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Ata de Reunião 

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

Data: 
18/11/2019 

Redator: 
Viviane Chaves 

Local: 
AEP2 

Hora Inicio/Fim: 
9h — 9h50 

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

DESENVOLVIMENTO DA PALITA 

Aos dezoito dias do mês de novembro do corrente ano, compareceram a este Tribunal de Justiça da 

Bahia, na sala de reuniões da AEPII, às 9 horas, os membros do Grupo de Trabalho instituído para 

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

produtividade e qualidade da prestação jurisdicional do 10  grau de jurisdição no âmbito do Tribunal, 

conforme lista de presença anexa, para discussão dos pontos da pauta abaixo. 

Iniciada a reunião, Dra. Rita Ramos registrou a ausência justificada de Dra. Patrícia em virtude de 

estar presente à Sessão do TRE, e a participação de Dr. Eduardo por videoconferência em virtude da 

necessidade de sua presença na Comarca para presidir um Júri, passando, em seguida, a explanar 

sobre os pontos da pauta a seguir: 

Foi dado conhecimento aos presentes acerca dos resultados do Mutirão de Curatela - Iaçú - 36 

audiências e mais de 50 perícias. 

Dr. Érico pontuou a necessidade de adequar o procedimento à natureza do Mutirão, 

flexibilizando-o quando necessário em prol da prestação jurisdicional imediata, devidamente 

alinhada com o representante do Ministério Público, a exigir que os laudos periciais sejam 

lavrados no mesmo ato, viabilizando a prolação da sentença. 

Foi deliberado na ocasião pela elaboração de Ofício ás peritas, bem como remessa do modelo de 

laudo pericial, cientificando-as da necessidade de entrega do laudo imediatamente após a sua 

realização, com o objetivo de atender à necessidade de flexibilização do procedimento. 
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Proximidade do Mutirão de Curatela do dia 22/11/2019 — Nazaré, e do dia 02/12/2019 — Itaparica. 

Dr. Érico também pontuou a necessidade de entrar em contato com a Comarca e alinhar com os 

CRAS a existência de estudo em andamento nos processos e sua entrega para que seja realizado o 

mutirão já de posse das informações. 

Dr. Eduardo, por videoconferência, registrou o quantitativo de processos de Processos para 

Itaparica, 57 processos entre audiências, perícias e sentenças. Já em Nazaré, registrou o 

quantitativo de 148 processos, 35 audiências de perícia, 20 audiências de entrevista, o restante 

consiste em sentenças e despachos diversos. 

O que ocorrer. 

Foi registrada a existência de um Pedido de Providência do Conselho Nacional de Justiça para 

saneamento da Comarca de Sobradinho, tendo sido deliberado pelo grupo pela realização de 

estudo quanto ao Acervo Processual pela DPG para posterior análise de designação de grupo de 

trabalho para a Comarca. 

Foi informado acerca do interesse em realizar Mutirão de Curatela na Comarca da Serrinha, pré-

agendado para o dia 21 de janeiro de 2020, deliberando-se pela promoção de diagnóstico do 

acervo da Comarca para posterior elaboração do Decreto de Instituição do Mutirão. 

A próxima reunião ficou designada para o dia 16 de dezembro de 2019, às 9 horas. 
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