DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
FÍSICOS E MIGRAÇÃO PARA O
SISTEMA PJE AVANÇAM
A meta é tornar o PJBA 100% digital até o final de 2021

Definitivamente, 2020 foi um ano atípico. A
pandemia do novo coronavírus (Covid-19) impôs
muitas mudanças e adaptações. As incertezas,
no entanto, não impediram a continuidade do
trabalho no Poder Judiciário da Bahia (PJBA),
que manteve o andamento de importantes projetos. Prioridade da gestão do Desembargador
Lourival Almeida Trindade, a digitalização do
acervo de processos físicos e a migração para
o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), por
exemplo, avançaram substancialmente.
A virtualização dos processos em tramitação no
PJBA é de suma importância para a efetividade da justiça e, neste momento de pandemia,
bastante oportuna. Os benefícios são muitos:

racionalização e modernização dos serviços;
liberação de espaço físico, hoje ocupado por
muitos processos volumosos; maior segurança
na tramitação dos feitos, inclusive afastamento
do risco de extravio dos autos; além de prevenção à saúde de magistrados e servidores.

O projeto de conclusão da digitalização de todo
o acervo físico do PJBA foi retomado a todo vapor no mês de agosto de 2020, já tendo alcançado, conforme Decretos Judiciários publicados no
Diário da Justiça Eletrônico, diversas unidades
cíveis da capital, em especial as que representarão o 2º Cartório Integrado Cível, e as que englobam os feitos de competência fazendária. Além
disso, também já foi iniciado o procedimento
de virtualização do acervo físico em 84 Varas de
competência Criminal. Essas unidades integram
a primeira etapa do projeto de implantação do
PJe criminal.
Por sua vez, o marco substancial do Projeto nesta gestão consolidou-se com o início da digitalização de todos os processos físicos em tramitação no âmbito do 2º Grau de jurisdição, e que
se deu com o inestimável apoio da equipe da 2ª

Vice-Presidência, que tem à frente o Desembargador Augusto de Lima Bispo, que prontamente anuiu em funcionar como unidade piloto, resultando na publicação do Decreto Judiciário nº
513, de 25 de agosto de 2020, contemplando a
virtualização dos processos físicos em trâmite na
Secretaria e na Seção de Recursos, unidades judiciais vinculadas à 2ª Vice-Presidência.
De acordo com a Secretaria Geral da Presidência
(SGP), desde a retomada do projeto de digitalização, um total de 76.742 processos já foram recolhidos e estão em procedimento de virtualização. É importante salientar que, mesmo diante
da extensão territorial do Estado da Bahia, e com
as limitações de logística e de trabalho presencial decorrentes da situação de pandemia, todo
esse acervo foi recolhido e encaminhado para digitalização no tempo recorde de quatro meses.

Atento à relevância da questão, o Desembargador Presidente estabeleceu a meta de tornar o
PJBA 100% digital. Desde então, uma força tarefa
tem atuado no 1º e 2º Graus de jurisdição. O intento é que, até o final de 2021, o acervo de todas
as Unidades Judiciais do Estado da Bahia seja
digitalizado, representando um grande marco,
que colocará o Poder Judiciário da Bahia em um
patamar diferenciado em âmbito nacional.

Imperioso reconhecer que, aliado à necessidade de preservação da
saúde dos magistrados, servidores e demais atores do processo judicial,
o acervo processual físico do PJBA representa, em sua grande maioria,
processos que integram a META 2 do Conselho Nacional de Justiça, a
estampar que outra não poderia ser a prioridade da gestão, que não a
digitalização de seu acervo físico, como forma de concretizar a natureza de
essencialidade da atividade jurisdicional, e de consolidar o acesso à justiça em
sua perspectiva mais substancial: com a entrega do bem da vida postulado em juízo
Des. Lourival Almeida Trindade
Presidente do PJBA
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SISTEMA PJE CHEGA ÀS
UNIDADES CRIMINAIS
Em 2020, unidades que utilizavam o SAIPRO receberam o PJe.
Em 2021, será a vez das unidades que atualmente utilizam o SAJ

Após concluir, em 2019, a implantação do PJe em
100% das unidades não criminais do estado, o
PJBA iniciou, no mês de agosto de 2020, o projeto de implantação do PJe criminal. A intenção é
capacitar magistrados e servidores das unidades
alvo para que possam atuar no PJe, passando a
receber os casos novos, a partir de determinada
data, unicamente por esse sistema.
Para tanto, foi estabelecido um cronograma, dividido em duas grandes etapas. A primeira, já
concluída, contemplou as unidades com competência criminal que faziam uso do sistema
SAIPRO. Divididas em nove grupos, essas unidades passaram por duas fases de treinamento
e, conforme datas pré-estabelecidas, receberam o PJe, inativando o sistema anterior.
Ao todo, 1.256 pessoas, entre magistrados e servidores, de 184 unidades judiciárias, foram capacitadas. Com isso, desde o dia 23 de novembro de 2020, nenhum novo processo pode ser
cadastrado no SAIPRO, que será mantido apenas enquanto o acervo legado dessas unidades
não for digitalizado ou migrado para o PJe, tarefa que já começou a ser executada.

A segunda etapa do projeto terá início neste ano e o cronograma de implantação já foi
disponibilizado, por meio do Decreto Judiciário nº 27/2021, com previsão para concluir até
o último dia útil do mês de julho. Nessa etapa,
serão contempladas as unidades que atualmente trabalham com o SAJ, nas quais o PJe
será implantado já em sua versão 2.1. Da mesma forma, os servidores passarão pelo treinamento, que ocorre em duas fases: um módulo
autoinstrucional, na modalidade à distância, e
aulas ao vivo, por meio de vídeo, nas quais os
participantes acompanham, com o auxílio de
tutores, a simulação de desafios a serem enfrentados no dia a dia.
A implantação do PJe criminal é acompanhada
e tem o suporte da Secretaria Judiciária (Sejud),
por meio da Diretoria de Primeiro Grau (DPG),
em parceria com a Secretaria de Tecnologia da
Informação e Modernização (Setim). O projeto
conta também com o apoio da Universidade
Corporativa (Unicorp), responsável pela organização do treinamento pelo qual todas as unidades alvo passam.

CORREGEDORIAS DO PJBA
ADOTAM SISTEMA PJE
Sistema eleito pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para unificar as plataformas de tramitação de processos nos tribunais de todo o país,
o PJe foi adotado também pelas Corregedorias
do Judiciário baiano. O intuito é padronizar a
tramitação dos procedimentos administrativos,
garantindo maior eficiência, transparência e
economia na atuação dos órgãos correicionais.

Conforme o referido Provimento, assinado pelos Desembargadores José Alfredo Cerqueira da
Silva, Corregedor-Geral da Justiça, e Osvaldo de
Almeida Bomfim, Corregedor das Comarcas do
Interior, o PJECOR deve ser utilizado para: novos
procedimentos de pedidos de providências; atos
normativos; representações por excesso de prazo;
e todos os procedimentos de natureza disciplinar.

No âmbito do PJBA, o Provimento Conjunto
CGJ/CCIN nº 14, publicado em agosto de 2020,
dispôs sobre a implantação do PJECOR, em
consonância com a Resolução nº 320/2020,
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e o
Provimento nº 102/2020, da Corregedoria Nacional de Justiça.

Cabe salientar ainda que, de acordo com o
normativo, as Corregedorias incorporaram aos
seus procedimentos os sistemas de Audiência
Digital e do Portal PJe Mídias, desenvolvidos
pelo CNJ, para gravação e armazenamento de
registros audiovisuais de audiências em procedimentos administrativos.

AGILIDADE E SEGURANÇA
PJBA implanta sistema para gravação e armazenamento de audiências

Mais segurança e agilidade nas audiências. Esses são alguns dos benefícios do sistema Audiência Digital e do Portal PJe Mídias, adotados
pelo Poder Judiciário da Bahia para gravação
de áudio e vídeo das audiências, nos processos
judiciais físicos e eletrônicos. A determinação do
uso dessas ferramentas está no Decreto Judiciário nº 423/2020.
Conforme o documento, a utilização dessas plataformas, desenvolvidas pelo CNJ, deve ocorrer
para gravação e armazenamento de registros
audiovisuais de audiências em processos judiciais ou administrativos, independentemente
do sistema eletrônico de gerenciamento e tramitação do processo, a partir da instalação em
cada unidade. No âmbito do PJBA, o calendário
de implantação teve início no dia 17 de agosto,
seguindo até novembro de 2020, nas Comarcas
da capital e do interior.
Lançado pelo CNJ em maio de 2019, o PJe Mídias é uma ferramenta digital que faz parte do
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e permite o
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armazenamento de documentos digitais de
processos judiciais em tramitação nos Tribunais
brasileiros. Na Bahia, o PJE Mídias começou a
ser testado em outubro de 2019, na 1ª Vara Criminal de Camaçari.
A utilização do portal PJe Mídias permite o uso
de arquivos de áudio e vídeo, em formatos e
tamanhos superiores aos especificados pelos
sistemas judiciais hoje em utilização no PJBA,
com ganho de eficácia na prestação jurisdicional. Além disso, o novo sistema permite o acesso aos arquivos pelos usuários externos, e pode
ser utilizado independente do sistema em que
tramita o processo.
Enquanto o PJe Mídias reúne as mídias das audiências de um processo, com foco na interação com o público externo, especialmente operadores de Direito, o sistema Audiência Digital
realiza a criação de mídias digitais das audiências de um processo. Ou seja, faz a gravação de
audiências e a sincronização destas no portal
PJe Mídias.
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PJE RUMO À VERSÃO 2.1
Projeto busca modernizar o PJe do PJBA,
alinhando-o à versão nacional

Conduzido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim), o projeto PJe
TOTAL tem o intuito de viabilizar a implantação
do PJe em todas as unidades do Judiciário baiano e alinhar o PJe do PJBA com a versão nacional do sistema, que é mantida pelo CNJ.
Atualmente, o PJBA usa uma versão do PJe baseada na versão 2.0, que foi disponibilizada pelo
CNJ em 2017 e, desde então, vem sendo melhorada internamente pela equipe técnica da Setim. Ocorre que, em 2019, o CNJ lançou a versão
nacional 2.1 do sistema PJe, com uma nova arquitetura e novo modelo de desenvolvimento.

A principal característica do PJe 2.1 é que apenas o núcleo do sistema fica na infraestrutura
dos tribunais. Já as funcionalidades adicionais
ficam disponibilizadas na infraestrutura do CNJ
para que possam ser usufruídas por qualquer
tribunal que faça uso da nova versão.
O novo modelo de desenvolvimento assegura uma melhor divisão das atividades, fazendo
com que as equipes de tecnologia trabalhem
em demandas únicas, disponibilizando os resultados na infraestrutura do CNJ para usufruto de
todos os demais, evitando assim que tribunais
distintos invistam esforços e recursos para implementar uma mesma melhoria.
Considerando a necessidade de realização de
estudos para a estruturação e a implementação
de novas tecnologias, fluxos e funcionalidades
no PJe, e levando em consideração ainda que o
desenvolvimento de novas funcionalidades na
versão do PJe atualmente em uso no PJBA gera
impactos na atualização para a versão 2.1, foi instituído, em agosto de 2020, por meio do Decre-
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to Judiciário nº 473, um Grupo de Trabalho (GT)
para, em cooperação com a Comissão Especial
de Informática, definir as diretrizes e estratégias
relacionadas às evoluções do sistema PJe.
Desde então, o Grupo passou a acompanhar e
monitorar o andamento do projeto de atualização do PJe para a versão 2.1, autorizando e homologando o desenvolvimento de novas funcionalidades na nova versão, bem como realizando
o processo de análise e autorização das funcionalidades a serem desenvolvidas na versão atualmente em uso do PJe, observando o impacto
no cronograma de atualização para a versão 2.1.

Iniciando 2021, mais um Grupo de Trabalho foi
instituído para apoiar o processo de implantação da versão 2.1 do PJe. De acordo com o Decreto Judiciário nº 15, de 12 de janeiro, o referido
GT foi criado para apoiar a equipe do Projeto
PJe TOTAL, com vistas a atualizar a versão do
PJe, com atribuição para testar, validar e homologar as funcionalidades e fluxos da versão 2.1.
Dessa maneira, o Grupo deverá testar os fluxos e
funcionalidades do sistema, catalogar e reportar
o resultado para a equipe do projeto, indicando,
quando for o caso, os eventuais erros apresentados e o caminho percorrido até a apresentação
da falha. De forma a cumprir o cronograma do
projeto, o período de testes foi estabelecido para
ocorrer entre os dias 19 e 25 de janeiro.

- Selecionar, priorizar e reimplementar no PJe
2.1 as principais funcionalidades desenvolvidas
no PJe 2.0 do PJBA que ainda não existem na
versão nacional;
- Atualizar a versão do PJe do PJBA para a versão do PJe 2.1 já com as principais funcionalidades que o PJBA oferece a seus usuários; e
- Incorporar no PJE 2.1 do PJBA as melhorias disponíveis na infraestrutura do CNJ.
Sem dúvida, o Projeto PJe TOTAL é um grande
desafio. À frente da Secretaria de Tecnologia
da Informação e Modernização, Luís Bahiense

fala sobre as perspectivas da iniciativa. “Nossa
expectativa é que com a entrada em produção
da versão PJe 2.1, possamos, de forma mais célere, avançar com os projetos de inovação, com
a utilização de inteligência artificial, automação,
entre outros”, afirma.
“A arquitetura da nova versão do PJe traz um
avanço tecnológico relevante e isso permitirá gerar valor aos usuários da solução. Além
disso, passaremos a ficar em linha com a versão nacional, contribuindo para a evolução do
projeto, assim como usufruindo de recursos
desenvolvidos por outros Tribunais”, completa
o Secretário.

CRIADO EM 2020, LABJUS AJUDA A
IMPLEMENTAR MELHORIAS NO PJE
Para fomentar o aprimoramento da prestação
jurisdicional por meio da inovação, foi instituído, através do Decreto Judiciário nº 306 , de 2
de junho de 2020, o Laboratório de Inovação e
Inteligência do Poder Judiciário do Estado da
Bahia (LabJus). A unidade surgiu com o objetivo de implantar uma gestão de inovação, com
participação de magistrados, servidores e da
sociedade, para promover melhorias nos serviços judiciários, observando avanços tecnológicos e sociais.
O LabJus logo ganhou destaque nacional.
No mês de junho, os servidores Lúcio Ribeiro,
Caíque Lima e Aloísio Rocha, integrantes da
unidade, participaram do desafio proposto
pelo 6º Encontro do Programa de Formação
para Automação Avançada no PJe, cujo tema
foi o de implementar uma solução para a versão 2.1 do PJe.
Nesse desafio, o LabJus apresentou uma solução que integra o PJe com o aplicativo de

mensagens Telegram. Com esse sistema, as
partes e advogados interessados podem solicitar o acompanhamento da movimentação de
processos pelo aplicativo, para que sejam notificados, por meio de mensagem enviada automaticamente pelo Telegram, sempre que o
processo for movimentado.
Tribunais de todo o país participam do Programa. No desafio proposto no 6º Encontro, apenas três equipes concluíram o projeto, com
destaque para o time do LabJus, que teve o seu
projeto elogiado pelo CNJ e aprovado para integrar a versão nacional do sistema, a fim de que
possa ser utilizado por todos os Tribunais que
estiverem utilizando a versão 2.1 do PJe.
Desde a sua criação, o Laboratório de Inovação
e Inteligência do PJBA segue trabalhando a
todo vapor. Em dezembro de 2020, disponibilizou três novas mudanças no PJe, com o objetivo de tornar as atividades do juízo mais céleres
e com menos ações repetitivas.

Conforme explica o servidor Lúcio Ribeiro, integrante do Laboratório de Inovação e Inteligência do Poder Judiciário do Estado da Bahia (LabJus), unidade vinculada à Setim, a estratégia
utilizada no projeto PJe TOTAL consiste, basicamente, em:
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CONHEÇA AS NOVIDADES:

Inclusão de novas tarefas de conclusão no fluxo de execução fiscal
Com o intuito de possibilitar uma melhor organização e classificação dos processos conclusos, favorecendo a minuta e assinatura em lote, foi criado novas tarefas de gabinete no fluxo de execução
fiscal, além de possibilitar a mudança de tarefa a partir do sub-fluxo de conclusão genérica.

Clique aqui para assistir
o vídeo de demonstração

Remoção dos avisos antigos com redirecionamento automático para o painel do usuário
O LabJus realizou uma revisão nos avisos cadastrados no PJe com objetivo de remover avisos não
mais relevantes e assim redirecionar automaticamente o servidor ou magistrado diretamente para
o painel do usuário sempre que ele logar no sistema e não houver aviso para exibir.

Clique aqui para assistir
o vídeo de demonstração

Customização do prazo para manifestação na tarefa de citação do fluxo de execução fiscal
Nativamente, o PJe carrega nas tarefas de citação e intimação um valor padrão de 15 dias para controle
do prazo da parte, que pode ser alterado caso a caso pelo magistrado ou servidor que elaborar o ato.
Mas, cientes da especificidade das execuções fiscais, considerando a grande demanda, o valor do
prazo pré-carregado pelo PJe foi alterado para 5 dias, apenas na tarefa de citação do fluxo de execução fiscal, evitando assim que o magistrado ou servidor tenha que fazer esse ajuste individualmente em cada processo.

Clique aqui para assistir
o vídeo de demonstração
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PODER JUDICIÁRIO DA
BAHIA SE REINVENTA COM
O TELETRABALHO
Quando as notícias de que o novo coronavírus
(Covid-19) havia se espalhado pelo país tornaram-se frequentes, todos fizeram a mesma
pergunta: como lidar com uma pandemia? No
Poder Judiciário da Bahia (PJBA), composto por
8 mil servidores e 600 magistrados, o questionamento não foi diferente. Acrescido à insegurança de uma nova realidade que estava por vir,
havia também o fato de que o serviço jurisdicional é essencial e não pode parar.
Com isso, a partir de 16 de março, o PJBA entrou em regime de teletrabalho, que vigora
de forma parcial até o controle definitivo da
pandemia, para resguardar a saúde de todos,

especialmente daqueles que fazem parte do
grupo de risco. São meses de muitos desafios
e descobertas, para que o Judiciário baiano
preste um serviço célere e eficiente, o que ficou evidenciado pelo recorde de produtividade alcançado em 2020, o qual colocou o PJBA
em 1º lugar entre os Tribunais de médio porte, no que diz respeito ao total de sentenças e
acórdãos, bem como ao total de despachos.
Apesar de ser recente no PJBA, o regime de
teletrabalho não é novidade no Judiciário. O
trabalho remoto é regulamentado desde 2016,
por meio da Resolução nº 227 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), alterada pela Reso-

lução CNJ 298/2019. Segundo a normativa, a
adoção da modalidade é facultativa e a indicação dos beneficiados com a medida deve ser
feita pelos gestores e aprovada pelo presidente de cada Tribunal.
Em junho, o PJBA lançou uma pesquisa online
para mensurar o andamento do trabalho remoto, além de avaliar a possibilidade de ampliar o
teletrabalho para depois da pandemia. No total,
3.932 participantes, entre magistrados e servidores, responderam à pesquisa. Dos 3.519 que
estavam em teletrabalho à época, 96% responderam que concordam com o regime. Além
disso, 413 participantes não estavam atuando
de forma remota, e ainda assim, 87% deles afirmam que concordam em trabalhar à distância.
Considerando os resultados da pesquisa, o bom
desempenho evidenciado e a implementação
bem-sucedida nos vários órgãos do Poder Judiciário nacional que já adotaram o modelo, o
PJBA regulamentou, por meio da Resolução
Plenária nº 11, de 9 de dezembro de 2020, o teletrabalho no âmbito de sua jurisdição, autorizando a atividade de servidores fora das dependências de seus órgãos, com a utilização de
recursos tecnológicos, independentemente do
regime extraordinário de trabalho estabelecido
por conta da pandemia.
A adoção do regime de teletrabalho objetiva aumentar, em termos quantitativos e sem prejuízo
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da qualidade, a produtividade dos trabalhos realizados; promover meios para atrair, motivar e
comprometer os servidores com os objetivos da
instituição; economizar tempo e reduzir custo de
deslocamento dos servidores até o local de trabalho; contribuir para a melhoria de programas
socioambientais, visando a sustentabilidade solidária do planeta, com a diminuição de poluentes na atmosfera e a redução no consumo de
água, esgoto, energia elétrica, papel e de outros
bens e serviços disponibilizados nos órgãos do
PJBA; ampliar a possibilidade de trabalho aos
servidores com dificuldade de deslocamento;
possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos
servidores; e garantir a prestação jurisdicional
em situações anormais decorrentes de eventos
adversos, naturais ou provocados pelo homem.

Com menos pessoas circulando pelas dependências do PJBA, o meio ambiente também é
beneficiado. De março a outubro, houve uma
redução de 39% no consumo de água em todo
o Judiciário baiano, uma economia de mais de
R$ 1 milhão. Em energia elétrica, houve redução
de 41%, uma economia de R$ 3,6 milhões. Significa dizer que menos água e energia elétrica
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foram consumidas, o que contribui para a preservação dos recursos naturais e, em contrapartida, traz economia aos cofres públicos.

Em meio ao início de uma quarentena nacional, que impôs a mudança do regime de trabalho, muitas dúvidas pairavam no ar. Para alertar e conscientizar o público interno e externo,
o PJBA lançou, em março, um hotsite com
informações sobre a Covid-19. Na plataforma,
é possível encontrar orientações sobre a disseminação, prevenção, diagnóstico e tratamento
do vírus, entre outros conteúdos. Todo o material foi supervisionado por profissionais de saúde do PJBA.

Além de reunir, em um mesmo lugar, informações da área da saúde, o PJBA também elaborou uma página, em seu site institucional, com
todos os Decretos Judiciários e Atos Conjuntos
que estabelecem medidas emergenciais a serem adotadas durante o período de teletrabalho. Até o fim de novembro, foram 55 medidas
de emergência.
Confira a lista completa de Atos e Decretos

Para prestar assistência e possibilitar que todos pudessem realizar o trabalho de forma
remota, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim) prestou diversos serviços de informática e tecnologia.
Entre as ações, está a disponibilização de
uma página contendo orientações gerais e
instruções para configuração do acesso remoto, possibilitando o autoatendimento por
magistrados e servidores.
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Com mais tempo em casa, os deslizes na alimentação tendem a ser comuns. A nutricionista do PJBA, Jamile Zogbi, prestou orientações
nutricionais, pela internet. Entre as orientações, a profissional esclareceu quais são os alimentos que ajudam o organismo a aumentar
a imunidade, importante para a prevenção ao
novo coronavírus.

Foi criado um acesso externo, por meio da internet, de forma segura e criptografada, aos
diversos sistemas do PJBA, com a utilização da
tecnologia Virtual Private Network (VPN). De
acordo com a Setim, foram disponibilizados
2.212 acessos via VPN, com mais de 1.000 conexões simultâneas por dia.
Para realizar reuniões de trabalho, audiências e
sessões virtuais, várias unidades do PJBA adotaram a videoconferência. O PJBA disponibilizou 2.027 salas virtuais e 911 usuários para administração desses ambientes. Desde o início
da pandemia, foram realizadas mais de 348 mil
videoconferências por meio do sistema LifeSize.
Cerca de 900 ramais do PJBA foram desviados
para celulares de magistrados e servidores que
estavam em teletrabalho. Além disso, houve
também uma atualização tecnológica e ampliação dos recursos computacionais para os
acessos ao sistema SAJ de forma remota.
Buscando contemplar quem não possuía equipamento para trabalhar à distância, todo o estoque disponível de notebooks foi liberado. Além
da configuração remota e do autoatendimento,
a Setim criou uma sala de atendimento presencial voltada à configuração de notebooks para
acesso aos sistemas do PJBA.

Com o intuito de orientar e ajudar os servidores
em teletrabalho, profissionais da Diretoria de
Assistência à Saúde (DAS) e da Coordenação de
Saúde Ocupacional (COSOP) prestaram serviços virtuais, voltados para a saúde e bem-estar.
“Nossa maior meta é estar próximo do interior,
principalmente os que estão em uma Comarca
distante, que tem uma dificuldade maior de ter
acesso a um desses serviços”, diz o Coordenador
da COSOP, o médico Paulo Roberto Ferreira Filho.

Para os servidores e magistrados que sofrem
com dores osteomusculares, fisioterapeutas
prestaram serviços de pronto atendimento virtual de fisioterapia, com orientações de exercícios, alongamentos e correções posturais. Foi
possível também tirar dúvidas sobre ergonomia, com o fisioterapeuta Marcus Albertazi, que
orientou como ter uma boa postura ao trabalhar em casa.
“Enquanto [setor de] saúde, pensamos em como
dar uma assistência maior e seguimento às ações
que já fazíamos presencialmente, mas de forma

remota. A telemedicina teve um avanço no mundo todo e lançamos mão dessa ferramenta. Além
de dar seguimento às ações que já fazíamos, ampliamos para que mais pessoas pudessem ter
acesso aos serviços, que antes eram restritos à
capital”, declara o Coordenador.
Em meio às incertezas da pandemia, a saúde
mental pode ficar um pouco abalada, com emoções e pensamentos negativos. A DAS fez uma
parceria com psicólogos e assistentes sociais do
PJBA para prestar atendimento e acolhimento
psicossocial a magistrados e servidores.
Já o Núcleo de Justiça Restaurativa de 2º Grau
promoveu diversos círculos virtuais, voltados para
servidores e magistrados. Os encontros foram
feitos através de aplicativos de videoconferência.
Os círculos reúnem princípios, métodos e técnicas da Justiça Restaurativa, objetivando cuidar
das pessoas, ajudando-as a enfrentar o momento
traumático que estamos vivendo.

Até o momento, todos os serviços ainda estão ativos.
Para atendimento psicossocial, basta enviar um e-mail para psicosocial@tjba.jus.br.
Para serviços de nutrição e fisioterapia, entre em contato com cosop@tjba.jus.br.

Volta ao trabalho presencial
Aos poucos, o PJBA retoma a rotina de trabalho de antes da pandemia, mas com diversas
medidas de higiene e segurança. A retomada das atividades presenciais começou em setembro, quando as unidades da Corte baiana tiveram de fazer a readequação dos ambientes físicos, como sinalização de distanciamento e disponibilização de álcool em gel. A partir
de 1° de outubro, o PJBA passou a liberar a volta ao trabalho presencial, de forma parcial em
algumas unidades, além do atendimento presencial.
“As ações de saúde promovidas pelo PJBA levaram segurança ao ambiente de trabalho de
todos os servidores do Poder Judiciário. Os esclarecimentos, as sinalizações e orientações,
contribuíram para o cumprimento das determinações sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado”, afirma a Presidente do Comitê de Saúde
do PJBA, Desembargadora Pilar Célia Tobio de Claro.
Em 2021, o PJBA segue realizando suas atividades sob as condições atípicas trazidas pela
crise sanitária, mantendo o compromisso de assegurar a continuidade desse serviço essencial que é a justiça. Vale lembrar que, no momento, a Corte baiana está na 3ª fase de
retomada das atividades presenciais e permanecerá nela até ulterior deliberação, seguindo
sempre as recomendações dos órgãos de saúde.

(R)evolução Digital - Justiça dos Novos Tempos
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PANDEMIA IMPULSIONA
A VIRTUALIZAÇÃO NO
JUDICIÁRIO BAIANO
“Justiça dos Novos Tempos”. Esse é o slogan
da atual gestão, que estabeleceu como prioridade informatizar, automatizar e melhorar os
processos de trabalho no âmbito do Judiciário
baiano. A inesperada crise sanitária, cujo início
se deu pouco depois da posse da nova Mesa
Diretora, embora tenha trazido muitas dificuldades e desafios, paradoxalmentecontribuiu
para fortalecer as diretrizes traçadas.
A busca por assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, em meio à pandemiado
novo coronavírus (Covid-19),impulsionou a
adoção de medidas inéditas: audiências e sessões por videoconferência nos 1º e 2º Graus de

Jurisdição, bem como nos Juizados Especiais,
com direito asustentação oral por parte dos
advogados; reuniões, inspeções, saneamentos, leilão e atendimento a partes e advogados,
tudo de forma virtual. Essas ações colocaram
o PJBA, definitivamente, na Era Digital, coadunandocom os ideais do Desembargador Presidente Lourival Almeida Trindade.
No que diz respeito ao 2º Grau, foram efetuadas 379 sessões virtuais de julgamento, as
quais somaram 63.340 processos pautados.
Os dados apresentam a efetividade dos trabalhos por videoconferência entre abril e dezembro de 2020.

O atendimento ocorre através da sala do aplicativo Lifesize, disponibilizada pelo Tribunal de
Justiça para cada unidade judiciária, em horário
a ser definido pelo magistrado, no prazo máximo de 24 horas, contado a partir do recebimento da solicitação de agendamento.
No âmbito da Corregedoria das Comarcas do
Interior do PJBA, a tecnologia igualmente tem
sido uma valiosa aliada. As inspeções, importantes ferramentas para a melhoria contínua
dos serviços do Judiciário, antes realizadas presencialmente, agora estão sendo feitas de maneira virtual. Por meio delas, é possível identificar e implementar melhores práticas de gestão
processual, bem como proposições para cumprimento de metas nacionais, contribuindo
para a celeridade processual. Entre as comarcas
que passaram por inspeção virtual estão: Pojuca, Antas, Itaparica, Castro Alves, Lapão, Cotegipe, Itiúba e Iguaí.
A atuação remota permitiu ainda que, no 1º
semestre de 2020, um total de 5.916 despachos, 1.232 decisões, e 2.226 sentenças fossem executados na área criminal do 1º Grau,
totalizando 9.374 atos. Já na área cível, foram
9.279 despachos, 2.153 decisões, 5.205 sentenças, um total de 16.637 atos. Esse resultado é fruto do saneamento virtual realizado
nas unidades judiciárias de 1º Grau, ação coordenada pelaSejud, por meio da Diretoria
de Primeiro Grau (DPG).
Licitação – Neste período de pandemia, o Núcleo
de Licitação (NCL) do PJBA também desenvolve
as atividades à distância. O Decreto Judiciário nº
431 autorizou a realização, por meio de videoconferência, de sessões de licitação que, por regra,
ocorrem presencialmente. Esse procedimento
seguirá enquanto durarem as recomendações
relativas ao distanciamento social.

Em se tratando do Tribunal Pleno, as sessões
começaram a ocorrer de forma virtual no mês
de junho. Ao todo, foram realizadas 19 sessões
plenárias virtuais, somando 1.344 processos
julgados, conforme informado pela Secretaria
Judiciária (Sejud).
No âmbito dos Centros Judiciais de Solução
Consensual de Conflitos (Cejusc’s), a prática
de videoaudiências foi permitida em maio,
por meio do Decreto Judiciário nº 276. Através
desse recurso, foram realizadas 169 sessões de
mediação e 30 pré-mediações, de acordo com
14
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o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC).
Com a suspensão dos atendimentos presenciais, a videoconferência figurou também
como a solução para que partes, advogados,
membros do Ministério Público e Defensoria
Pública pudessem ter acesso direto aos magistrados sempre que necessário. Conforme
estabelecido via Decreto Judiciário, o interessado deve fazer um requerimento de agendamento por e-mail ou telefone fixo, diretamente
à unidade correspondente.

De acordo com o estabelecido, o NCL está autorizado a promover a condução das sessões
presenciais de licitação por meio de videoconferência, ou outro recurso tecnológico de
transmissão de sons e imagens em tempo real,
quando o objeto do certame for considerado
como essencial à Administração.
São considerados essenciais serviços ou atividades que, não atendidos, sejam capazes de
colocar em perigo iminente a integridade de
usuários das edificações do PJBA, assim como
danos aos seus mobiliários e equipamentos.
Também são consideradas essenciais, as atividades como suporte e disponibilização dos insumos necessários ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos.

Leilão – A modalidade à distânciaalcançou
também a venda de bens móveis em desuso,
trazendo muitos benefícios, uma vez que a realização do leilão nesse formato facilita a logística e diminui os custos financeiros, já que não há
necessidade de ter um espaço físico para receber os participantes.
O primeiro leilão virtual do PJBA ocorreu no dia
13 de novembro de 2020. Na ocasião, foram disponibilizados 13 lotes de bens móveis em desuso pelo Tribunal, como equipamentos gráficos,
armários, mesas e cadeiras.
Há um estudo para estender o formato para o interior do estado e, assim, diminuir os gastos com
o transporte desses objetos. Isso porque, como o
leilão físico é realizado em Salvador, as Comarcas
do Interior da Bahia precisam enviar os bens até
a capital, o que não será necessário com a realização do leilão na modalidade à distância.
Reuniões – Considerando o teletrabalho, bem
como o distanciamento social exigido pelas circunstâncias, as mais diversas reuniões também
passaram a ocorrer por videoconferência.
As reuniões de alinhamento para a organização da retomada presencial dos trabalhos, por
exemplo, ocorreram por videoconferência. O
recurso possibilitou que a Secretaria de Administração (Sead) se reunisse com dezenas de
Administradores de Comarcas do Interior para
tratar das diretrizes de higiene e segurança a
serem adotadas pelas unidades judiciais e administrativas do PJBA, bem como acompanhar
a implantação das medidas estabelecidas.

(R)evolução Digital - Justiça dos Novos Tempos
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VIRTUALIZAÇÃO DO PJBA
ALCANÇA OS PRECATÓRIOS
Desde agosto de 2020, os precatórios passaram a ser 100% digitais
Muitos foram os avanços do Poder Judiciário da
Bahia (PJBA) ao longo do ano que passou, mesmo diante das incertezas e desafios impostos
pela pandemia. O Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP), por exemplo, tem
muito a comemorar. Os precatórios passaram a
ser distribuídos por meio do Processo Judicial
Eletrônico (PJe), tornando-se processos digitais.
As novas regras para o protocolamento, cadastramento e processamento de precatórios, no âmbito do Tribunal baiano, foram estabelecidas por
meio do Ato Conjunto nº 15, de 7 de julho de 2020.
Assim, desde o início do mês de julho, a distribuição dos precatórios passou a ocorrer via sistema
PJe e, a partir do dia 10 de agosto, o protocolamento e os procedimentos administrativos para
pagamento de precatórios passaram a ocorrer,
exclusivamente, pelo Sistema PJe 2º Grau.
Outra importante inovação foi a substituição do
alvará de levantamento por emissão de ordem
de crédito diretamente para a conta bancária
do credor. O alvará de levantamento é um do-
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cumento emitido pelo juiz gestor do Núcleo,
que autoriza o credor de precatório a sacar o
valor correspondente no banco autorizado. A
substituição do referido alvará por emissão de
ordem de crédito diretamente na conta do credor torna mais célere o cumprimento da obrigação. Além disso, a medida coaduna perfeitamente com o momento enfrentando, uma vez
que afasta a necessidade do comparecimento
ao Tribunal de Justiça e ao estabelecimento
bancário para recebimento do valor.
No que diz respeito aos precatórios, o ano que
passou foi marcado também pela finalização
do antigo Acordo do Estado, que contabilizou
a emissão de 5.839 alvarás de levantamento,
perfazendo o montante de R$186.687.232,43.
Também foram publicados dois novos Editais,
um do Estado e outro do Município de Salvador.
Conforme salienta o NACP, que tem à frente o
Juiz Cláudio Césare Braga Pereira, o Poder Judiciário da Bahia encerrou o ano de 2020 sem
precatórios vencidos na fila de superpreferência
da lista unificada.

JUDICIÁRIO BAIANO GANHA
NOVOS INTEGRANTES EM 2020
Pela primeira vez, posse ocorre de forma virtual
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Um ano marcado por uma pandemia sem
precedentes na história recente. No Poder
Judiciário da Bahia (PJBA), no entanto, 2020
foi marcado também por importantes conquistas. Agora, 51 novos juízes substitutos integram o Judiciário baiano, somando esforços na busca por uma prestação jurisdicional
cada vez melhor.

vos magistrados ocorreu virtualmente, algo
inédito na Corte baiana. A solenidade foi transmitida no canal do PJBA no Youtube e acompanhada por centenas de pessoas, entre amigos e
familiares dos empossados. Cabe ressaltar que
o 51º juiz substituto nomeado não participou
dessa cerimônia virtual; sua posse ocorreu posteriormente.

Por conta das medidas de prevenção ao novo
coronavírus (Covid-19), a posse coletiva dos no-

Recém-ingressos no Judiciário da Bahia, esses magistrados passam agora pelo Curso de
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Formação Inicial, uma verdadeira imersão, teórica e prática, que busca desenvolver competências, habilidades e atitudes necessárias
para o pleno exercício da magistratura. As
aulas seguem até o mês de abril e são ministradas por magistrados e servidores do PJBA.
Ao longo do curso, os participantes acompanham também palestras de representantes
de diversas instituições.

Além da nomeação dos 51 novos juízes substitutos, aprovados no concurso público regido pelo
Edital nº 01/2018, em 2020 ocorreu também a
convocação, em cumprimento a decisões em
Mandados de Segurança, de 129 candidatos
para o cargo de subescrivão, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2014, que
expirou em 25 de junho de 2019.

A valorização do 1º Grau de jurisdição, por meio
da nomeação de novos juízes, foi um dos compromissos assumidos pelo Desembargador
Presidente Lourival Almeida Trindade, cuja gestão iniciou em fevereiro de 2020. A homologação do resultado final do concurso público para
o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
ocorreu na última sessão plenária do ano passado, realizada no dia 18 de novembro.

(R)evolução Digital - Justiça dos Novos Tempos
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TECNOLOGIA E JUDICIÁRIO:
COJE APOSTA NA AUTOMAÇÃO
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
JURISDICIONAL DURANTE
A PANDEMIA
Com a pandemia do novo coronavírus, a tecnologia se tornou uma aliada importante para a
prestação de diversos serviços, inclusive o jurisdicional. No PJBA, a Coordenação dos Juizados
Especiais (Coje) se destaca na junção entre tecnologia e Judiciário: a unidade passou a utilizar
sete robôs durante o período de teletrabalho no
PJBA. Juntas, as ferramentas movimentaram
mais de 70 mil processos de março a novembro.
Todas as ferramentas foram elaboradas pelo
Núcleo de Tecnologia e Inovação da Coje, com
o apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim), e têm como
objetivo automatizar rotinas, simplificar procedimentos, reduzir custos e promover a celeridade processual.
“A automação potencializa a eficiência e a celeridade na prestação jurisdicional, ressignificando a
informação e a comunicação no PJBA, possibilitando, outrossim, uma melhor racionalização das
atividades cartorárias”, destaca a Juíza Fabiana
Pellegrino, Coordenadora dos Juizados Especiais.
O processo de desenvolvimento de cada robô é
realizado por uma equipe multidisciplinar, que
reúne servidores da área de Gestão, Tecnologia
da Informação e da área Jurídica. Para a garantia da qualidade do serviço prestado, cada robô
passa por etapas de levantamento de requisitos, implementação, testes, homologação e implantação no ambiente produtivo.
Conheça cada um deles:
Robô 1 – Em fevereiro de 2020, a 6ª Turma Recursal passou a utilizar uma ferramenta para o
envio dos processos baixados para a primeira
instância. De março a novembro do ano anterior, 12.098 processos foram baixados.
Robô 2 - Também em fevereiro de 2020, a Coje
lançou uma ferramenta de automação para re-
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alizar citação dos processos ajuizados nas 1ª e
2ª Varas dos Juizados de Fazenda Pública. De
março a novembro, 10.168 processos foram movimentados.
Robô 3 - Com a suspensão das audiências e
sessões de julgamento presenciais, a Coje lançou, em março, um robô para auxiliar a 1ª Vara
dos Juizados de Fazenda Pública de Salvador
na remarcação de todas as audiências suspensas, e realizar novas intimações. Ao todo, 822 audiências foram remarcadas.
Robô 4 - Em abril, foi a vez de uma ferramenta
que realiza as intimações dos acórdãos proferidos pela 6ª Turma Recursal ser colocada em
prática. Nos dois primeiros dias de funcionamento, o robô realizou 580 intimações. Até o
momento, 19.023 procedimentos do tipo foram realizados.

A automação potencializa
a eficiência e a celeridade
na prestação jurisdicional,
ressignificando a informação e
a comunicação no PJBA,
possibilitando, outrossim, uma
melhor racionalização das
atividades cartorárias

Robô 5 - Para elaborar atos ordinatórios, realizar
lançamentos e publicações no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), a Coje implementou,
em junho, uma ferramenta de automação na 2ª
Vara Cível de Salvador. Em apenas um dia, o robô
analisou 1.100 dos 1.450 processos da unidade judiciária. Se o trabalho tivesse sido feito por um
servidor, o tempo médio para execução do serviço seria de 10 dias. A ferramenta também foi
implantada na Comarca de Bom Jesus da Lapa.

Robô 6 - O robô, que começou a funcionar em
agosto, tem como objetivo atuar na análise de
trânsito em julgado com baixa processual na 6ª
Turma Recursal. De agosto a novembro de 2020,
6.029 processos passaram pela automação.
Robô 7 - Para auxiliar as 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Turmas
Recursais, a Coje desenvolveu um robô para
análise de trânsito em julgado, tendo, até o momento, analisado mais de 20 mil processos.

Projeto Sofia
A Coje pretende lançar também um software de Inteligência
Artificial, denominado Projeto Sofia. O objetivo do robô é se
comunicar com o usuário, por meio de redes sociais (WhatsApp,
Telegram, Google, Facebook e Instagram) para esclarecer dúvidas
sobre o funcionamento do Sistema dos Juizados Especiais, de
forma independente, autônoma e acessível.

Juíza Fabiana Pellegrino
Coordenadora dos Juizados Especiais
(R)evolução Digital - Justiça dos Novos Tempos
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NEGOCIAÇÃO VIRTUAL:
SISTEMA FACILITA A RESOLUÇÃO
DE LITÍGIOS ENTRE EMPRESAS
E O CIDADÃO

- os advogados cadastrados no sistema PROJUDI; e
- os magistrados e servidores das Varas dos
Juizados Especiais.
Como os processos podem ser
encaminhados para a plataforma de
negociação virtual?
- Automaticamente, após o cadastramento da
ação judicial pelo advogado.
Para isso, não pode haver pedido de urgência e
a parte reclamada deve ser uma empresa associada ao sistema de negociação.
- Por meio da Secretaria do Juizado Especial.
Neste caso, pode ocorrer de ofício ou por intermédio de peticionamento de quaisquer
das partes em processo que se encontra em
andamento.
Como ocorre a negociação?
- A empresa recebe um e-mail informando sobre
a existência, no PROJUDI, de processo pendente de oferta de Proposta Inicial de Acordo.
- Ofertada a proposta, a parte autora, por meio
do seu advogado, recebe um e-mail de aviso,

A pandemia enfrentada trouxe problemas de
ordens diversas. Em meio ao caos, no entanto,
algo positivo: ela contribuiu para acelerar a virtualização no Poder Judiciário da Bahia (PJBA).
Agora, já é possível, por exemplo, que as partes
reclamantes e as empresas reclamadas realizem uma interlocução direta para resolver os
litígios judiciais, tudo isso em um ambiente eletrônico alternativo e permanente.
Esse ambiente de negociação inovador encontra-se integrado ao PROJUDI, que é o sistema
de tramitação de processos eletrônicos utilizado nas unidades do Sistema dos Juizados Especiais da Bahia. À frente da Coordenação dos
Juizados Especiais (COJE) do estado, a Juíza
Fabiana Pellegrino conta que, desde o início da
gestão, o diálogo com empresas consideradas
grandes litigantes, tais como concessionárias de
serviços públicos, empresas de telefonia e associações de condomínios, tem sido fortalecido,
justamente para estabelecer estratégias voltadas a esmaecer ações artificiais que aumentam
a litigiosidade e a sobrecarga do Judiciário.
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notificando que há uma proposta de acordo
feita pela empresa demandada no PROJUDI.
- A parte autora, então, deverá: aceitar, recusar ou
apresentar uma contraproposta, a qual será avaliada pela empresa ré. Nesse caso, um e-mail notificatório é novamente enviado para a empresa.
- Efetivado o acordo, o documento seguirá automaticamente para homologação judicial.
Contraproposta
Aceita a contraproposta pela empresa ré, o termo final do acordo será enviado para ciência e
assinatura pelo advogado da parte autora, com
novo envio de e-mail de aviso.
Negativa
Em caso de negativa, o processo retorna imediatamente ao seu fluxo ordinário, inclusive
com designação de audiência judicial e expedição da citação de forma automática, em se tratando de novos processos.
As empresas ainda não cadastradas no Sistema
de Negociação Virtual do PROJUDI-BA devem
encaminhar solicitação à Coordenação dos Juizados, por meio do endereço eletrônico juizadosespeciais@tjba.jus.br.

“Nesse cenário, foi desenvolvido o Sistema de
Negociação Virtual, no fluxo do PROJUDI, que
permitirá às partes, em ambiente pré-processual e processual, realizar negociação direta, com a
finalidade de estimular a autocomposição, o que
vem ao encontro da Resolução 125 do CNJ e da
Agenda 2030 da ONU”, esclarece a magistrada.
Instituído por meio do Decreto nº 650, de 23 de
setembro de 2020, alterado pelo Decreto Judiciário nº 799, de 10 de novembro, o Sistema de
Negociação Virtual oportuniza ao cidadão assumir o lugar de protagonismo na resolução do
seu problema, estimulando e facilitando a conciliação. A ferramenta, além de contribuir para
a redução das demandas do Judiciário, torna as
soluções coletivas de processos judiciais mais
céleres e eficazes.
Quem pode acessar o sistema?
- os representantes das empresas cadastradas
no PROJUDI e aderentes ao modelo de negociação virtual estabelecido;

CONFIRA AQUI MATERIAIS INFORMATIVOS SOBRE O SISTEMA:
.
Apresentação | Acesso ao Sistema (empresas) | Área do Usuário Representante
Área do Advogado | Área Servidor/Magistrado | Modelo de Termo de Acordo | Empresas credenciadas
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DESPESAS DE PESSOAL:
PJBA ENCERRA 2020 SEM
SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Pela primeira vez em 18 anos, o Poder Judiciário da Bahia (PJBA) não
solicitou ao Poder Executivo a suplementação orçamentária para suas
Despesas de Pessoal, executando, em 2020, o valor inicial estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA).
Conforme dispõe o artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
cabe ao Poder Judiciário estadual o percentual de 6% da Receita Corrente Líquida do Estado para fazer face às Despesas de Pessoal. Os
recursos financeiros vinculados a essa Receita são repassados pelo
Poder Executivo.
A estimativa de Despesa de Pessoal do Judiciário baiano, entretanto,
sempre foi maior que o orçamento repassado pelo Poder Executivo e,
como consequência, o Judiciário sempre precisou ter seu Orçamento
de Pessoal suplementado.
De acordo com a Diretoria de Programação e Orçamento (DPO), unidade vinculada à Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan),
diante da situação de pandemia, o PJBA conseguiu adequar suas despesas, honrando com todos os seus compromissos da folha de pagamento.
É importante lembrar que, considerando o cenário mundial restritivo,
ocasionado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o PJBA estabeleceu, no mês de abril, por meio do Ato Conjunto nº 06, medidas
para a redução, racionalização, contingenciamento, contenção, monitoramento e controle das despesas de pessoal, custeio e investimento.
Em 2021, o trabalho segue com foco em manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Judiciário baiano. “A Administração continuará
buscando a otimização dos recursos disponíveis, sempre em observância à LRF”, ressalta o Diretor de Programação e Orçamento, Maurício Góes Dantas.

A Administração continuará
buscando a otimização
dos recursos disponíveis,
sempre em observância à LRF
Maurício Góes Dantas - Diretor de Programação e Orçamento

SISCONDJ: SISTEMA DE ALVARÁ
ELETRÔNICO CHEGA A 44 COMARCAS
DO INTERIOR DURANTE A PANDEMIA
DO CORONAVÍRUS
No ano de 2020, mais 44 comarcas do interior
do Estado da Bahia passaram a contar com o
Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (SISCONDJ). Considerando o período relativo à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), iniciada
no mês de março, 81,9% dos alvarás foram resgatados por meio do SISDONDJ, eliminando o
uso do papel, facilitando a rotina de trabalho e a
efetivação da prestação jurisdicional.
As comarcas que receberam o SISCONDJ foram:
Barra do Choça; Cândido Sales; Tanhaçu; Ituaçu;
Belo Campo; Tremedal; Iguaí; Itarantim; Maracás;
Presidente Jânio Quadros; Jacaraci; Riacho de
Santana; Igaporã; Tanque Novo; Guaratinga; Itabela; Itajuípe; Belmonte; Santa Cruz Cabrália; Ibicaraí;
Camamu; Itacaré; Mucuri; Nova Viçosa; Ubaitaba;
Uma; Ibirapuã; Itanhém; Medeiros Neto; Buerarema; Uruçuca; Caravelas; Prado; Lençóis; Lauro de
Freitas; Santa Bárbara; Luís Eduardo Magalhães;
Utinga; Santa Inês; Ibotirama; Formosa do Rio
Preto; Pindobaçu; Itiúba; e Chorrochó.
A Comarca da capital, que já conta com o Sistema de Alvará Eletrônico desde 2018, também
recebeu reforço no ano que passou. O sistema
foi implantado nos 1º e 2º Cartórios Integrados
de Família e no Cartório Integrado de Sucessões de Salvador.
Videoaulas para treinamento virtual, realizadas
em parceria com a Universidade Corporativa
(Unicorp), e apoio remoto com equipe técnica
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especializada, sob o gerenciamento e acompanhamento da Diretoria de Primeiro Grau (DPG),
também foram disponibilizadas para os usuários do sistema.
O Sistema - Receber o alvará impresso e assinado pelo Juiz. Dirigir-se a uma agência bancária.
Preencher um formulário e apresentar a documentação solicitada. Aguardar para, então, sacar
o dinheiro. Esse era o procedimento padrão para
o repasse de valores referentes aos alvarás. O Sistema de Alvará Eletrônico, no entanto, desburocratizou o procedimento, tornando-o mais ágil.
Com o uso do SISCONDJ, as ordens judiciais de
pagamento são 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 diretamente para a conta indicada pelo
credor. Assim, o credor e seu representante legal não precisam se deslocar a bancos nem
perder tempo em filas, o que, inclusive, coaduna com as medidas de segurança exigidas no
momento, por conta da pandemia da Covid-19.
Toda essa praticidade é fruto do Acordo de Cooperação Técnica entre a Corte baiana e o Banco
do Brasil, firmado em 2017, ano em que o estado de São Paulo iniciou a realização de repasses
imediatos de levantamentos judiciais. A Bahia
foi o segundo estado do país a implantar essa
tecnologia no âmbito da justiça estadual.
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CENTRAL DE CUSTAS
DO PJBA REGISTRA AUMENTO
NA ARRECADAÇÃO DE QUASE
100% EM 2020
Atento ao advento de um cenário mais restritivo, o Núcleo de Arrecadação e Fiscalização (NAF)
apresentou, logo no início da gestão, ao Desembargador Presidente Lourival Almeida Trindade,
um plano de ação objetivando implantar medidas, de curto e médio prazo, que refletissem no
incremento da arrecadação cartorária, especialmente buscando se preparar para os impactos
que a crise sanitária, naquele momento em fase
inicial, poderia ocasionar no equilíbrio econômico-financeiro do Poder Judiciário da Bahia (PJBA).
As múltiplas ações delineadas, que culminaram
com o mutirão de recolhimento de custas judiciais, realizado entre os dias 3 e 27 de novembro,
fizeram com que a Central de Custas do PJBA registrasse, no exercício de 2020, um aumento na
arrecadação de quase 100% em relação a 2019.
Inserido na Reunião de Análise da Estratégia
(RAE) como projeto estratégico, o mutirão de
recolhimento de custas judiciais foi incorporado
ao Projeto Recolher Legal, da Coordenação dos
Juizados Especiais (COJE). A iniciativa foi precedida de ações de capacitação, promovidas em
parceria com a Universidade Corporativa do
PJBA (Unicorp).
Realizados à distância (EaD) e no modelo autoinstrucional, os cursos de operacionalização
do Sistema de Custas Remanescentes (SCR)
e Custas Judiciais contribuíram para o nivelamento do conhecimento entre os servidores.
Essas capacitações, associadas ao permanente
suporte técnico dado pela Central de Custas Judiciais (CCJUD) e pela Coordenação de Orientação e Fiscalização (COFIS), impactaram positivamente no incremento da arrecadação.
Além do mutirão, destacam-se ainda as seguintes ações: protesto extrajudicial do indébito e parcelamento de custas judiciais, concedido pelo magistrado. Cabe salientar que, em
breve, será ofertado também um meio alternativo de pagamento voluntário pelos responsáveis tributários, através do pagamento das custas judiciais por cartão de crédito/débito. Essa

alternativa está em processo de planejamento
para a contratação de fornecedor, via procedimento licitatório.
“Com a possibilidade do parcelamento dos débitos pelo contribuinte, regulamentado através
do Ato Conjunto nº 16/2020, e pela implantação
do protesto extrajudicial da Certidão de Débito
Judicial, pelo Ato Conjunto nº 18/2020, combinados à facilidade de pagamento da dívida por
cartão de crédito, pelo contribuinte, que será
brevemente implementado, o Tribunal de Justiça da Bahia estará alinhado às boas práticas dos
demais Tribunais de Justiça do Brasil para a recuperação de crédito e o fortalecimento da cidadania e do acesso à Justiça”, afirma o Diretor de
Administração de Arrecadação e Fiscalização do
PJBA, Adolfo de Souza Ferri.

INFRAESTRUTURA: CONSTRUÇÃO
DE NOVO FÓRUM E REFORMA DE
UNIDADES MARCAM 2020
Em meio a um ano totalmente atípico, a Secretaria de Administração (SEAD) seguiu cumprindo seu papel estratégico no que diz respeito à
infraestrutura, garantindo um ambiente seguro e as ferramentas necessárias às atividades
do Poder Judiciário da Bahia (PJBA). A atuação da Sead, articulada com outras unidades
do Tribunal baiano, assegurou, por exemplo, a
conclusão da obra do novo Fórum da Comarca
de Irará, além de intervenções em unidades de
diversas Comarcas, mesmo com todas as medidas restritivas de enfrentamento à Covid-19.

deradas, inclusive, na própria construção do prédio, com a utilização de canteiro de obras com
baixo impacto ambiental, uso de contêineres
para utilização como escritório e almoxarifado,
além de uma melhor gestão da água e energia.

A construção do Fórum de Irará foi finalizada no
dia 12 de julho. A atual gestão assumiu a construção da unidade em fevereiro de 2020, após 90
dias do início das obras, que na época estavam
28% concluídas. Mesmo fazendo parte do grupo
de risco, o Presidente do PJBA, Desembargador
Lourival de Almeida Trindade, seguiu despachando cotidianamente na sede do Tribunal, acompanhando de perto as ações, obras e todo o planejamento para a construção do novo Fórum.

O valor inicial do projeto foi estimado em R$ 6,9
milhões. O valor final, no entanto, ficou em R$
6,3 milhões, uma redução de mais de R$ 580 mil.

Totalizando 1.570,42 m² de área construída, em
um terreno de 3.600 m², o prédio possui dois pavimentos e segue um conceito sustentável, dispondo de sistema de reaproveitamento de água
da chuva. As práticas sustentáveis foram consi-

A nova unidade segue também padrões de
acessibilidade, para garantir o direito a toda e
qualquer pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida de transitar pelo espaço, com segurança e sem que sejam encontradas barreiras
arquitetônicas que impossibilitem a circulação.

Durante o ano de 2020, além da construção de
um novo Fórum, a SEAD realizou, por meio da
Diretoria de Engenharia e Arquitetura (DEA) e
da Coordenação de Obras (Cooba), intervenções em unidades de diversas Comarcas, como
Cachoeira, Conde, Ipiaú, Itagibá, Camamu, Antas, Olindina e Caetité. Os serviços incluíram reconstrução e revisão geral do telhado; ligação
da rede de esgoto à rede coletora; substituição
de revestimentos de piso; adequações e ajustes nas instalações hidrossanitárias e elétricas;
substituição de portas de madeira danifica-

das e de forros; pintura; revisão em coberturas;
substituição de torneiras por modelo automático ecológico; substituição de mantas asfálticas
danificadas; tratamento de infiltrações; recuperação estrutural em concreto armado; colocação de rampa e adequação dos banheiros, que
permitem tornar os ambientes acessíveis para
pessoas com deficiência.
As Comarcas de Eunápolis, Senhor do Bonfim,
Monte Santo, Cícero Dantas e Jeremoabo foram
contempladas com outra importante intervenção: a instalação de plataformas elevatórias de
acessibilidade.
Já na Comarca da capital, foi realizada a obra
para a implantação de mais um Cartório Integrado. Inaugurado no dia 29 de janeiro deste
ano, o 2º Cartório Integrado Cível da capital
agrega as 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Varas Cíveis e Comerciais de Salvador. Sua implantação visa a
uma melhor redistribuição dos recursos humanos e do espaço físico, de modo a fornecer uma
maior agilidade nos trâmites judiciais e aumentar a produtividade na prestação judicial.
Ainda em 2020, no mês de dezembro, Desembargador Presidente assinou o Termo de Cessão
de um terreno que abrigará o novo prédio dos
Juizados Especiais de Feira de Santana. O imóvel,
de 8.000 metros quadrados, foi cedido pelo Governo do Estado da Bahia, em cooperação para
a melhoria das instalações do Poder Judiciário
naquela Comarca. Durante o ano de 2021, serão
iniciadas as obras com maior brevidade, por se
tratar de uma das prioridades da gestão do Presidente, Desembargador Lourival Trindade.
Neste ano, o trabalho segue intenso. Com duração de três meses e meio, as obras da nova sede
da Universidade Corporativa do PJBA (Unicorp)
já começaram. Cerca de 80 trabalhadores na
área da construção civil realizam as intervenções
no canteiro de obras, localizado na cobertura
do prédio anexo II, da sede do PJBA, no Centro
Administrativo da Bahia. Uma área de aproximadamente 1.100 metros quadrados será utilizada
para a construção das salas de aulas e de todo o
projeto de implantação da Universidade.
Iniciada no ano passado, a implantação das Salas
de Depoimento Especial continuam em 2021. A
Diretoria de Engenharia e Arquitetura já contemplou 99% das unidades previstas na 1ª fase de
instalação e os estudos para implantação, ainda
neste ano, das referidas salas nas comarcas previstas na 2ª fase do projeto está em andamento.
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Encontra-se em fase final também, com previsão de entrega para este mês de fevereiro, as
obras do Centro Odontológico localizado no Fórum das Famílias. Cabe ressaltar que já foram
concluídas as obras relativas ao Centro Odontológico localizado no Anexo I do complexo TJBA.
Objeto de recomendações do Ministério Público do Trabalho, o Complexo de Mussurunga
passará por uma completa reestruturação neste ano. Entre ações a serem realizadas estão incluídas: substituição da cobertura; adequação
às normas de segurança, principalmente no
que se refere à prevenção e combate a incêndio; projetos específicos da correção da estrutura metálica; reformas em sanitários; projeto de
iluminação e ampliação do galpão, em razão do
aumento no volume de materiais e equipamentos que são recebidos no local.
Em 2021, além das ações já destacadas, a previsão é de dar continuidade e atender as Comarcas de Encruzilhada, Caravelas, Paramirim,
Livramento de Nossa Senhora, Ubaitaba, Coribe, Igaporã, Piritiba, Barra da Estiva, Correntina,
Gentio do Ouro e Central, todas elas já previstas
no Plano de Obras 2020/2021.
Adequação de unidades
Diante da pandemia vivenciada, foi necessária
a adoção de medidas de higiene e segurança
para garantir o funcionamento do Judiciário e,
especialmente, prezar pela saúde de magistrados e servidores. Por meio do Decreto Judiciário nº 414, de 24 de julho, o Comitê de Saúde da
Corte baiana estabeleceu diversas diretrizes, a
fim de garantir o retorno seguro às atividades
presenciais.
Durante a fase de adequação dos espaços, a
Secretaria de Administração acompanhou os
trabalhos, realizando reuniões, por videoconferência, com os administradores das Comarcas
do interior. Na capital, os ambientes foram pessoalmente vistoriados pelo Comitê de Saúde e
equipes da Sead.
As adequações envolveram delimitação de entrada e saída; sinalização de distanciamento no
piso; divulgação de cartazes informativos; adequação de assentos na área de circulação; disponibilização de álcool em gel 70%; instalação
de barreiras físicas em acrílico para atendimento ao público; e adequação dos ambientes com
observância do distanciamento entre as estações de trabalho de cada servidor.
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UNICORP AMPLIA AÇÕES
EDUCATIVAS E ALCANÇA 100%
DAS COMARCAS DO ESTADO
EM 2020

representa um aumento de 20% em relação ao
índice de 2019 e traduz 67% das ofertas educativas do biênio 2018-2020.
Dentre as ações realizadas no referido período,
82,6% (152) correspondem a cursos, um total de
401 turmas. Cabe ressaltar que foram disponibilizadas 310 vagas para cursos credenciados
pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).
Por conta do isolamento social iniciado no mês
de março do ano passado, a maioria desses cur-

sobre importantes temas do mundo jurídico e
criando pontes com a sociedade.
Além de promover esses eventos virtuais, a Unicorp dá suporte também a cursos, lives e webinários organizados por outras unidades do
PJBA, como a Coordenadoria da Infância e Juventude, a Coordenadoria da Mulher, o Núcleo
de Justiça Restaurativa de 2º Grau e a Coordenação dos Juizados Especiais.
Se, por um lado, o incremento da modalidade
à distância representou uma resposta ao cenário enfrentado devido à crise sanitária, assegurando a continuidade de cursos e capacitações,
por outro significou a ampliação do alcance
das ações. Em 2020, a Unicorp conseguiu impactar 100% das Comarcas do Estado da Bahia,
demonstrando que está presente e contribuindo com as rotinas de trabalho de todo o PJBA,
auxiliando decisivamente na entrega efetiva da
prestação jurisdicional.
De acordo com o levantamento feito pela Universidade, pelo menos um membro de cada
uma das Comarcas que integram o PJBA participou de alguma ação ofertada, notadamente
as que compõem o escopo estratégico do biênio 2020-2021, como os cursos sobre o NAT-JUS
e FIPLAN; as capacitações sobre o PJe Criminal,
Conciliação Judicial, Sistema de Custas Remanescentes e Sistema de Gerenciamento Financeiro; bem como o curso básico de aperfeiçoamento para juízes leigos.
A capacitação no Sistema de Custas Remanescentes e em Custas Judiciais, promovida em
pareceria com o Núcleo de Arrecadação Fiscal
(NAF), por exemplo, contribuiu decisivamente
para o êxito do mutirão de arrecadação 2020,
que resultou em quase 100% de aumento em
relação à arrecadação do ano anterior.

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19)
transformou completamente a vida de todos.
As diversas mudanças e restrições impostas, no
entanto, não foram limitadoras para a Universidade Corporativa (Unicorp) do Poder Judiciário
da Bahia (PJBA), que, mesmo diante do cenário
enfrentado, conseguiu ultrapassar, em 2020, os
indicadores apresentados no ano anterior.
Incentivada pelo Desembargador Presidente
Lourival Almeida Trindade, que reconhece a
importância da construção, do compartilhamento e da gestão do conhecimento para a
melhoria da prestação jurisdicional, a Unicorp
ofertou, no período de janeiro 2020 a janeiro
de 2021, 24.503 oportunidades de formação e
atualização para magistrados e servidores, distribuídas em 184 ações educativas. Essa marca
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Nada disso poderia
ser feito sem o apoio do Presidente,
Desembargador Lourival Trindade,
que estimula a disseminação
do conhecimento plural,
transversal e democrático.
Des. Nilson Castelo Branco
Diretor-Geral da Unicorp

sos foi ofertada na modalidade à distância (EaD)
e na modelagem autoinstrucional, por meio da
qual o participante acessa o conteúdo e estuda
de acordo com seu ritmo de aprendizagem e
sua disponibilidade de tempo. Essa escolha pedagógica contemplou 49 ações autoinstrucionais concebidas e modeladas 100% pela Unicorp.

Os dados levantados demonstram o quanto a
Universidade Corporativa, sob a direção-geral
do Desembargador Nilson Castelo Branco, trabalhou e impactou, de maneira robusta, as Comarcas da Bahia, criando uma forte capilaridade
no interior do Estado, atuando de forma efetiva e
eficaz nos projetos prioritários da gestão.

Para garantir a continuidade das ações educativas em meio à pandemia, além de robustecer,
por meio de parcerias, seu portfólio de cursos
EaD, a Universidade estabeleceu um cronograma de eventos virtuais. Assim, desde o início do
isolamento social determinado pelos órgãos de
saúde pública, lives e webinários têm sido realizados, com a participação de autoridades e
profissionais do Direito, fomentando o debate

O Diretor-Geral da Unicorp faz questão de enfatizar o alinhamento existente entre o trabalho
desenvolvido e as diretrizes da Presidência, cujo
incentivo, conforme pondera, contribui sobremaneira para o êxito das ações da Universidade. “Nada disso poderia ser feito sem o apoio do
Presidente, Desembargador Lourival Trindade,
que estimula a disseminação do conhecimento
plural, transversal e democrático”.

(R)evolução Digital - Justiça dos Novos Tempos

31

PJBA OFERECE 100 VAGAS DE
ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEIO
À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
Em 2020, mesmo em meio à pandemia do
coronavírus, o Poder Judiciário do Estado da
Bahia (PJBA) criou, por meio do Decreto Judiciário nº 790, de 5 de novembro, 100 vagas
de estágio para estudantes de pós-graduação.
Destas, 75 foram destinadas à Diretoria de Primeiro Grau (DPG) e 25 vagas voltadas para a
Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim).
Na DPG, as vagas foram assim distribuídas: 50
vagas para graduados em Direito e devidamente matriculados em curso de pós-graduação
na mesma áreade formação de Direito;15 vagas
para graduados em Psicologia e devidamente
matriculados em curso de pós-graduação na
mesmaárea de formação; e10 vagas para graduados em Assistência Social e devidamente
matriculados em curso de pós-graduação namesma área de formação.
Já as 25 vagas destinadas à Setim são exclusivas
para a área de Tecnologia da Informação e destinadas a graduados em qualquer área de for-
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mação e devidamentematriculados em curso
de pós-graduação correlato à área de TI.
Conforme a Coordenaçãode Desenvolvimento
Organizacional e de Pessoas (CODES), unidade
vinculada à Secretaria de Gestão de Pessoas (Segesp), neste mês de janeiro, o Programa passou,
efetivamente, a operar e os primeiros estudantes
foram contratados: 1 da área de Tecnologia da Informação e 31 com formação na área de Direito.
O Programa de Estágio de Nível Superior de
Pós-Graduação tem o objetivo de oferecer conhecimentos práticos, com vistas a promover
a qualificação, na esfera da educação superior
especializada, por meio de ações de educação
continuada.
Cabe salientar que, enquanto durar a situação
de pandemia do coronavírus, as atividades práticas do estágio, que puderemser realizadas à
distância, assim serão feitas, com a utilização
dos meios digitais e recursos de tecnologia da
informação disponibilizados pelo Tribunal.

GRUPO DE TRABALHO DOMICÍLIO
ELETRÔNICO FECHA O ANO
DE 2020 COM OS 417 MUNICÍPIOS
BAIANOS CADASTRADOS NOS
SISTEMAS JUDICIAIS
A pandemia não foi empecilho para o Grupo
de Trabalho Domicílio Eletrônico concluir sua
primeira fase e cadastrar todos os 417 municípios baianos nos sistemas judiciais. Agora, as citações e intimações, em processos eletrônicos,
podem ser realizadas com poucos cliques, dispensando a expedição de cartas, mandados e
diligências por Oficiais de Justiça.
A Plataforma Domicílio Eletrônico estabelece,
mediante cadastro, um domicílio judicial eletrônico com a finalidade de recebimento de citações, conforme disposto no art. 246, §1º, da Lei
13.105/2015. O cadastramento é obrigatório para
a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração indireta, bem como as empresas públicas e privadas,
com exceção das microempresas e empresas
de pequeno porte.
Para reforçar e aperfeiçoar o trabalho, foi disponibilizado e-mail e WhatsApp com o objetivo de
se manter contato com os entes do Executivo
municipal, eixo central daFase A. Isso resultou
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em um aumento considerável de adesão e regularização de documentação pendente.
O Grupo de Trabalho Domicílio Eletrônico contou com a parceria do Tribunal Regional da 5ª
Região, que compartilhou seu banco de dados,
o qual já contava com a totalidade dos municípios cadastrados. Agora o trabalho segue voltado para as fases B e C (cadastro das empresas
privadas e entes da administração pública indireta), mediante estudo para ajustes no sistema.
Integrado por magistrados e servidores, o Grupo
de Trabalho Domicílio Eletrônico é presidido pelo
Desembargador José Edivaldo Rotondano, e conta com o apoio da Secretaria Judiciária (Sejud).

