiça do Estado, Carlos Martins; e do Supervisor do Grupo de Monitoramento e de Fiscalização
do Sistema Carcerário (GMF-BA), Desembargador Lidivaldo Reaiche. Também acompanharam a assinatura do termo, representando o TJBA, a Assessora Especial da Presidência para Assuntos Institucionais, Juíza Rita Ramos, e o Juiz Antonio Faiçal, Coordenador do GMF-BA.
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O Ministro Humberto Martins, ao falar sobre a ação, destacou que a inspeção não afeta a rotina de trabalho do tribunal baiano e reforçou que o Judiciário prega por uma justiça rápida, eficiente, produtiva
e de qualidade, e que os juízes devem responder aos anseios da sociedade.
A inspeção verifica o funcionamento dos setores administrativos e judiciais da Justiça comum estadual de 2º Grau de jurisdição do TJBA e serventias extrajudiciais da Bahia. O Desembargador Lourival
Almeida Trindade, eleito para Presidente do TJBA no próximo biênio, deu as boas-vindas aos Ministros e equipe que realizam o trabalho na Bahia.
O início da inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça ao Tribunal da Bahia coincidiu com a abertura do 2º Seminário sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa, organizado pelo CNJ, com o
apoio do TJBA, em Salvador. O Presidente em exercício do TJBA, Desembargador Augusto de Lima
Bispo, que assume como 2º Vice-presidente na próxima gestão, fez uma avaliação positiva do evento,
dando boas-vindas a todos os participantes, e ressaltou a importância da atuação em conjunto para
melhor atender aos jurisdicionados.
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---- AÇÕES DA PRESIDÊNCIA EM EXERCÍCIO ------

TJBA, CNJ e Governo da Bahia assinam acordo
para instalação de Escritório Social no Estado

---- AÇÕES DA PRESIDÊNCIA EM EXERCÍCIO ----

Representantes do TJBA são homenageados em solenidade
comemorativa pelos 50 anos do Jornal Tribuna da Bahia

Publicado em 09/12/2019

Publicado em 16/12/2019

Foto: Nei Pinto

Foto: Divony Soares

Foi ao som do Hino da Bahia que os participantes do 2º Seminário sobre a Política Nacional de Justiça
Restaurativa começaram o dia, nesta segunda-feira (09). A canção finalizou o primeiro momento do
evento e foi cantada pela Desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) Gardênia Pereira
Duarte, que também entoou o Hino Nacional Brasileiro na solenidade de abertura.

Magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) foram homenageados durante a edição 2019
do Troféu ‘Quem é Quem’. A solenidade ocorreu no Casarão Fróes da Mota, na cidade de Feira de
Santana, no dia 12/12, e marcou o encerramento das comemorações pelos 50 anos do Jornal Tribuna da Bahia.

Impulsionar a troca de experiências e ideias implantadas nos Tribunais referentes à Justiça Restaurativa é o objetivo do seminário, que busca padronizar a utilização do método no país. Os participantes
foram recepcionados com a apresentação do Coral Canto de Encontro, no auditório do edifício-sede
do TJBA. Realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o evento conta com o apoio do Tribunal
de Justiça da Bahia, por meio da Universidade Corporativa (Unicorp), e segue até esta terça-feira (10).

Dentre os eleitos pela comissão de outorga do Troféu 2019 estavam o Desembargador Augusto de
Lima Bispo, Presidente em exercício do TJBA; Desembargador Jatahy Fonseca Júnior, Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA); o Desembargador Baltazar Miranda Saraiva; o Desembargador Mário Albiani Júnior; a Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho; e os Juízes Vilebaldo José de Freitas Pereira, Marielza Brandão, Pedro Godinho, Nunisvaldo dos Santos, Henrique
Trindade, Cenina Maria Cabral Saraiva. Também foram homenageados os Conselheiros do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), Valtércio Ronaldo de Oliveira e André Luís Godinho, entre outras autoridades judiciais, políticas, civis, militares, empresários e representantes da sociedade.

O Presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Dias Toffoli, realizou a conferência magna do evento. Na solenidade de abertura, o Presidente em exercício do TJBA, Desembargador
Augusto de Lima Bispo, deu as boas-vindas à equipe do CNJ e a todos os presentes. O Magistrado
ressaltou a definição de Justiça Restaurativa e afirmou que se trata de um conceito em construção,
que possibilita o restabelecimento de relações rompidas, com respeito aos limites da lei. Ele destacou
também a importância do Seminário e da troca de experiências e ideias que serão proporcionadas.
O método restaurativo já é utilizado na Bahia desde 2010, e não existe nenhum caso de reincidência
de alguém que tenha passado pela Justiça Restaurativa. A afirmação é da Desembargadora do TJBA
Joanice Guimarães, que palestra nesta terça-feira, no encerramento do evento, sobre a utilização da
ferramenta no Judiciário baiano. A Magistrada, que é Presidente do Núcleo de Justiça Restaurativa do
2º Grau do TJBA, frisou o significado ímpar do Seminário para todo o Judiciário, além da importância
de se manter um comando central (CNJ) para dar o direcionamento.

326

RELATÓRIO DA GESTÃO | 2018/2020

Para o Desembargador Augusto de Lima Bispo, o troféu representa uma homenagem não apenas
aos Magistrados, mas ao Judiciário como um todo. O Desembargador Baltazar Miranda falou sobre
a homenagem e sobre o orgulho de estar, pela terceira vez, entre os escolhidos para receber o troféu.
O Presidente do TRE-BA, Desembargador Jatahy Fonseca Júnior, compartilhou a homenagem com
todos que contribuem com sua carreira, com o Tribunal de Justiça da Bahia e com o Tribunal Regional
Eleitoral. Leitora da Tribuna da Bahia, a Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho afirmou ser
um motivo de honra a homenagem e estendeu também a todo o Tribunal de Justiça.
O ‘Prêmio Quem é Quem’ homenageia personalidades e autoridades como forma de reconhecer a
contribuição dos homenageados para o desenvolvimento do Estado da Bahia durante o ano de 2019.
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---- AÇÕES DA PRESIDÊNCIA EM EXERCÍCIO ------

Seminário no TJBA debate Política Nacional da Justiça Restaurativa;
Ministros participam da abertura do evento

---- AÇÕES DA PRESIDÊNCIA EM EXERCÍCIO ----

Presidente do TJBA visita Feira de Natal
e transmite mensagem de Boas Festas

Publicado em 16/12/2019

Publicado em 17/12/2019

Foto: Nei Pinto

Foto: Nei Pinto

O Presidente em exercício do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Desembargador Augusto de Lima
Bispo, entregou na tarde desta segunda-feira (16), o relatório completo com as atividades e resultados
de toda a área administrativa do TJBA, para a equipe de transição da nova gestão da Corte baiana.

O Presidente em exercício do Tribunal de Justiça da Bahia, Desembargador Augusto de Lima Bispo, visitou, nesta terça-feira (17), a Feira de Natal que acontece na Praça de Serviços do edifício-sede do TJBA.
Na oportunidade, falou sobre a exposição e gravou uma mensagem de Natal, desejando boas festas.

O Desembargador Pedro Guerra, que coordena a Comissão de Transição, assinou o termo de recebimento da documentação, entregue em três cópias de DVDs, com todos os arquivos compilados em
um relatório minucioso.

Na Feira de Natal, que acontece no edifício-sede do TJBA e no Fórum do Imbuí, diversos produtos
são expostos e comercializados para servidores e visitantes. A feirinha, organizada pela Assessoria de
Ação Social, começou no dia 2 de dezembro e segue até quinta-feira (19), aberta ao público. A cada
semana, novos expositores participam. Eles contribuem com brinquedos e kits de higiene para doação
às instituições sociais.

O relatório foi feito com base no Decreto Judiciário nº 801, de 12 de dezembro de 2019, que designa a
Comissão de Transição para subsidiar a gestão do futuro Presidente do TJBA, eleito para o mandato
que se inicia em 3 de fevereiro de 2020.
Na oportunidade, o Presidente em exercício, Desembargador Augusto de Lima Bispo, destacou as
ações de austeridade para viabilizar o início da nova gestão e disponibilizou as equipes e secretarias
para tirar quaisquer dúvidas da Comissão.
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---- AÇÕES DA PRESIDÊNCIA EM EXERCÍCIO ------

Presidente em Exercício do TJBA entrega relatório
de atividades para Comissão de Transição

Homenagens a autoridades e personalidades baianas
marcam celebração aos 25 anos da Ouvidora do TJBA

Publicado em 17/12/2019

Publicado em 19/12/2019

Foto: Nei Pinto

A partir de agora, os Oficiais de Justiça da Bahia contam com um novo espaço no Fórum Ruy Barbosa.
A Central de Cumprimento de Mandados (CCM), inaugurada na manhã desta terça-feira (17), dispõe
de salas equipadas com computadores, impressoras e scanners. Além disso, a Corte baiana, por meio
da Corregedoria Geral da Justiça (CGJ), promoveu também o incremento da frota de veículos destinada ao trabalho desses servidores.
A iniciativa faz parte do Projeto Coordenação de Cumprimento de Mandados, integrante do portfólio
estratégico do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e executado pelo Escritório de Projetos e Processos
Estratégicos da CGJ. O referido projeto busca centralizar e assegurar o cumprimento dos mandados,
contribuindo para a eficiência e a efetividade da prestação jurisdicional. Para tanto, contou com diversas entregas, como: novo sistema de mandados; capacitação para Oficiais de Justiça; atualização de
procedimentos e regulamentos; interiorização das Centrais; aplicativo do sistema de mandados.
A inauguração foi prestigiada pelo Presidente em exercício do Tribunal de Justiça da Bahia, Desembargador Augusto de Lima Bispo. Iniciando seu discurso, o Desembargador teceu elogios ao trabalho
desenvolvido pela Desembargadora Lisbete à frente da CGJ. Na oportunidade, o Magistrado relatou
os benefícios da Central de Cumprimento de Mandados.
Entre as vantagens que a CCM oferece aos Oficiais de Justiça, está a distribuição igualitária dos mandados para cumprimento, assim como o menor deslocamento. O novo critério restringe as áreas de
atuação dos profissionais ao máximo, viabilizando o aperfeiçoamento da distribuição, dando uniformidade do trabalho dos Oficiais. Além disso, a CCM representa um maior controle e agilidade nas
demandas das Comarcas, reduzindo falhas e garantindo o cumprimento das metas nacionais impostas
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Foto: Nei Pinto

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) homenageou, nesta quarta-feira (18/12), autoridades e personalidades baianas, em celebração aos 25 anos da criação da Ouvidoria do Tribunal de
Justiça da Bahia (TJBA), primeira do Brasil República. Ao todo, dezesseis pessoas foram agraciadas
com a Comenda da Cidadania Desembargador Jatahy Fonseca, incluindo desembargadores e juízes
do TJBA. A cerimônia foi realizada no auditório do TRE-BA.
O Presidente do TRE-BA, Desembargador Jatahy Júnior, destacou a importância e o trabalho realizado por seu pai, Desembargador Jatahy Fonseca (in memoriam), que criou a Ouvidoria do TJBA e
teve seu nome escolhido para batizar a comenda. O Magistrado falou sobre a importância do serviço
oferecido pela Ouvidoria.
O Presidente em exercício do TJBA, Desembargador Augusto de Lima Bispo, ressaltou a importância
da solenidade e de falar sobre cidadania.
25 anos da criação da Ouvidoria do Tribunal de Justiça da Bahia – Durante as homenagens, foi também lançado o livro “A Ouvidoria e a Cidadania na Justiça e Seus Frutos na Administração Pública”,
escrito por Nerivaldo Almeida, professor, advogado e psicólogo, que lembrou de como surgiu a ideia
de elaborar a obra. “Este lançamento é um trato muito importante para o desenvolvimento de muitas
ouvidorias. Nele, eu conto toda a história de como foi a primeira ouvidoria do Brasil no Judiciário e a
primeira ouvidoria geral da Bahia, criada pelo, na época, corregedor Jatahy Fonseca. Na obra, também
cito como funciona a parte técnica de uma ouvidoria e como, na prática, ela funciona”, sintetizou.
A obra faz uma homenagem aos 25 anos da criação da Ouvidoria do Tribunal de Justiça da Bahia, com
destaque aos trabalhos desenvolvidos em prol da cidadania e homenagens àqueles que contribuíram
para o desenvolvimento do órgão. Dentre os homenageados pela obra, o Desembargador Edmilson
Jatahy Fonseca (in memoriam), pioneiro na criação da Ouvidoria do TJBA. A edição é prefaciada pelo
Presidente do TRE-BA e filho do criador da Ouvidoria do TJBA, Desembargador Jatahy Júnior.
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---- AÇÕES DA PRESIDÊNCIA EM EXERCÍCIO ------

---- AÇÕES DA PRESIDÊNCIA EM EXERCÍCIO ----

TJBA inaugura Central de Cumprimento
de Mandados no Fórum Ruy Barbosa

TJBA pode fechar acordo para viabilizar
o Plano de Pagamento dos Precatórios

Publicado em 26/12/2019

Publicado em 27/12/2019

Foto: Nei Pinto

O Presidente em exercício do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Desembargador Augusto de Lima
Bispo, Presidente do Núcleo de Gestão da Qualidade da Corte baiana, presidiu a reunião de encerramento da Auditoria Interna da Qualidade ISO 9001. O processo, conduzido pela empresa Cristal
Desenvolvimento Organizacional Ltda, ocorreu de acordo com o plano estabelecido, na quinta-feira
(19). Para o Magistrado, o trabalho realizado este ano foi muito proveitoso e o Tribunal só tem a ganhar investindo na Qualidade ISO 9001.
Na ocasião, o Consultor Cláudio Moitinho, Auditor Líder, fez um relato dos resultados e da conclusão
da auditoria, bem como de sua percepção em relação às unidades auditadas, com base nas evidências
coletadas. Ele afirmou que “o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia está em constante busca pela
conformidade e adequação de suas rotinas tendo como alvo a eficiência e a eficácia”.
A auditoria abrangeu a Direção do TJBA, o Gabinete da 1ª Vice-Presidência, a Diretoria de Distribuição do 2º Grau, o Plantão do 2º Grau, além das unidades de Gestão e Suporte como Secretaria de
Planejamento e Orçamento (Seplan), Núcleo de Gestão da Qualidade (Nugeq), Universidade Corporativa (Unicorp), Coordenação de Suporte Técnico (Cotec), Coordenação de Atendimento ao Usuário
(Coate), Coordenação de Registros e Concessões (Corec), Coordenação de Manutenção (Coman) e
Núcleo de Licitação (NCL).
A próxima etapa, após esta reunião de encerramento, será a entrega do Relatório da Auditoria e posterior registro e tratamento das recomendações, pelo Núcleo de Gestão da Qualidade e Gestores das
áreas, resultando em Planos de Ação, objetivando o alcance das metas e padrões estabelecidos.

Foto: Nei Pinto

O Tribunal de Justiça da Bahia participou na última sexta-feira (20.12.19) de audiência promovida
pelo CNJ para resolver o plano de pagamento de precatórios. Através de uma videoconferência, sentaram à mesa de negociação os representantes do TJBA (Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios
e DFA) e do Estado da Bahia (Sefaz e PGE).
Os trabalhos foram conduzidos pelo Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Presidente
do Fórum Nacional de Precatórios (Fonaprec), Francisco Luciano de Azevedo Frota, e o Juiz Francisco
Eduardo Fontenele Batista, Secretário Geral do Comitê do Fórum Nacional de Precatórios.
Tudo começou com uma decisão tomada pelo Juiz Assessor da Presidência e Gestor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP), José Reginaldo Nogueira, ao determinar que o Estado
repassasse os depósitos judiciais no prazo de 30 dias, conforme prometido no plano de pagamento por
ele apresentado, sob pena da abertura do procedimento de seqüestro dos recursos.
O Estado ingressou com um pedido de providências no CNJ, que marcou a audiência de conciliação
para buscar resolver da melhor forma possível o conflito entre as partes. Na audiência de conciliação,
após a manifestação dos envolvidos, ficou explícita a necessidade do repasse dos depósitos judiciais,
além do repasse orçamentário.
O Estado se comprometeu a repassar 40 milhões mensais (repasse orçamentário) mais depósitos judiciais, situação que será avaliada pelo juiz gestor do Núcleo de Precatórios, José Reginaldo Nogueira
até a primeira quinzena de 2020.
O CNJ marcou a nova audiência para o próximo dia 10 de janeiro, em Brasília, com a presença dos representantes do TJBA e do Estado da Bahia. O Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP) da Corte
baiana tem somado esforços para atualizar e debater as questões relacionadas aos processos de Precatório.
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Auditoria Interna da Qualidade ISO 9001:
reunião de encerramento faz balanço das ações desenvolvidas

TJBA inaugura Cejusc
na Comarca de Iaçu
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Publicado em 07/01/2020

Foto: Moisés Bisesti

“O Cejusc revela-se como forte instrumento de ampliação e facilitação de acesso à justiça, oferecendo
serviços inteiramente gratuitos, com a importante missão de promover a pacificação social”, assim enfatizou o Presidente em Exercício do Tribunal de Justiça da Bahia, Desembargador Augusto de Lima
Bispo, durante a inauguração do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc) do
município de Iaçu, ocorrida na manhã de segunda-feira (6).
A nova unidade, instalada no Fórum Deputado Luís Eduardo Magalhães, atuará no âmbito pré-processual, processual e contará também com o setor de cidadania. Conforme Decreto Judiciário nº 832,
de 27 de dezembro de 2019, a coordenação dos trabalhos está cargo do Juiz André de Souza Dantas
Vieira, Diretor do Fórum.
Durante a solenidade, ocorreu também a entrega do Título de Cidadão Iaçuense ao Desembargador
Augusto de Lima Bispo e à Desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, Presidente do Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec). A honraria foi proposta
pelo Vereador José Antônio Dias Leite. A Câmara Municipal homenageou também a Assessora Especial da Presidência para Assuntos Institucionais, Juíza Rita Ramos.
Na ocasião, o Presidente em Exercício falou sobre a satisfação em inaugurar mais um Cejusc e ressaltou que o TJBA continua buscando o fortalecimento do 1º Grau. O Magistrado comentou também
sobre o título recebido.
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