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APRESENTAÇÃO

Prezados, apresento-lhes o Relatório de Gestão 
2020/2022 do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia, documento que reúne as principais ações 
que fomentaram o avanço em dois anos de 
trabalho incessante e um programa baseado 
em economicidade, eficiência, transparência, 
diálogo e moralidade. 

Inúmeros foram os projetos desenvolvidos e 
os triunfos alcançados nesta gestão, resultado 
de muito trabalho e empenho dos grupos de 
trabalho, comissões, conselhos, coordenadorias, 
comitês, núcleos e secretarias do PJBA.

Este relatório também evidencia o esforço em conjunto dos magistrados, 
servidores, terceirizados e estagiários em prol de assegurar o acesso à 
justiça, visando à paz social e a efetividade da prestação jurisdicional 
principalmente neste biênio tão difícil, devido à pandemia da COVID-19. 

Nesta gestão foram economizados mais de 200 milhões de reais 
de custeio para os cofres do Judiciário, o que permitiu ampliar os 
investimentos em estrutura e tecnologia. Cumprindo o compromisso 
de valorizar o Primeiro Grau, foram nomeados 100 juízes e mais de 300 
servidores, além de mais de 200 conciliadores e de 250 juízes leigos, 
para os Juizados Especiais.  

Foi concluída a implantação do Processo Judicial Eletrônico - Pje 
(sistema de tramitação de processos oficial do CNJ) em todas as 
unidades da justiça comum e, também a digitalização do acervo físico 
de processos. 

Além disso, foram instituídas as inovadoras soluções do Balcão Virtual 
e da Central de Agendamento, o que permitiu o atendimento dos 
advogados e partes pelas unidades do Poder Judiciário, em tempo real 
e em plena pandemia. Foram pagos um bilhão de reais em precatórios, 
além de entregues novos fóruns, prédios totalmente reformados e 
instaladas novas Varas e CEJUSCS, garantindo a ampliação dos serviços 
do PJBA, mesmo em um cenário tão adverso, como o da pandemia.

A marca “Justiça dos Novos Tempos”, lema da gestão do biênio 
2020/2022, anteviu um cenário de verdadeira revolução digital e 
reformulação da forma de atuação do Poder Judiciário, em todas as 
suas esferas, em curtíssimo prazo. Além disso, ressalta a importância 
da valorização de servidores, magistrados e toda a sociedade na 
construção do Judiciário, além de priorizar o Primeiro Grau, fortalecer e 
melhorar a prestação jurisdicional.

Na oportunidade, agradeço a todos pela dedicação e compromisso 
na construção de um Poder Judiciário mais moderno, acessível, 
transparente, eficiente e que prima pela otimização dos seus recursos.

Des. Lourival Almeida Trindade
Presidente do PJBA
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Teletrabalho 

O PJBA instituiu o regime de teletrabalho no 
âmbito do Poder Judiciário da Bahia. A realiza-
ção do teletrabalho ocorrerá nas unidades que 
atuam na movimentação e impulsionamento 
de processos e procedimentos eletrônicos, 
acessíveis pela rede mundial de computado-
res, nas quais seja possível o controle individu-
al da produtividade do teletrabalhador.

Nomeações de Servidores

Cumprindo o compromisso de valorização do 
1º Grau de jurisdição, da gestão 2020/2022, 
foram realizadas mais de 300 nomeações de 
servidores concursados em caráter provisório 
ou definitivo, uma vez que o concurso regido 
pelo Edital nº 01/2014 já expirou. A iniciativa ob-
jetiva uma melhor distribuição de servidores 
entre as diversas unidades judiciárias. 

PJe Criminal

Após concluir, em 2019, a implantação do PJe 
em 100% das unidades não criminais do esta-
do, o PJBA avançou em 2020, com o projeto 
de implantação do PJe criminal. O objetivo de 
capacitar magistrados e servidores das unida-
des alvo para atuar no PJe, passando a receber 
os casos novos, unicamente por esse sistema, 
foi alcançado. A primeira etapa contemplou 
as unidades com competência criminal que 
faziam uso do sistema SAIPRO. 

Precatórios 

Foi realizado mutirão para pagamento das 
superpreferências constitucionais, dos preca-
tórios que tem o Estado da Bahia como deve-
dor, pagando de fevereiro de 2020 a dezem-
bro de 2021, 3955 benefícios, totalizando R$ 
338.548.586,43. Durante o biênio 2020/2022, o 
PJBA totalizou o valor de R$ 1 bilhão em paga-
mento de precatórios, no período de 20 meses. 

Videoconferência 

A pandemia da COVID-19 impôs mudanças 
significativas e trouxe experiências marcan-
tes para o Judiciário. 
Com vistas a promover a melhoria conti-
nuada da prestação jurisdicional, desde o 
início da pandemia, foram realizadas mais 
de 340 mil videoconferências por meio do 
sistema LifeSize. 

LABJUS

Para fomentar o aprimoramento da pres-
tação jurisdicional por meio da inovação, foi 
instituído, o Laboratório de Inovação e Inte-
ligência do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia (LabJus). A unidade surgiu com o ob-
jetivo de implantar uma gestão de inovação, 
com participação de magistrados, servidores 
e da sociedade, para promover melhorias nos 
serviços judiciários, observando avanços tec-
nológicos e sociais. 

Reinaugurações de Fóruns e Instalações de Varas 

A flexibilização dos trabalhos, decretada em abril de 2021, após a paralização das atividades 
devido à pandemia da Covid-19, permitiu ao Presidente do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia (PJBA), Desembargador Lourival Almeida Trindade, retomar as inaugurações e instala-
ções de novas unidades no Estado da Bahia. Desde maio deste ano, 36 visitas foram realiza-
das na capital, região metropolitana e interior, com vistas a cumprir as metas estabelecidas 
no início da gestão. 
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1º Lugar entre os Tribunais de Médio Porte 

O ano de 2020 definitivamente não foi fácil. A pandemia da Covid-19 trouxe muitos desafios e 
impôs diversas mudanças. No âmbito do Judiciário baiano, magistrados e servidores enfren-
taram as adversidades, garantindo a continuidade da prestação jurisdicional. O comprometi-
mento e a dedicação de todos resultaram em recorde de produtividade, colocando o Poder 
Judiciário da Bahia (PJBA) em 1º lugar entre os Tribunais de médio porte. O ano de 2020 en-
cerrou com mais de 24,5 milhões de atos durante a pandemia. Desse total, mais de 1 milhão 
se refere a sentenças e acórdãos proferidos e 654.026 dizem respeito a decisões. Já o número 
de despachos, ultrapassou a casa dos 2,2 milhões. 

Audiência Digital e do Portal PJe Mídias

O PJBA implantou o sistema para gravação 
e armazenamento de audiências com maior 
agilidade e segurança. O sistema Audiência 
Digital e do Portal PJe Mídias, foram adota-
dos pelo Poder Judiciário da Bahia para gra-
vação de áudio e vídeo das audiências, nos 
processos judiciais físicos e eletrônicos. A de-
terminação do uso dessas ferramentas cons-
ta no Decreto Judiciário nº 423/2020.

Saúde

O PJBA investiu na saúde dos magistrados 
e servidores. Durante o biênio 2020/2022 foi 
inaugurado um serviço de fisioterapia no Fó-
rum Ruy Barbosa, criado um grupo para ofe-
recer orientações para Magistrados, servido-
res e colaboradores do Judiciário baiano com 
diagnóstico de pré-diabetes, diabetes mellitus 
tipos 1 ou 2 e o Centro Odontológico (C-dont) 
passou a funcionar no prédio principal.

Recolher Legal

O Projeto Recolher Legal foi desenvolvido 
com o objetivo de otimizar o recolhimento de 
taxas, custas e despesas judiciais remanes-
centes, nos processos findos e com sentença 
transitada em julgado, em todas as unidades 
judiciárias. Com as medidas, a arrecadação 
anual de custas judiciais em 2020 dobrou em 
relação ao valor arrecadado no ano anterior, 
alcançando R$ 8.039.818,38.

Central de Agendamento

Durante a pandemia da Covid-19, o PJBA 
disponibilizou uma central de atendimento 
para advogados, partes, Defensoria Pública 
e Ministério Público. O objetivo foi facilitar o 
acesso as informações de processos em an-
damento.

Novos Desembargadores

Cinco novos Desembargadores tomaram pos-
se no ano de 2021 no Tribunal baiano. Foram 
eles: os Desembargadores Aldenilson Barbosa 
dos Santos, Regina Helena Santos e Silva, Ma-
nuel Carneiro Bahia de Araújo, Paulo Alberto 
Nunes Chenaud e Geder Luiz Rocha Gomes.

Transparência

O PJBA reforçou seu compromisso em garan-
tir a consulta à informação pública, por meio 
do novo Portal da Transparência. A plataforma 
é mais dinâmica, acessível, e tem um design di-
ferenciado. A página eletrônica de prestação de 
contas está totalmente adaptada para Pessoas 
com Deficiência (PcD), com o uso de dinâmicas 
internacionais e respeito ao desenho universal 
de criação de projetos para acessibilidade.
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Inauguração - Unicorp

Agora a nova sede da Universidade Corporativa está situada em um local próprio: no quarto 
pavimento do Edifício Advogado Pedro Milton de Brito – Anexo II, na sede do Judiciário baia-
no, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, a mudança de sede teve 
uma economia significativa

Aplicativo A.DOT

Parceria firmada com o Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR), em outubro de 2020, aderindo
ao aplicativo de busca ativa de pretendentes 
para crianças e adolescentes disponíveis para
adoção, que não obtiveram êxito com os 
métodos de busca convencionais de inser-
ção. Desde sua implementação, 10 crianças/
adolescentes de comarcas baianas já tiveram 
seus perfis inseridos no aplicativo e uma de-
las já se encontra em processo de adoção.

Selo Parceiro da Justiça

O programa Selo Parceiro da Justiça é alinha-
do com a política judiciária de enfrentamento 
conjunto da litigiosidade no Poder Judiciário 
do Estado da Bahia. O objetivo é criar uma 
rede de entidades parceiras que busquem 
o aprimoramento da prestação jurisdicional, 
por meio do fortalecimento do uso de mé-
todos de prevenção e resolução de conflitos, 
como a conciliação e a mediação, incentivan-
do a desjudicialização.

Balcão Virtual

Durante o biênio, o PJBA implantou o Balcão 
Virtual, ferramenta criada pelo CNJ, que bus-
ca assegurar aos usuários o contato com as 
unidades judiciais, de forma totalmente onli-
ne, adotando todas as medidas de proteção 
e prevenção ao contágio do Coronavírus. O 
acesso ao Balcão Virtual está disponível na 
plataforma do Portal de Serviços do PJBA 
Online, e através do portal da Coordenadoria 
da Mulher o serviço pode ser acessado dire-
tamente para casos de violência doméstica.  

Medidas Protetivas

O Presidente do PJBA, Desembargador 
Lourival Almeida Trindade, no início da 
pandemia da Covid-19, solicitou, aos ma-
gistrados, que as medidas protetivas con-
cedidas pelo Tribunal, durante o período 
de pandemia, tivessem tempo de valida-
de indeterminado. O objetivo foi continuar 
auxiliando no combate à violência contra a 
mulher. Em Salvador, de março a agosto de 
2020, foram expedidas mais de 1.000 me-
didas protetivas.

Cejusc Socioambiental

Foi inaugurado o 1º Centro Judiciário de 
Solução Consensual de Conflitos (Cejusc) 
na área Socioambiental da Bahia, e o 4º do 
país. Salvador, Região Metropolitana e Baía 
de Todos-os-Santos são as regiões atendi-
das pela unidade, que funciona nas instala-
ções do Fórum Ruy Barbosa.

Produtividade comparada da Justiça  
em números

O PJBA alcançou a maior pontuação (100%) no 
Índice de Produtividade Comparada da Justiça 
(IPC-Jus), principal indicador do Relatório Justi-
ça em Números 2021, ano base 2020. Divulgado 
em setembro, a publicação do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) tornou-se uma importante 
fonte de mensuração da atividade judicial.
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PJBA 100% digital

Em 2020, foi estabelecida a meta de tornar o PJBA 100% digital, e em outubro de 2021, o Tri-
bunal alcançou a marca de mais de 20 milhões de páginas digitalizadas no sistema Processo 
Judicial Eletrônico (PJe). O projeto tem como escopo a digitalização de todo o acervo proces-
sual físico de 1º e 2º Grau de jurisdição e, desde agosto de 2020, quando foi retomado o serviço 
(após o início da pandemia da Covid-19), mais de 23 milhões de imagens foram virtualizadas e 
juntadas ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). Atualmente, mais de 200 mil processos 
passaram a tramitar de forma totalmente digital.

Ouvidoria de gênero

Durante o biênio 2020/2022,ocorreu a inau-
guração da Ouvidoria de Gênero do Tribunal. 
A unidade é um canal de acesso, específico 
para registro de manifestações com notícia 
de conduta que possa configurar assédio 
moral, sexual ou discriminação, de qualquer 
natureza, contra magistrados de 1º e 2º Graus, 
servidores, colaboradores voluntários, tercei-
rizados e estagiários.

Regulariza Bahia

Durante o biênio 2020/2022 foi instituído o 
Programa Regulariza Bahia, que tem como 
intuito definir, coordenar, orientar, implemen-
tar e dar celeridade às medidas relativas à 
regularização fundiária urbana (Reurb) e à re-
gularização fundiária rural.

Laboratório de Português Jurídico - Unicorp

A Universidade Corporativa do PJBA, forma-
lizou em novembro de 2021 o Laboratório de 
Português Jurídico da Unicorp. A unidade 
tem o objetivo de aperfeiçoar a escrita foren-
se usada por magistrados e servidores, valo-
rizar o conhecimento do português e tornar 
o Tribunal um modelo de excelência na com-
posição de textos.  

Programa de pós-graduação

O programa tem como intuito ofertar, atra-
vés de ações de educação continuada, o de-
senvolvimento de competências necessárias 
para o exercício do estágio e da atividade pro-
fissional. As aulas ocorreram por meio de en-
contros virtuais.  

Centro de Inteligência

O Centro de Inteligência da Justiça Estadual 
da Bahia (CIJEBA) foi instituído no âmbito do 
PJBA em abril de 2021. O CIJEBA tem como 
principal objetivo prevenir e solucionar confli-
tos multitudinários em sua origem, a partir do 
monitoramento e identificação das deman-
das de massa ou com potencial de repetitivi-
dade, do aperfeiçoamento do gerenciamento 
de precedentes; da atuação coordenada com 
as unidades internas de 1º e 2º Graus e outras 
instituições e da padronização de rotinas; além 
de contribuir para o desenvolvimento de polí-
ticas e ações que visem à redução da cultura 
excessiva de judicialização e do uso predatório 
do sistema de justiça.

Revista Revolução Digital

Com o intuito de enumerar os avanços do 
PJBA durante a pandemia do Coronavírus, o 
Presidente Desembargador Lourival Almeida 
Trindade, lançou a revista “Revolução Digital – 
Justiça dos novos tempos”. A publicação mos-
tra ao jurisdicionado o trabalho do judiciário e, 
consequentemente, possibilita o aumento do 
nível de transparência e confiança entre as par-
tes/advogados e a justiça. A revista está dispo-
nível na página inicial do Poder Judiciário.
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Transmissões

A realização de eventos virtuais, durante o pe-
ríodo de pandemia, foi a alternativa encontra-
da pelo TJBA para assegurar a continuidade 
de ações institucionais, bem como de for-
mação e aperfeiçoamento. Durante os anos 
de 2020 e 2021, foram realizados mais de 140 
eventos virtuais.

Semana de Sentenças e baixas

A ação visa aumentar a eficiência e a qua-
lidade na prestação jurisdicional e reduzir 
o estoque dos processos e a taxa de con-
gestionamento. As 04 (quatro) Semanas de 
Sentenças e Baixas ocorreram de 13 a 17 de 
julho 2020, 05 a 09 de outubro de 2020, 17 
a 23 de julho 2021 e 18 a 22 de outubro 2021, 
somaram 163.060 sentenças e 395.884 bai-
xas, no total de 558.944 atos.

Ranking da Transparência

O Poder Judiciário da Bahia (PJBA) avança e 
conquista o 6º lugar no Ranking da Transpa-
rência 2021 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). O Tribunal baiano alcançou, este ano, 
o melhor resultado em termo de percentual: 
a pontuação de 96,62%, entre todos os tribu-
nais estaduais. Considerando os Tribunais de 
médio porte, a posição do PJBA é o 4° lugar.

Gente que faz a diferença

Para homenagear cada um que integra o 
Judiciário baiano, que contribui para a con-
tinuidade da prestação jurisdicional eficien-
te em meio às dificuldades da crise do novo 
coronavírus, o PJBA promove a campanha 
“Gente que faz a diferença”, com objetivo de 
compartilhar experiências e ações que de-
ram certo durante a pandemia.

Economia

O Tribunal baiano alcançou, por meio de uma 
política de otimização dos gastos dos recursos 
públicos, iniciada em fevereiro de 2020, uma 
marca histórica de economia, no valor de mais 
de R$ 100 milhões para o ano de 2020, con-
forme informado pelas Secretarias que com-
põem a estrutura administrativa do Tribunal.

Conhecendo o Judiciário

Aproximar o Poder Judiciário da comunidade 
acadêmica. Este é o intuito do Projeto Conhe-
cendo o Judiciário. Destinado a estudantes, a 
ação compreende visitas técnicas, seguidas 
de  palestras, ao Fórum Ruy Barbosa e ao edi-
fício-sede do TJBA. Devido às restrições im-
postas pela pandemia, nesta gestão, ocorreu 
uma edição especial com 7 vídeos disponibili-
zados no Youtube do Tribunal.

Nomeação de novos Juízes

A valorização do 1º Grau de Jurisdição, foi um compromisso firmado no discurso de posse do 
Desembargador Presidente Lourival Almeida Trindade. A promessa foi cumprida com a no-
meação de 100 juízes substitutos. Todos os novos magistrados participaram de um curso de 
Formação Inicial, promovido pela Unicorp.



1ª VICE-PRESIDÊNCIA
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APRESENTAÇÃO
 
O presente relatório tem por escopo demonstrar as principais realizações da 1ª Vice-Presi-
dência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), no decorrer do exercício do Biênio 
2020-2022. 

Estão relacionadas neste documento as ações de destaque empreendidas ao longo do Biê-
nio 2020-2022, por cada unidade que compõe a 1ª Vice-Presidência e demais iniciativas prá-
ticas que tiveram contribuição igualmente relevante para que esta gestão cumprisse com 
o compromisso de transparência assumido pelo Primeiro Vice-Presidente, Desembargador 
Carlos Roberto Santos Araújo.

O balanço dos trabalhos atesta que a 1ª Vice-Presidência alcançou nos anos de 2020 e 2021, os 
seguintes resultados: a manutenção da prestação jurisdicional do 2º Grau em meio ao cenário 
da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), qualificando-se, para tanto, a atividade-fim nos 
aspectos gerenciais e administrativos, investindo-se no aprimoramento do Sistema PJE, bem 
como no  atendimento das partes e advogados a partir de telefones e e-mails disponibiliza-
dos; e a garantia de satisfação das necessidades de conforto, segurança e condições adequa-
das de trabalho para todos os servidores envolvidos na entrega da justiça.

COMPOSIÇÃO DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA
 

1º Vice-Presidente
Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo

Equipe Administrativa

Juízes Assessores Especiais
Cássio José Barbosa Miranda

Rogério Miguel Rossi (até 30 de outubro de 2021)

Chefe de Gabinete
Mariana Caires

Diretora de Distribuição do 2º Grau
Mariana Guimarães Nunes

Chefe do Plantão Judiciário do 2º Grau
Dorivaldo Sodré

Assessores de Magistrado
Laécio Suzart Machado Matos

Levi Lopes Souza (até 30 de outubro de 2021)

Assessora Administrativa
Sabrine Silva Kauss

EDIÇÃO DE ATOS NORMATIVOS
 
PORTARIA Nº VP1-06/2020-CG
 
O 1º Vice-Presidente, Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, no uso de suas atribui-
ções legais e regimentais, editou em 04 de fevereiro de 2020, a Portaria nº VP1-06/2020-CG, 
determinando a realização de inspeção na Diretoria de Distribuição do 2º Grau (DD2G) e no 
Plantão Judiciário do 2º Grau (PJ2G), com a finalidade de identificar e inspecionar a rotina 
de trabalho e sua adequação às normas legais e regimentais; identificar o acervo de proces-
sos; verificar o cumprimento dos prazos e a regularidade da distribuição; examinar os livros e 
pastas de arquivo, aferir a adequação do quadro de pessoal, identificar os usuários como os 
respectivos perfis de acesso; conferir as instalações, mobiliário e demais equipamentos.
 
O ato normativo designou ainda os Juízes Assessores Especiais da 1ª Vice-Presidência, Cássio 
José Barbosa Miranda e Rogério Miguel Rossi, para direção dos trabalhos, assinalando-lhes o 
prazo de 30 (trinta) dias, após o encerramento da inspeção, para a apresentação do relatório 
circunstanciado acerca da apuração.

EDITAL DE INSPEÇÃO Nº 01/2020
 
Os Juízes Assessores Especiais da 1ª Vice-Presidência do TJBA Cássio José Barbosa Miranda 
e Rogério Miguel Rossi, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto na 
Portaria nº VP1-06/2020-CG, determinaram, através do Edital de Inspeção nº 01/2020, publica-
do em 05 de fevereiro de 2020, a realização de inspeção ordinária na Diretoria de Distribuição 
do 2º Grau (DD2G) e no Plantão Judiciário do 2º Grau (PJ2G).
 
Deste modo, no período compreendido entre 02/03/2020 a 20/03/2020 foram realizadas 
visitas de inspeção com o propósito de regularizar e agilizar o andamento dos feitos, 
adotando-se, em cada caso, as providências que se fizeram necessárias.
  

PORTARIA Nº VP1-14/2020-CG
 
O 1º Vice-Presidente, Carlos Roberto Santos Araújo, editou em 17 de março de 2020 a Portaria 
nº VP1-14/2020-CG, que dispôs sobre critérios adotados pela 1ª Vice-Presidência para regular 
as atividades da Diretoria de Distribuição do 2º Grau (DD2G), Plantão Judiciário do 2º Grau, 
Gabinete da 1ª Vice-Presidência e Núcleo de Gestão da Qualidade (NUGEQ) enquanto perdu-
rasse o plano de contingência para enfrentamento do Coronavírus (COVID-19).
 
As unidades administradas pela 1ª Vice-Presidência passaram a realizar atendimento remoto 
aos advogados públicos e privados, bem como aos representantes do Ministério Público e ao 
público em geral.
 
O ato normativo visou disciplinar o trabalho remoto e a alternância no comparecimento às 
unidades entre os membros de cada equipe, preservando a manutenção das atividades es-
senciais. Foi determinado ainda que todos os servidores, terceirizados e estagiários passas-
sem a adotar as medidas de higiene recomendadas pelo Comitê instituído para subsidiar a 
adoção de medidas emergenciais de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus.
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ATO CONJUNTO Nº 08/2020

No dia 14 de maio de 2020 foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico o Ato Conjunto nº 08, 
que dispõe sobre as hipóteses obrigatórias de migração de processos para o Sistema PJe e 
dá outras providências.
 
O ato normativo foi fruto do objetivo prioritário de prevenção do contágio pelo novo Coro-
navírus, aliado à garantia do acesso à Justiça durante o período emergencial. Oriundo dos 
esforços empenhados pelo Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, o Ato Conjunto nº 
008/2020 objetivou majorar o quantitativo de processos eletrônicos e impulsionou a virtuali-
zação do Poder Judiciário do Estado da Bahia mediante a conversão dos feitos de competên-
cia “não criminal”, que tramitam através do Sistema E-SAJ, quando da remessa em grau de 
recurso ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
 
O impacto da medida foi de grande relevância, pois uniu as medidas de enfrentamento à 
pandemia COVID-19 aquelas destinadas à redução, racionalização, contingenciamento, con-
tenção, monitoramento e controle das despesas de pessoal, custeio e investimento no âmbi-
to do TJ-BA.
 

ATO CONJUNTO Nº 15/2020
 
No dia 08 de maio de 2020, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico o Ato Conjunto nº 15, 
firmado pelo Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, Primeiro Vice-Presidente, em 
conjunto com a Presidência da Corte. Ficaram estabelecidas, desta forma, as regras para o 
protocolamento, cadastramento e processamento de precatórios, no âmbito do Tribunal de 
Justiça da Bahia.
 
Instituiu-se que, no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, os procedimentos administra-
tivos para pagamento de precatórios tramitarão de forma eletrônica, através do Sistema 
Pje 2º grau.
 
A virtualização dos procedimentos para pagamento de precatórios consistiu em mais uma 
medida adotada pela atual Gestão, visando a redução de custos, além da ampliação da efi-
ciência, da celeridade, da acessibilidade e da transparência, refletindo a busca contínua pela 
satisfação dos jurisdicionados.
 

ATO CONJUNTO Nº 28/2020
 
O Ato Conjunto nº 28, publicado em 24 de novembro de 2020, consistiu em mais um avanço 
do Poder Judiciário do Estado da Bahia rumo à virtualização integral dos processos judiciais. 
O ato normativo em questão contemplou a migração obrigatória, a partir de 30/11/2020, de 
todos os feitos criminais que tramitam em meio físico (através do sistema SAIPRO) para o sis-
tema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), quando da eventual remessa em grau de Recurso 
para o Tribunal de Justiça.
 
Sob a orientação da 1ª Vice-Presidência, a equipe da Distribuição de Segundo Grau participou 
da construção do fluxo de digitalização e migração dos processos: estabeleceu-se a remessa 
dos autos físicos ao Núcleo UNIJUD pela unidade judiciária de primeiro grau, com ulterior va-
lidação da migração e remessa ao fluxo do segundo grau pelo juízo de origem.
 
Todo o procedimento foi idealizado com ênfase na segurança da tramitação e celeridade no 
processamento dos recursos, assegurando que os autos digitais recepcionados na segunda 

instância passarão pela etapa de conferência do cadastro do recurso e análise de prevenção 
no prazo normativo, qual seja de até 03 (três) dias úteis a contar do efetivo recebimento no 
fluxo da triagem inicial da Distribuição de Segundo Grau. Na próxima etapa da virtualização, 
será contemplada a migração para o sistema PJe dos processos criminais que tramitam em 
meio digital através do sistema E-SAJ.
 
A unificação dos sistemas judiciais é uma das metas instituídas pela atual mesa diretora; as 
ações nesse sentido foram efetivadas desde o início da gestão, em fevereiro do corrente ano, 
e se intensificaram após a pandemia da COVID-19, em razão da necessidade de tramitação 
eletrônica dos processos judiciais, aliando-se a celeridade na prestação jurisdicional com a 
preservação da saúde.

ORDEM DE SERVIÇO VP1 Nº 01/2021 – PJ2G
 
A ORDEM DE SERVIÇO VP1-01/2021-PJ2G, que disciplina a Resolução nº 15/2019, foi publicada 
em 11 de fevereiro de 2021 e regulamentou a forma de atendimento à parte ou advogado, em 
especial com a padronização da rotina de videoconferência no âmbito do Plantão Judiciário 
do 2º Grau (PJ2G).
 
O ato normativo foi editado a partir da identificação, pela 1ª Vice-Presidência – na administra-
ção do PJ2G – da necessidade de se ampliar a normatização do serviço do Plantão Judiciário 
do 2º Grau, em especial no que concerne ao atendimento em audiência pessoal à parte ou 
advogado pelo magistrado plantonista.
 
Estabeleceu-se, como regra, que a rotina da prestação jurisdicional de urgência  restará man-
tida, tendo como regra o peticionamento eletrônico, ficando o atendimento telepresencial à 
parte ou advogado, adstrito a casos absolutamente excepcionais, cujo deferimento fica a cri-
tério do Magistrado Plantonista, restar demonstrada a extrema necessidade da medida para 
a admissibilidade do pedido. Nesse sentido, o ato normativo em questão determina que as 
petições e recursos devam contemplar todos os fatos e fundamentos necessários à prestação 
jurisdicional requerida, a fim de viabilizar a análise célere do magistrado plantonista.
 

ATO CONJUNTO N° 004/2021
 
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto n° 004, em 25 de fevereiro, 
seguindo a linha do Decreto Estadual nº 20.254, de 25 de fevereiro de 2021, instituído pelo 
Governo em todo o território do Estado da Bahia.  A edição de tal ato normativo visou con-
templar medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus, causador da COVID-19. 
 
Visando o alcance de tal desiderato, o Ato Conjunto n° 004 estabeleceu novas medidas a se-
rem adotadas no âmbito das unidades judiciárias do Tribunal baiano, destacando-se que ma-
gistrados, servidores, estagiários e colaboradores das unidades judiciárias de todo o Estado 
passaram a atuar na modalidade de teletrabalho, em idêntico horário ao expediente forense 
regular, das 8:00 às 18:00 horas, respeitadas as unidades que funcionam em turno único.
 

PORTARIA Nº VP1-14/2021-CG
 
Seguindo as normativas traçadas pelo Ato Conjunto nº 04, o 1º Vice-Presidente, Desembarga-
dor Carlos Roberto Santos Araújo, editou em 26 de fevereiro de 2021 a Portaria nº 14/2021. Com 
a edição de tal Portaria, pretendeu-se regulamentar as atividades a serem desempenhadas 
pela Diretoria de Distribuição de 2º Grau, Plantão Judiciário de 2º Grau e Gabinete da 1ª Vi-
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ce-Presidência, na modalidade de atendimento remoto aos advogados públicos e privados, 
representantes do Ministério Público e ao público em geral.
 
Diante das diretrizes instituídas, as unidades da 1ª Vice-Presidência passaram a ficar dispo-
níveis durante o horário regulamentar, através do telefone ou e-mail institucional. Ademais, 
durante a vigência da medida excepcional, foram assegurados o expediente do plantão e a 
distribuição regular dos processos que tramitam em meio digital através do sistema PJE.
 

ATO CONJUNTO Nº 15/2021
 
No dia 25 de maio de 2021, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico o Ato Conjunto nº 15, 
que dispõe sobre a instituição de canal de acesso específico para registro de manifestações 
relacionadas ao assédio moral, sexual e discriminação de qualquer natureza, ora designada 
Ouvidoria de Gênero, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia (PJBA).
 

ATO CONJUNTO Nº 20/2021

No dia 20 de julho de 2021, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico o Ato Conjunto nº 20, 
firmado pelo Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, Primeiro Vice-Presidente, em 
conjunto com a Presidência da Corte. Ficaram estabelecidas, desta forma, as novas diretrizes 
das atividades presenciais do Poder Judiciário da Bahia, no período da pandemia, causada 
pela COVID-19.
 

PORTARIA Nº VP1-36/2021-CG

A Portaria Nº VP1-36/2021-CG, publicada em 27 de julho de 2021, editada pelo Desembarga-
dor Carlos Roberto Santos Araújo, 1º Vice-Presidente, dispõe sobre critérios adotados para 
lançamento de prevenções, vinculações e impedimentos em recursos e feitos distribuídos 
em segunda instância e dá outras providências. 

AVISO VP1-29/2021-DD2G

A Primeira Vice-Presidência editou, em 10 de agosto de 2021, o Aviso VP1-29/2021-DD2G, des-
tinado aos Senhores Magistrados, Servidores, membros do Ministério Público, Advogados, 
Estagiários, Partes e demais interessados. 

De acordo com o ato normativo em questão, a Diretoria de Distribuição do 2º Grau – Unida-
de Arquivo Judiciário de 2º grau passou a funcionar, a partir de 15/09/2021, no Edifício Arx da 
Costa Tourinho (anexo I do TJBA), térreo, ao lado da DD2G-Expedição (próximo a Biblioteca), 
às quartas-feiras, das 08h às 15h, destinando-se exclusivamente ao recebimento de processos 
físicos, de competência originária do TJBA, oriundos das Secretarias de Câmaras, para promo-
ver o arquivamento, findada a prestação jurisdicional no 2º Grau.

Em virtude da necessidade de adequação da sua estrutura, o Arquivo Judiciário de 2º grau 
passou a operar em novas instalações. Nesse sentido, o Desembargador Carlos Roberto San-
tos Araújo, 1º Vice-Presidente, destacou que o arquivo judiciário de 2º Grau não processa so-
licitações encaminhadas diretamente pelas partes, devendo os pedidos de arquivamento/
desarquivamento serem diligenciados junto às Secretarias dos respectivos órgãos, com o re-
colhimento das custas, quando aplicável, após o que serão direcionados ao setor de arquivo, 
sempre pelos usuários internos do PJBA.

AVISO Nº 30/2021

Foi publicado em 22 de setembro de 2021 o Aviso nº 30/2021, através do qual o 1º Vice-Presi-
dente, Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, noticiou que a emissão das certidões 
de militância passou a ocorrer através de meio eletrônico (https://certidaomilitancia.tjba.jus.
br/certidaomilitancia/).

A emissão eletrônica das certidões de militância passou a ocorrer de imediato, contem-
plando todos os processos em que o advogado solicitante estiver regularmente cadastrado 
nos sistemas judiciais ativos de 1º e 2º Grau do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (SAJ, 
PROJUDI e PJE).

Tratou-se de mais um avanço da gestão para imprimir agilidade nos serviços prestados pelas 
unidades vinculadas à 1ª Vice-Presidência, que reiterou o compromisso de melhoria contínua. 

ESTATÍSTICA PROCESSUAL
 
PROCESSOS JULGADOS E ACERVO
 
Durante o período de 07.01.2020  a 15.12.2021 foram distribuídos 172 (cento e setenta e dois 
processos)  destinados ao julgamento de conflitos de competência e esclarecimento de dúvi-
das regimentais.  Na gestão 2020 - 2022, sob a Relatoria do 1º Vice-Presidente, foram julgados 
121 (cento e vinte e um) processos oriundos do PJe e SAJ.  

Os processos administrativos distribuídos no período compreendido entre o ano de 2020 e 
2021, por sua vez, alcançaram o total de 118.

Com vistas a garantir a agilidade da tramitação dos feitos, a 1ª Vice-Presidência estabeleceu rigoro-
so controle de prazos e metas para os processos judiciais e administrativos recebidos no Gabinete, 
respeitando-se os indicadores definidos pela gestão e realizando-se monitoramento mensal  

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NO 2º GRAU
 
Dando cumprimento ao plano de gestão estabelecido pelo Primeiro Vice-Presidente, De-
sembargador Carlos Roberto Santos Araújo, o Juiz Assessor da Primeira Vice-Presidência, 
Cássio Miranda, acompanhado da Diretora de Distribuição do 2º Grau, Mariana Guimarães 
Nunes, reuniu-se, em 13 de fevereiro de 2020, com a Diretora do Primeiro Grau, Thais Felippi 
Pimentel, acompanhada da servidora Yasmin Reis, para deliberar sobre o grupo de trabalho 
destinado a acompanhar os processos remetidos ao Tribunal de Justiça em grau de recurso 
pelas unidades judiciárias de primeiro grau.

Naquela oportunidade, com a colaboração da Secreta-
ria de Tecnologia da Informação e Modernização (SE-
TIM), foi realizado levantamento dos processos com 
entraves na remessa ao Segundo Grau, que passaram 
a ser tratados e regularizados pelo Grupo de Trabalho.

Observou-se, a partir desta ação, o plano de gestão da 
Primeira Vice-Presidência para o Biênio 2020/2022, que 
prioriza o desenvolvimento da funcionalidade, para fins 
de otimização das remessas dos processos em grau de 
recurso que ainda tramitam no Sistema SAJ.

https://certidaomilitancia.tjba.jus.br/certidaomilitancia/
https://certidaomilitancia.tjba.jus.br/certidaomilitancia/
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No âmbito da Diretoria de Distribuição do 2º Grau, no período de 07.01.2020 a 18.12.2020, fo-
ram distribuídos 95.823 (noventa e cinco mil oitocentos e vinte e três) processos, registran-
do-se um incremento no quantitativo de processos distribuídos no primeiro ano do Biênio 
2020/2022, em comparação com o número de feitos sorteados nos anos de 2018 e 2019, nos 
quais foram distribuídos 79.117 (setenta e nove mil cento e dezessete) processos e 65.755 (ses-
senta e cinco mil setecentos e cinquenta e cinco) processos, respectivamente.

Durante o período de janeiro a novembro de 2021, foram distribuídos 90.474 (noventa mil 
quatrocentos e setenta e quatro) processos.

PROCESSOS RECEBIDOS NO PLANTÃO DO 2º GRAU
 
No período de 01.01.2020 a 31.12.2020 foram recepcionados 1.337 (hum mil trezentos e trinta e 
sete) processos pelo Plantão Judiciário do 2º Grau. 
 
Por sua vez, no período de 01.01.2021 a 15.12.2021 foram recepcionados 1.233 (hum mil duzentos 
e trinta e três) processos.

O Plantão Judiciário de 2º Grau não mantém acervo, sendo todos os processos enviados a 
Distribuição ao final do plantão.

AÇÕES INSTITUCIONAIS
 
VISITAS A UNIDADES INTERNAS DO TJ/BA
  
Em 11 de fevereiro de 2020, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Desembar-
gador Carlos Roberto Santos Araújo, realizou visitas institucionais em alguns setores internos 
do judiciário baiano. Naquela oportunidade, foram visitados o Núcleo de Gestão da Qualidade 
(NUGEQ) e a Diretoria da Distribuição do 2º Grau (ambas as unidades subordinadas à 1ª Vice-
-Presidência, conforme previsto no art. 85 do Regimento Interno do TJBA).

O Desembargador visitou também as instalações do Unijud Digital, do Núcleo de Documen-
tação e Informação (NDI), e da Coordenação de Produção e Comunicação (CPROD) da Se-
cretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (SETIM) –setores que dão suporte ao 
trabalho realizado pela Diretoria de Distribuição do 2º Grau (DD2G).
 
Após a realização das visitas institucionais, o 1º Vice-Presidente destacou a importância de co-
nhecer de perto o funcionamento desses setores para a definição de estratégias, com vistas 
à melhoria da prestação jurisdicional.
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AJUSTE DAS ATIVIDADES DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE 2º GRAU (RECESSO DE CARNAVAL)
 
Em reunião realizada no dia 17 de fevereiro de 2020, o Juiz Assessor Rogério Rossi, atendendo 
à determinação do Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, 1º Vice-Presidente, finali-
zou os ajustes para as atividades que serão desenvolvidas pelo Plantão Judiciário de 2º Grau 
no período de recesso de carnaval.
 
Durante a reunião, o Juiz Assessor deliberou sobre as configurações do sistema judicial (PJe) jun-
to à equipe da Coordenação de Sistemas, representada pelo Coordenador Cláudio Nogueira.

O Magistrado Rogério Rossi deliberou ainda sobre o regime de sobreaviso da equipe de su-
porte. Tais medidas visaram assegurar o funcionamento adequado da unidade de Plantão 
Judiciário de 2º Grau durante o período de recesso de carnaval.
 

PARTICIPAÇÃO NO PROJETO “CONHECENDO O JUDICIÁRIO”
 
Teve início em 03 de março de 2020 a participação da 1ª Vice-Presidência no Projeto “Conhe-
cendo o Judiciário”, cujo objetivo consistiu em aproximar os estudantes das rotinas do Poder 
Judiciário, incentivando as boas práticas e contribuindo para o ideal de transparência e mul-
tiplicação do conhecimento.
 
Uma equipe multidisciplinar, composta por servidores do TJBA, recepcionou os discentes da 
UNEF – Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana. Naquela oportunidade, a servidora 
Mariana Nunes, Diretora de Distribuição do 2º Grau, apresentou a estrutura da atual mesa 
diretora, explicou o funcionamento do Plantão Judiciário do 2º Grau e abordou os órgãos que 
compõem o Tribunal, explicando ainda a forma de processamento dos recursos e ações de 
competência originária do TJBA.

O representante da Ouvidoria Judicial e o Assessor de Comunicação do Tribunal de Justiça, 
além de outros palestrantes, participaram das atividades, que incluíram visita institucional às 
alas de sessões do órgão plenário.

INSPEÇÃO NO FÓRUM RUY BARBOSA
 
Em 05 de março de 2020, o Juiz Assessor Especial da 1ª Vice-Presidência, Cássio Miranda, 
visitou a unidade da Diretoria de Distribuição do 2º Grau, localizada no Fórum Ruy Barbosa. 
Naquela oportunidade, os servidores foram ouvidos pelo Magistrado, em atendimento à Por-
taria nº VP1–06/2020-CG (de acordo com a qual, as unidades vinculadas à 1ª Vice-Presidência 
ficaram submetidas à inspeção ordinária).

Todos os pleitos assinalados pelos servidores foram consignados em Relatório Final, oportu-
namente encaminhado ao Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, 1º Vice-Presidente, 
com vistas à melhoria contínua dos serviços prestados por aquela unidade.
 

INSPEÇÃO DO ARQUIVO SEDIADO NA EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
 
No mesmo sentido de atendimento à Portaria nº VP1–06/2020-CG, as atividades de inspeção 
determinadas pelo Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, 1º Vice-Presidente, foram 
continuadas no dia 05 de março de 2020, pelo Juiz de Direito Cássio Miranda.

O magistrado acompanhou as rotinas desempenhadas pela 
equipe da Diretoria de Distribuição do 2º Grau junto ao Arqui-
vo Judiciário, sediado na Empresa Gráfica da Bahia. Naquela 
ocasião, foi observado o acervo da unidade, verificada a regu-
laridade dos serviços executados e solicitado dados comple-
mentares. Ao final da inspeção, foi fornecido ao 1º Vice-Presi-
dente o Relatório Final correspondente.

ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS REMETIDOS EM 
GRAU DE RECURSO
 
No dia 17 de março de 2020, a Diretora de Distribuição do 2º 
Grau, Mariana Nunes, sob a coordenação do Juiz Assessor Es-
pecial da 1ª Vice-Presidência, Cássio Miranda, disponibilizou 
relatório dos processos analisados no período de 10/02/2020 

1ª Vice-Presidência 1ª Vice-Presidência
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a 10/03/2020, de acordo com o qual, do total de processos informados pela Coordenação de 
Sistemas de Informação - COSIS (1.627), foram regularizados 257 (duzentos e cinquenta e sete) 
processos. Os demais processos identificados com irregularidade de movimentação, julga-
dos ou sem recurso seguiram para análise da Diretoria de Primeiro Grau, na segunda etapa 
do grupo de trabalho.

Concluiu-se, desta forma, a primeira etapa do Grupo de Trabalho destinado ao acompa-
nhamento dos processos remetidos em Grau de Recurso, nos termos da Ordem de Serviço 
09/2019. A medida adotada passou a ser realizada trimestralmente.
 

ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ (EM 
VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19)
 
Objetivando atender as determinações do Conselho Nacional de Justiça, exaradas no Pedido de 
Providências nº 0001915-16.2020.2.00.0000, a 1ª Vice-Presidência promoveu encontro com a equi-
pe da Coordenação de Sistemas. Naquela ocasião, o Juiz Assessor Especial, Cássio Miranda, de-
terminou o desenvolvimento de um sistema de automação no serviço de estudo da prevenção.

Vale destacar que foi abordada a necessidade de definição de alternativas para o tratamento 
dos recursos internos, pois, em atendimento às determinações do Conselho Nacional de Jus-
tiça, os recursos internos nos processos judiciais eletrônicos (PJe e 2G) passaram a tramitar 
no bojo do processo principal como petição intermediária, sem qualquer distinção quanto à 
numeração processual.
 
De igual forma, foram debatidas soluções alternativas para remessa de processos ao 2º Grau, 
com o objetivo de facilitar o envio dos autos que ainda tramitam por meio do sistema SAJSG.

CICLO DE CAPACITAÇÕES DA DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO DO 2º GRAU (DD2G)
 
Realizou-se em 18 de julho de 2020, sob a Coordenação do Juiz Assessor Cássio Miranda, a 
capacitação destinada, a ampliar e sedimentar os conhecimentos dos membros da equipe 
da Diretoria de Distribuição de Segundo Grau, nos processos que tramitam em meio digital.
 
O treinamento, realizado pelas servidoras Lorena Macedo e Sizenildes Almeida através de pla-
taforma de videoconferência, foi direcionado a funcionários que já atuavam na unidade, em 
atividades relacionadas a processos que tramitavam em meio físico. Esta ação institucional 
teve com o objetivo primordial de definir a sistemática de conferência do cadastramento dos 
processos digitais distribuídos no sistema PJe2G, com emissão da respectiva certidão na fase 
de triagem inicial (que antecede a análise de prevenção e a remessa ao Gabinete do Relator).

Através de tal qualificação, concretizou-se uma das estratégias de reestruturação e reorgani-
zação do quadro de pessoal. O processo de adequação realizado na Diretoria de Distribuição 
do 2º Grau objetivou atender ao incremento do quantitativo de processos digitais impulsio-
nado pelo Ato Conjunto nº 8, publicado no DJe em 14/05/2020.
 
O aumento do quantitativo de processos digitais no período da pandemia da COVID-19 har-
monizou-se com as diretrizes de priorização da saúde e prestação eficiente do serviço de Dis-
tribuição do 2º Grau, cuja produtividade durante a adoção do regime de teletrabalho sofreu 
considerável aumento.

READEQUAÇÃO DA DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO DO 2º GRAU (DD2G)
 
Em atendimento à determinação do 1º Vice-Presidente, Carlos Roberto Santos Araújo, foi con-
cluída, no dia 23 de outubro de 2020, a reestruturação física da Diretoria de Distribuição do 2º 
Grau. A obra teve como objetivo a adequação da referida unidade às diretrizes de higiene e 
segurança estabelecidas no Decreto Judiciário 414/2020, a serem adotadas por todas as uni-
dades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça da Bahia.

Ampliou-se o espaço físico da unidade; foram redimensionadas as estações de trabalho e 
assegurou-se a otimização das atividades desempenhadas pela Diretoria da Distribuição do 
2º Grau. Considerando-se, ainda, o cenário da pandemia da Covid-19, obedeceu-se ao crono-
grama de retomada presencial das atividades do Poder Judiciário da Bahia, de forma gradual, 
em consonância com o Ato Conjunto nº 20, de 29/09/2020.
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Restou delimitado o trabalho interno, vedando-se o acesso e o atendimento presencial aos 
advogados e às partes, que continuaram sendo realizados através do e-mail institucional (dis-
tribuicao2grau@tjba.jus.br) e pelos telefones: 3372-5694 e 3372-5598. Ademais, os servidores 
passaram a exercer as atividades presencialmente, das 09h às 15h, em sistema de rodízio e 
quantitativo diário equivalente a um servidor para cada 4m² dos espaços físicos, correspon-
dente a aproximadamente 30% do efetivo da unidade, resguardada a proteção da saúde com 
a adoção de medidas como a intensificação da higienização e desinfecção de superfícies e 
processos físicos.
 
Com a ampliação da virtualização dos processos, notadamente pela expansão do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe), alguns procedimentos foram eliminados ou sensivelmente reduzi-
dos, a exemplo da numeração de folhas, o que contribuiu para a definição da nova maneira 
de disposição das máquinas, equipamentos e funcionários no espaço físico.

RENOVAÇÃO DO MEMORIAL DOS 1º VICE-PRESIDENTES
 
O Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, 1º Vice-Presidente,  e o Presidente da Cor-
te, Desembargador Lourival Almeida Trindade, descerraram, em homenagem prestada ao 
Desembargador Augusto de Lima Bispo, então 1º Vice-Presidente no biênio 2018/2019, a ceri-
mônia ocorreu de forma restrita e com adoção de todos os procedimentos de prevenção ao 
contágio e disseminação pelo novo CORONAVIRUS.

Foi renovada, naquela oportunidade, a Galeria situada na sala 320-Sul do TJBA (prédio prin-
cipal), destacando-se assim, por meio de ato solene, a especial relevância do memorial, que 
reflete a preservação da história institucional e estabelece uma conexão com o futuro.

PROJETO PJE TOTAL
  
A 1ª Vice-Presidência, através de representação no Grupo de Trabalho estabelecido pelo De-
creto Judiciário nº 15/2021, e com vistas à atualização do processo de implantação da versão 
2.1 do PJe, a partir de 28 de janeiro passou a apoiar o Projeto PJe TOTAL. Vale salientar que as 
principais ações desenvolvidas pelo referido grupo consistem em testar os fluxos e funciona-
lidades do sistema, além de catalogar e reportar o resultado para a equipe do projeto, indica, 
quando for o caso, os eventuais erros apresentados para realização dos ajustes necessários.

O Projeto PJe TOTAL, de iniciativa do PJBA, visa atender a necessidade de manter o sistema 
PJe atualizado com a versão nacional, em obediência as diretrizes do Conselho Nacional de 
Justiça. Nesse sentido, visando colaborar, a 1ª Vice-Presidência vem acompanhando a virtua-
lização dos processos na segunda instância.  
 
Tomando-se como parâmetro o primeiro ano de gestão atípico, marcado notadamente pelo 
surgimento da pandemia da COVID-19, pôde-se notar um sensível incremento da celeridade 
nas distribuições do 2º Grau. 
 

CAMPANHA “DESCOMPLICANDO O PROTOCOLO NO TJBA 2º 
GRAU”
 
Foi lançada em 04 de fevereiro de 2021, pelo Desembargador Car-
los Roberto Santos Araújo, 1º Vice-Presidente, a Campanha “Des-
complicando o Protocolo no TJBA 2º Grau”, com a edição do pros-
pecto elaborado pela equipe da 1ª Vice-Presidência, que fornece 
orientações sobre o protocolo de petições iniciais e intermediárias 
no TJBA, além de outras informações relevantes.
 
O objetivo da campanha consiste em manter a clareza  na comu-
nicação com o usuário externo, durante a implantação do crono-
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grama de migração, até que seja alcançada a unificação dos sistemas na plataforma do Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJe).
 
Os principais aspectos abordados versam sobre o protocolo das ações e recursos de com-
petência originária do TJBA (2º GRAU), das apelações e outros recursos de competência 
recursal, bem como petições intermediárias. O material ainda esclarece sobre as etapas de 
distribuição no 2º Grau, bem como informa os canais de comunicação para dúvidas sobre 
certidões e custas.
 
Como estratégia de divulgação, foram encaminhados ofícios à Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Bahia, à Defensoria Público do Estado da Bahia, à Procuradoria Geral do 
Estado da Bahia e à Procuradoria Geral de Justiça, além de diversas unidades internas do 
Tribunal, solicitando ampla divulgação nos meios de comunicação disponíveis.

1ª VICE-PRESIDÊNCIA DO TJBA EM AÇÃO
 
Em 19 de maio de 2021, a 1ª Vice-Presidência – representada pela Diretoria de Distribuição do 
2º Grau – passou a integrar o grupo de trabalho instalado para correção de cadastramento, 
atualização de Relatorias e fornecimento de informações atualizadas ao Conselho Nacional 
de Justiça.
 
A equipe de trabalho foi formada por membros da Secretaria Geral da Presidência (SGP), 
Secretaria Judiciária (SEJUD), Secretaria de Planejamento (SEPLAN), além da Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Modernização (SETIM) e de diversas unidades de apoio, que agre-
garam esforços para atualização e regularização do cadastro e situação de processos físicos.
 
Para o êxito do Projeto, a 1ª Vice-Presidência prestou suporte através do  Sistema da Linha Su-
cessória – SLS, desenvolvido e atualizado pelo seu Gabinete; tal sistema aplica-se, em especial, 
para correção de eventuais distorções de acervo. 
 
Assinala-se, ainda, que além das correções pontuais nos processos identificados, foram ado-
tadas medidas de capacitação, a exemplo da adoção de cartilha informativa para as Secreta-
rias de Câmaras,  traçando uma meta de progressiva redução das não conformidades.

RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA
 
O Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo coordenou, em 19 de julho de 2021, o retor-
no das atividades presenciais, em horário de expediente regular, nas unidades vinculadas à 
1ª Vice-Presidência, em cumprimento ao Ato Conjunto nº 20/2021. Ficou mantida, contudo, a 
prioridade do atendimento externo através das ferramentas virtuais, reservando-se o aten-
dimento presencial às hipóteses em que não for possível fazê-lo de forma remota, mediante 
prévio agendamento.
 
Vale ressaltar que continuarão à disposição, para atendimento das partes e advogados, as 
ferramentas virtuais que foram ampliadas e desenvolvidas durante a crise sanitária, a exem-
plo dos balcões  virtuais da Diretoria de Distribuição do 2º Grau e do Plantão Judicial do 2º 
Grau (https://guest.lifesize.com/8422587), atendimento via aplicativo WhatsApp pelo Plantão 
Judicial do 2º Grau, além dos telefones e e-mails institucionais disponíveis no sítio eletrônico 
da 1ª Vice-Presidência.
 

PROJETO TRANSPARÊNCIA NA ANÁLISE DE PREVENÇÃO.
 
Considerando-se a natureza administrativa dos procedimentos realizados pela Diretoria 
de Distribuição do 2º Grau - DD2G, gerida pela 1ª Vice-Presidência, aliada à necessidade 
de ampliação e de uniformização de orientações básicas e estritamente objetivas, no que 
concerne aos critérios para lançamento de prevenções de órgãos julgadores, Relatores, de 
vinculações e impedimentos de magistrados, conferindo-lhes a devida publicidade e trans-
parência, foi editada em 27 de julho de 2021, pelo Desembargador Carlos Roberto Santos 
Araújo, 1º Vice-Presidente, a Portaria Nº VP1 36 /2021 – CG.

Tal ato normativo foi instituído com o escopo de compilar as normas regimentais aplicáveis 
ao estudo da prevenção, bem como as decisões proferidas no julgamento de dúvidas e con-
flitos de competência, conferindo praticidade e transparência às atividades desenvolvidas 
pela Diretoria de Distribuição do 2º Grau.

 

Desta feita, a implantação do Projeto Transparência na Análise de Prevenção imprime celeri-
dade e eficiência a prestação jurisdicional, se justificando pela necessidade de racionalização 
do serviço judiciário.

LANÇAMENTO DE CARTILHA SOBRE ANÁLISE DE PREVENÇÃO
 
A Diretoria de Distribuição do 2º Grau (DD2G), com o intuito de promover avanços no Projeto 
de Transparência na Análise da Prevenção, lançou em 28 de julho de 2021 uma cartilha para 
atualização periódica das regras de distribuição.
 
A cartilha ordena as orientações veiculadas na Portaria Nº VP1 36/2021 – CG, além de trazer ou-
tras informações relevantes como prazos de distribuição e redistribuição, utilização adequada 
do sistema judicial para tramitação de ações e recursos, procedimento de triagem e registro 
de impedimentos.
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A publicação conta com um esquema de fluxograma para análise de prevenção e destaca o 
link para acesso ao Sistema da Linha Sucessória – mantido pela Primeira Vice-Presidência -, 
a publicação mensal do relatório de processos distribuídos e dos usuários dos sistemas judi-
ciais na Diretoria de Distribuição e a existência do repositório de jurisprudência dos julgados 
relatados pelo Primeiro Vice-Presidente.
 
A periodicidade da publicação ficou condicionada às eventuais alterações regimentais das 
regras aplicáveis ao estudo da prevenção.

ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM GRAU DE RECURSO

Foi deflagrada pela 1ª Vice-Presidência, no final do mês de julho, mais uma etapa de acom-
panhamento dos processos em grau de recurso, em atendimento à Ordem de Serviço nº VP1 
nº 09/2019-DD2G.

A partir do relatório periodicamente obtido pela Diretoria de Distribuição do 2º Grau, para fins 
de acompanhamento e regularização de eventuais não conformidades, identificadas no ato de 
remessa dos feitos em grau de recurso pelas unidades judiciárias de 1º Grau, foram adotadas as 
seguintes providências: envio de Ofício a todos os Gabinetes de Desembargadores informando 
os processos identificados com duplicidade de tramitação nos sistemas SAJ e PJE; registro de 
chamado para suporte técnico de todos os processos em tramitação no PJE Primeiro Grau que 
apresentaram erro sistêmico quando do envio em grau de recurso (processos não recepcio-
nados no PJE Segundo Grau; e análise pormenorizada dos processos com movimentação de 
remessa em grau de recurso no sistema SAJ PG, sem registro na 2ª instância.

Os resultados apresentados em 25 de agosto, após a adoção das medidas supracitadas, re-
velaram saldo positivo, na medida em que houve: regularização da duplicidade de processos 
em tramitação (SAJ e PJE); correção dos processos com erro de movimentação; e, ainda, en-

vio para a Diretoria de Primeiro Grau da listagem de processos identificados para ajuste de 
movimentação.

REUNIÃO SETORIAL DO PROGRAMA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO PODER JUDI-
CIÁRIO DA BAHIA (PJBA)

A Chefe de Gabinete da 1ª Vice-Presidência, Mariana Caires, participou, em 19 de outubro de 
2021, da primeira reunião setorial do programa de Governança Corporativa do Poder Judiciá-
rio da Bahia (PJBA), instituído pelo Decreto Judiciário nº 654/2021.
Estiveram também presentes no encontro as representantes da 2ª Vice-Presidência, da Se-
cretária Judiciária (SEJUD) e do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP), com o 
objetivo de aperfeiçoar o desempenho do sistema de gestão, em conformidade com as dire-
trizes de melhoria contínua do PJBA.

Considerando-se que a governança corporativa tem por escopo principal alinhar e envolver 
os gestores no aperfeiçoamento dos processos de trabalho, o novo perfil adotado visa apri-
morar os princípios e valores do PJBA, traduzindo os conhecimentos catalogados nos encon-
tros em ações alinhadas aos interesses e objetivos do Tribunal.

PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO.
 
A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), gestão 2020-2022, publicou em 
13 de dezembro de 2021 o “Relatório Pesquisa de Satisfação 2020/2021”, fruto da pesquisa de 
satisfação realizada com integrantes dos Gabinetes de Desembargadores, bem como de ser-
vidores lotados nas Secretarias dos Órgãos Julgadores. 

Mediante envio de questionários, a pesquisa objetivou verificar o grau de satisfação dos usu-
ários internos do TJBA com relação ao Plantão do Judiciário, bem como aos serviços de aten-
dimento prestados pela Diretoria de Distribuição do 2º Grau – DD2G.

O resultado final alcançado pela pesquisa permitiu avaliar a eficácia dos processos de traba-
lho e auxiliou na adoção de ações preventivas e/ou corretivas, contemplando-se a meta da 
busca pela melhoria contínua dos serviços prestados. 
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O Relatório da Pesquisa de Satisfação foi disponibilizado em: http://primeiravice.tjba.jus.br/
relatorio-pesquisa-de-satisfacao-2020-2021/

REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO PLANTÃO JU-
DICIÁRIO DE 2º GRAU

Por determinação do Desembargador Carlos 
Roberto Santos Araújo, 1º Vice-Presidente do 
TJBA, e do Juiz Rogério Miguel Rossi, Juiz As-
sessor da 1ª Vice-Presidência, promoveu-se am-
pla reforma no espaço físico que comporta as 
instalações do Plantão Judiciário de 2º Grau.

Foram realizadas as seguintes ações: retirada 
de infiltrações e mofo das paredes da secre-
taria; reparo no quadro de energia, que estava 
com os fios expostos; troca parcial dos forros 
do teto, que se encontravam, também, com a 
presença de mofo; manutenção dos aparelhos 
de ar-condicionado, onde algumas unidades 
encontravam-se inoperantes; retirada de mofo 
e pintura das paredes do mezanino; retirada 
de mofo e pintura das paredes da copa; reparo 
e pintura das paredes do gabinete dos Magis-
trados, que apresentavam rachaduras, dentre 
outros, a exemplo de manutenção das maça-

netas, piso, descargas e telas anti-mosquitos dos banheiros.

Além da manutenção realizada, houve aquisição de equipamentos novos de informática, 
quais sejam, 04 (quatro) microcomputadores, que foram distribuídos entre a secretaria e o 
gabinete dos Magistrados, além de aparelho celular institucional compatível com a necessi-
dade do Plantão.

HOMENAGENS E HONRARIAS
 
COMENDA DA CIDADANIA DESEMBARGADOR JATAHY FONSECA

 

Na tarde do dia 12 de março de 2020, foi realizada sessão solene na sede do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Bahia (TRE-BA), em Salvador, na sessão, o 1º Vice-Presidente do TJBA, Carlos 
Roberto Santos Araújo, foi agraciado com a “Comenda da Cidadania Desembargador Jatahy 
Fonseca”. Além da entrega da honraria, o evento foi marcado pelo encerramento oficial do 
recadastramento biométrico no território baiano.

A cerimônia foi marcada por homenagens a autoridades, instituições e servidores que cola-
boraram para o sucesso do último ciclo da revisão biométrica na Bahia. Na ocasião, também 
foram agraciados com a “Comenda da Cidadania Desembargador Jatahy Fonseca”, o Desem-
bargador Lourival Almeida Trindade, Presidente do Tribunal de Justiçada Bahia (TJBA); o 2º 
Vice-Presidente, Desembargador Augusto de Lima Bispo; e o Corregedor das Comarcas do 
Interior, Desembargador Osvaldo Almeida Bomfim, dentre outras autoridades integrantes do 
Poder Judiciário.

http://primeiravice.tjba.jus.br/relatorio-pesquisa-de-satisfacao-2020-2021
http://primeiravice.tjba.jus.br/relatorio-pesquisa-de-satisfacao-2020-2021


2ª VICE-PRESIDÊNCIA
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APRESENTAÇÃO

No biênio 2020/2022 a 2ª Vice-Presidência (2VP) se encontra sob a gestão do Desembargador 
Augusto de Lima Bispo, auxiliado pelos Juízes Assessores Especiais, Joséfison Silva Oliveira 
e Raimundo Nonato Borges Braga, em face de convocação do Presidente do Egrégio Tribu-
nal de Justiça da Bahia (TJBA), devidamente autorizada em sessão plenária extraordinária e 
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) nº 2.555, de 05 de fevereiro de 2020, na 
forma do art.  40, do RITJBA. A teor do art. 86 do RITJBA, ao 2º Vice-Presidente compete a 
gestão do Gabinete da 2ª Vice-Presidência, da Seção de Recursos, da Secretaria da Seção de 
Recursos, da Ouvidoria Judicial, do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Cole-
tivas (NUGEPNAC) e do Centro de Inteligência da Justiça Estadual da Bahia (CIJEBA). Adiante 
apresentamos as principais atividades desenvolvidas e respectivos resultados alcançados no 
biênio 2020/2022 pelas unidades vinculadas a 2ª Vice-Presidência que culminaram na imple-
mentação de diversas iniciativas e projetos com o intuito de aprimorar a prestação dos servi-
ços oferecidos pelas unidades. 

GABINETE DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA

O Gabinete da 2ª Vice-Presidência (GAB2VP) é responsável por auxiliar o 2º Vice-Presidente 
no exercício de suas atribuições legais e regimentais, cuja coordenação, nesta gestão é exer-
cida pela servidora Viviane da Anunciação Souza, Chefe de Gabinete (art. 166 da Resolução 
TJBA nº 05/2013). Integram, ainda, a equipe da Chefia de Gabinete 02 servidores, 02 estagiá-
rios de nível médio e 02 de nível superior. 

COMPETÊNCIA

Nos termos do artigo 165, da Resolução TJBA nº 05/2013, é atribuição precípua do Gabinete 
da 2ª Vice-Presidência prestar assistência ao Vice-Presidente no exercício de suas atividades.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

AGENDA INSTITUCIONAL

No decorrer da gestão, ainda que com as restrições trazidas pelo advento da pandemia da 
COVID-19, o 2º Vice-Presidente, o Desembargador Augusto de Lima Bispo, participou e mar-
cou presença em diversos eventos institucionais do PJBA e de outras instituições.

Participação no Curso Oficial de Formação Inicial 
os novos juízes substitutos promovidos pela 

Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, em 
parceria com a Universidade Corporativa - UNICORP

Participação na Cerimônia de Outorga da Medalha do mérito Eleitoral, 
com Palma, ao Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior que se 

despediu da presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

DADOS ESTATÍSTICOS

No período compreendido entre 03 de fevereiro de 2020 e 25 de agosto de 2021, efetuou-se 
o levantamento dos documentos expedidos e recebidos pelo Gabinete (ofício, e-mail, ma-
lote digital, SIGA, atos normativos), computando-se 10.236 e 5.991 documentos, respectiva-
mente. Ademais, foram contabilizados 1.319 atendimentos às partes e advogados (telefone, 
WhatsApp e Central de Agendamentos) e 175 participações em reuniões. 

• Substituição ao 1º Vice-Presidente: No período de 08.03.2021 a 07.06.2021, o 2º Vice-Presidente 
atuou em substituição ao 1º Vice-Presidente, o Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, 
tendo proferido 106 expedientes judiciais e 123 administrativos, nos termos do art. 85, do RITJBA. 

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

Durante o biênio, a equipe do Gabinete da 2ª Vice-Presidência auxiliou na formatação e pro-
moção, em parceria com a Universidade Corporativa do PJBA (UNICORP), de cursos com o 
objetivo de aperfeiçoar o quadro funcional, a exemplo do Curso Básico sobre Admissibilidade 
Recursal. Oportuno salientar a constante participação dos magistrados e servidoras do Ga-
binete da 2ª Vice-Presidência em 19 ações de capacitação e eventos promovidos por outros 
Tribunais e instituições, mesmo com o advento da pandemia, sempre com foco no desenvol-
vimento e aprendizado contínuos.

PARTICIPAÇÃO EM COMITÊS, COMISSÕES, NÚCLEOS E GRUPOS DE TRABALHO

O 2º Vice-Presidente e os Juízes Assessores Especiais da 2ª Vice-Presidência foram designa-
dos neste biênio para integrar 07 (sete) Comitês, Comissões e Grupos de Trabalho do PJBA, 
destacando-se os seguintes: Comitê de Governança; Comissão Gestora de Precedentes e 
Ações Coletivas (COGEPAC), Comitê Gestor do SIGA e Núcleo Socioambiental.

INICIATIVAS

No biênio 2020/2022, o Gabinete da 2ª Vice-Presidência estruturou e colocou em prática di-
versas iniciativas a fim de alcançar os resultados propostos pela gestão, bem assim pelo Pla-
no Estratégico e Macrodesafios do Poder Judiciário, sendo relevante destacar as seguintes 
ações no presente relatório.



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DA GESTÃO - 2020/2022
51PODER JUDICIÁRIO

DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DA GESTÃO - 2020/2022
50

Estruturação da Chefia de Gabinete da 2ª Vice-Presidência

Nesta gestão, a Chefia de Gabinete da 2ª Vice-Presidência passou por extensa reestruturação 
que abrangeu diversas ações, como atualização do espaço físico, implementação de controle 
de documentos, rotinas e procedimentos, entre outras, cuja implementação contribuiu para a 
melhor organização da unidade e conferiu celeridade e segurança no exercício das atividades.

Melhoria no Sistema de Jurisprudência 

A 2ª Vice-Presidência demandou à Coordenação de Sistemas, mediante o expediente nº TJ-
-OFI-2021/01122, o desenvolvimento de melhorias no sistema de pesquisa de jurisprudência, 
a fim de permitir a consulta direcionada às decisões monocráticas e acórdãos exarados pelo 
2º Vice-Presidente, seja no âmbito da Seção de Recursos ou do Tribunal Pleno. A melhoria, 
quando entregue pelo setor de tecnologia, permitirá às partes e aos advogados consultar os 
precedentes editados pela 2ª Vice-Presidência, atribuindo transparência aos serviços prestados. 

Melhorias no sistema EXAUDI – Perfis da 2ª Vice-Presidência

Com o objetivo de aperfeiçoar a gestão do acervo processual da 2ª Vice-Presidência e atender 
aos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em suas requisições de informa-
ções ao PJBA, em agosto de 2020 foi encaminhado ao Grupo de Trabalho do sistema EXAUDI 
– 2º Grau o expediente nº TJ-OFI-2020/04544, solicitando o desenvolvimento de melhorias e 
ajustes nos relatórios do perfil da unidade, a fim de disponibilizar filtros que permitam a exi-
bição do quantitativo de decisões que contenham movimentação de sobrestamento, admis-
são, inadmissão, negativa de seguimento, retorno dos autos à Turma Julgadora para exercício 
de Juízo de Retratação e processos devolvidos pelos Tribunais Superiores.

Melhorias no sistema PJe 2º Grau – Fluxos da 2ª Vice-Presidência

Durante o biênio, a 2ª Vice-Presidência demandou à Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção e Modernização melhorias e ajustes no sistema PJe-2º Grau relacionados ao fluxo da 2ª 
Vice-Presidência, tais como correção do cadastro da inscrição na OAB no sistema PJE 2G e 
desenvolvimento do fluxo de recursos simultâneos.

Elaboração e revisão de manuais de rotinas e procedimentos

A equipe da Chefia de Gabinete da 2ª Vice-Presidência buscou nesta gestão mapear as 
rotinas e procedimentos das atividades desenvolvidas na unidade e outros setores geridos 
pela 2ª Vice-Presidência, tendo elaborado manuais de rotinas e procedimentos, fluxogra-
ma de mapeamento de processos em BPMN, bem como procedido à respectiva revisão 
de documentos.

Cooperação em Ações de Saneamento da Secretaria da Seção de Recursos

Em razão do grande volume de trabalho e escassez de mão de obra, a equipe do Gabinete 
da 2ª Vice-Presidência atuou, nesta gestão, em regime de cooperação com a Secretaria da 
Seção de Recursos, tendo disponibilizado a força de trabalho de suas servidoras para auxiliar 
na realização das atividades de saneamento, inspeção e migração de autos nos fluxos da Se-
cretaria, para o desenvolvimento das seguintes atividades:

• Saneamento de tarefas da SSR no PJe-2º Grau, com regularização da tramita-
ção de 1.219 (hum mil duzentos e dezenove) processos que se encontravam sem 
movimentação há mais de 100 dias nas tarefas, em cumprimento à recomendação 
da Inspeção realizada pela Corregedoria Nacional de Justiça realizada no mês de 
fevereiro de 2019;

• Inspeção no acervo de processos físicos da Seção de Recursos e respectiva Secre-
taria: Durante a inspeção realizada em junho de 2021 as servidoras do Gabinete da 2ª 
Vice-Presidência e NUGEPNAC analisaram 2.810 processos e regularizaram inconsis-
tências de movimentação e/ou tramitação.

Cooperação com o Centro de Inteligência da Justiça Estadual da Bahia

Tendo em vista a ausência de quadro funcional próprio, a equipe do Gabinete da 2ª Vice-Pre-
sidência e do NUGEPNAC atuaram em regime de cooperação com o Centro de Inteligência, 
desde a sua implantação, tendo disponibilizado a força de trabalho de suas servidoras para 
auxiliar na realização das atividades administrativas como elaboração de ofícios, edição de 
atos administrativos, comunicação com outras unidades interinstitucional e formatação de 
ações de capacitação.

Inspeção Virtual: Saneamento do acervo de processos da 2ª Vice-Presidência com o ob-
jetivo de regularizar inconsistências de movimentação

Nos meses de agosto e setembro de 2020, a equipe da Chefia de Gabinete da 2ª Vice-Pre-
sidência realizou inspeção virtual nos sistemas SAJ-2º Grau e PJe-2º Grau, com o intuito de 
sanear o acervo da unidade, tendo analisado e regularizado 2.038 processos. 

Melhorias no portal da 2ª Vice-Presidência

Neste biênio, foram implementadas as seguintes melhorias no portal: pesquisa de satisfação 
permanente relacionada aos serviços da Secretaria da Seção de Recursos e Ouvidoria Judi-
cial; atualização do layout e abas; sistema de libras; organograma; divulgação de informativos, 
fluxogramas, relatórios e estatística; e atualização permanente das notícias.

Planejamento estratégico

Na presente gestão a equipe do Gabinete da 2ª Vice-Presidência participou de reuniões com 
a Secretaria de Planejamento e Orçamento para tratar dos desdobramentos da estratégia no 
âmbito da 2ª Vice-Presidência, tendo realizado as seguintes ações: elaboração de missão e vi-
são, análise SWOT, Objetivos SMART, Mapa Estratégico, Objetivos e Indicadores Estratégicos. 

Rede de Comunicação 

Nesta gestão as servidoras Viviane da Anunciação Souza, Chefe de Gabinete da 2ª Vice-Pre-
sidência e Líbia Maria Almeida de Andrade Lima, Coordenadora do NUGEPNAC, ingressaram 
em grupo virtual na rede social Telegram, denominado “Rede - Admissão Origem”, composto 
por servidores dos Tribunais lotados nas unidades competentes para análise da admissibili-

2ª Vice-Presidência 2ª Vice-Presidência
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dade dos recursos direcionados aos Tribunais Superiores, destinado ao compartilhamento de 
experiências e uniformização de boas práticas.

Canal de atendimento - WhatsApp GAB2VP

No mês de fevereiro/2021, com a finalidade de ampliar os canais de comunicação com o Ga-
binete da 2ª Vice-Presidência foi disponibilizado aos Advogados, Procuradores, Defensores 
Públicos e membros do Ministério Público o atendimento pelo WhatsApp, para solicitações 
de informações acerca da movimentação dos processos de relatoria do 2º Vice-Presidente. O 
atendimento é realizado pelas servidoras da Chefia de Gabinete e somaram no ano de 2021, 
108 atendimentos por este canal. 

Informativo 2VP

A 2ª Vice-Presidência lançou no mês de janeiro de 2021 Informativo para divulgar as principais 
ações das suas unidades vinculadas. Nas edições, que possuem circulação mensal, os leitores 
podem interagir e contribuir com sugestões enviadas pelos canais de comunicação impres-
sos na publicação. A iniciativa contribui com um dos macrodesafios do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que é o fortalecimento institucional do PJBA com a sociedade.

PROJETOS

Ambientação e Formação de servidores

No mês de fevereiro de 2021, o 2º Vice-Presidente, Desembargador Augusto de Lima Bispo 
encaminhou à UNICORP o Ofício nº VP2 - 08/2021-GAB2VP, contendo proposta de projeto 
para desenvolvimento, em parceria com a Escola Judicial, de programa de formação e aper-
feiçoamento de servidores do PJBA. A iniciativa foi aprovada e a 2ª Vice-Presidência, desig-
nada unidade piloto do projeto, disponibilizando material de apoio e cursos permanentes em 
seu módulo específico, permitindo a preparação do servidor para a realização de tarefas, com 
impacto na eficácia na prestação de serviços e competências compatíveis com as funções a 
serem desempenhadas.

Inteligência Artificial

No mês de março de 2021, a 2ª Vice-Presidência solicitou à Presidência do PJBA o comparti-
lhamento de ferramenta de automação e inteligência artificial para realizar a triagem de pro-
cessos nos fluxos da 2ª Vice-Presidência no sistema PJe-2º Grau, desenvolvida pelo Núcleo de 
Tecnologia e Inovação da Coordenação dos Juizados Especiais. Com a sua implantação, em 
julho de 2021, tornou-se possível a identificação automatizada dos feitos conclusos há mais 
de 100 (cem) dias e o agrupamento dos processos por assuntos/temas previamente definidos 
pela equipe, conferindo celeridade à tramitação dos feitos.

SEÇÃO DE RECURSOS

A Seção de Recursos é unidade vinculada a 2ª Vice-Presidência e, neste biênio, tem como 
Coordenador o Juiz Joséfison Silva Oliveira, conforme convocação do Presidente do Egrégio 
Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), na forma do art. 40, do RITJBA.

COMPETÊNCIA

Dentre as atribuições da Seção de Recursos destacam-se: assessorar diretamente a 2ª Vi-
ce-Presidência no exercício do juízo de admissibilidade dos recursos dirigidos aos Tribunais 
Superiores e elaborar minutas de atos judiciais e administrativos, relacionadas aos recursos 
direcionados aos Tribunais Superiores, no limite de sua competência.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Seção de Recursos tem uma equipe integrada por 07 servidores, estagiários de nível de 
pós-graduação, superior e de nível médio, todos sob a coordenação do Juiz Assessor Especial 
da 2ª Vice-Presidência, Joséfison Silva Oliveira.

DADOS ESTATÍSTICOS

Durante o biênio (no período de 03.02.2020 a 25.08.2021), o 2º Vice-Presidente recebeu 9.240 
Recursos Especiais, 2.405 Recursos Extraordinários e 1.449 Recursos Ordinários para aprecia-
ção. Foi priorizado o julgamento dos feitos mais antigos na unidade, por data de conclusão, 
bem como aqueles nos quais há prioridade legal, tendo sido alcançados os seguintes re-
sultados: 7.690 processos baixados, 4.328 julgados (recursos internos), 15.671 decisões, 8.892 
despachos e 1.887 suspensos. 

De relevo ressaltar que o Juiz Ouvidor, Raimundo Nonato Borges Braga, atuou em coope-
ração na gestão da Seção de Recursos, tendo validado um total de 2.842 elaboradas pela 
Assessoria Jurídica da 2VP. Destaca-se, ainda, a atuação dos magistrados Humberto Noguei-
ra, Arnaldo Freire Franco e Gustavo Silva Pequeno, convocados para atuar em mutirão de 
saneamento da Seção de Recursos, com a elaboração de um quantitativo de 1.847, 1.671 e 437 
minutas, respectivamente.

INICIATIVAS

No biênio ora findo, buscou-se, incessantemente, a implementação de melhorias estruturais 
da Seção de Recursos destacando-se as seguintes: solicitação de inclusão em pauta de julga-
mento dos recursos internos conclusos há mais de 100 dias; apreciação prioritária dos feitos 
criminais de réus presos e com data de conclusão anterior a 2020; participação em semana 
de sentenças e baixas, realização de cursos de capacitação, em parceria com a UNICORP; soli-
citação de designação de magistrados para atuar em mutirão de saneamento; solicitação de 
melhorias tecnológicas, entre elas a integração com o STF, via MNI.

PROJETO DE VIRTUALIZAÇÃO DO ACERVO DE PROCESSOS FÍSICOS – PJBA 100% DIGITAL 

No mês de agosto de 2020 a 2ª Vice-Presidência deu início à virtualização de seu acervo, par-
ticipando como unidade piloto do projeto PJBA 100% Digital, gerenciado pela Secretaria Geral 
da Presidência.  As atividades foram coordenadas pela equipe da Chefia de Gabinete da 2ª 
Vice-Presidência que, em conjunto com a Secretaria Geral da Presidência, mapeou os fluxos 
de trabalho e formatou manuais para orientar a execução das rotinas da migração. Como 
resultado das ações, no período compreendido entre os dias 26.08.2020 e 26.08.2021, foi reali-
zada a migração de 16.624 (dezesseis mil seiscentos e vinte e quatro) processos do acervo da 
2ª Vice-Presidência para o sistema PJe-2º Grau.

2ª Vice-Presidência 2ª Vice-Presidência
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SECRETARIA DA SEÇÃO DE RECURSOS (SSR)

A Secretaria da Seção de Recursos (SSR), órgão diretamente vinculado a 2ª Vice-Presidência, nos 
termos dos art. 86, B e C do Regimento Interno, é coordenada pelo Juiz Assessor Especial, José-
fison Silva Oliveira e tem como Diretora de Secretaria a servidora Givoneide dos Santos Cortês.

COMPOSIÇÃO

A Secretaria da Seção de Recursos tem uma equipe integrada por 08 servidores, 09 presta-
dores de serviço terceirizado, 06 estagiários de nível superior e 01 estagiário de nível médio. 

DADOS ESTATÍSTICOS

Neste biênio, ao efetuar o levantamento de atos realizados pela Secretaria da Seção de Re-
cursos, tem-se: 10.810 documentos expedidos (e-mails, ofícios); 10.745 documentos recebidos; 
26 atendimentos no Balcão Virtual; 21.814 atos expedidos em processos judiciais; 17 reuniões 
com a participação da SSR; 547 cargas efetuadas por advogados; 1.582 processos enviados ao 
STJ, 4.080 recebidos do STJ e 191 do STF.

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

Durante o biênio, a equipe da Secretaria da Seção de Recursos participou de 17(dezessete) 
ações de capacitação, dentre as quais merecem destaque o Curso sobre admissibilidade re-
cursal e o 1º Encontro Estadual de Precedentes Judiciais.

INICIATIVAS DA SSR NA ATUAL GESTÃO

No biênio, a Secretaria da Seção de Recursos desenvolveu iniciativas para otimizar o trabalho 
desenvolvido na unidade, dentre as quais merecem realce: elaboração de plano de ação para 
teletrabalho durante a pandemia da COVID-19; atualização do e-mail da Secretaria; unificação 
do malote digital da unidade; unificação do SIGA da unidade; participação da SSR no Grupo 
de Integração do STF; implementação da rotina de importação de peças processuais do 1º 
Grau para inserção no STJ diretamente pela SSR; e elaboração de manual de mídias - PJE2G.

INSPEÇÃO

No mês de junho/2021, por meio da Portaria nº VP2-06/2021-GAB2VP, DJe de 11.06.2021, foi 
realizada inspeção na Seção de Recursos e Secretaria da Seção de Recursos. Na inspeção, 
procedeu-se à contagem do acervo de processos físicos da unidade e regularização de incon-
sistências de movimentação, tendo sido inspecionados um total de 17.354 processos. 

OUVIDORIA JUDICIAL

COMPETÊNCIA 

A Ouvidoria Judicial é órgão administrativo do PJBA, “que tem por finalidade contribuir para 
a elevação dos padrões de transparência, presteza e segurança das atividades dos membros, 

unidades e serviços auxiliares da instituição” é coordenada pelo Juiz Ouvidor, Raimundo No-
nato Borges Braga.

COMPOSIÇÃO

A estrutura organizacional da Ouvidoria é formada por um Juiz Coordenador, 1 Ouvidor Ad-
junto, 3 diligenciadores, 1 secretária e 1 recepcionista. 

PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE TRABALHO

A 2ª Vice-Presidência tem representação institucional em diversos grupos de Trabalho no 
âmbito do PJBA, tendo sido o Juiz Ouvidor, Raimundo Nonato Borges Braga, designado para 
atuar nos grupos seguintes: Núcleo Socioambiental; Grupo de Trabalho Participação Femini-
na no Judiciário; Grupo da Transparência e Homologação do PJe 2.1.

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

O Juiz Ouvidor, Raimundo Braga, e o Ouvidor Adjunto, Guilherme Carvalho, participaram do 
“1º Encontro CNJ de Ouvidorias do Poder Judiciário” realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 
2020, em formato virtual. O evento abordou a aplicação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 
12.527/2011) e da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

ESTRATÉGIA

No Plano Estratégico do PJBA definido para o sextênio 2021-2026, um dos objetivos estraté-
gicos definidos para a Ouvidoria Judicial consiste em “Reduzir em 60% (sessenta por cento) o 
quantitativo de demandas processadas pela Ouvidoria sem resposta das unidades judiciais, 
até 2026”. Para alcançar o objetivo, os servidores foram capacitados para mapear as deman-
das, monitorando o tempo de resposta.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Neste biênio a Ouvidoria Judicial implantou, em colaboração do Núcleo de Gestão da Qua-
lidade, Sistema de Gestão da Qualidade na unidade, alcançando resultados exitosos, com 
significativas melhorias no setor, destacando-se a edição de manuais de rotinas. 

OUVIDORIA DE GÊNERO

O Ato Normativo Conjunto nº 15/2021 instituiu no âmbito da Ouvidoria Judicial do Estado da 
Bahia canal específico para registro de condutas relacionadas ao assédio e à discriminação 
formalizadas por Magistradas de 1º e 2º Graus, servidoras, colaboradoras voluntárias, terceiri-
zadas e estagiárias. As instalações físicas foram inauguradas em julho de 2021 e o atendimen-
to das demandas direcionadas é realizado de forma compartilhada com a Coordenadoria da 
Mulher. Desde a sua criação, a Ouvidoria de Gênero desenvolveu as seguintes iniciativas: dis-
ponibilização de página eletrônica no portal do PJBA e publicação de Cartilha da Prevenção 
ao assédio moral e sexual, editada pelo Grupo de participação institucional feminina. 

2ª Vice-Presidência 2ª Vice-Presidência
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES  
E DE AÇÕES COLETIVAS (NUGEPNAC)

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC), unidade vin-
culada a 2ª Vice-Presidência, instituído pela Resolução TJBA nº 9, de 9 de dezembro de 2020, 
reúne as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), 
criado pelo Decreto Judiciário TJBA nº 929, de 10 de outubro de 2016 e pelo Núcleo de Ações 
Coletivas (NAC), implementados, em atendimento às diretrizes emanadas do Conselho Na-
cional de Justiça, nos termos da Resolução nº 235/2016, com as alterações introduzidas pela 
Resolução nº 286/2019 e da Resolução nº 339, de 8 de outubro de 2020, respectivamente.

ATRIBUIÇÃO

Visando delinear as atividades realizadas pelo NUGEPNAC, no período compreendido entre 
03 de fevereiro de 2020 e 27 de agosto de 2021, faz-se necessário, em um primeiro momento, 
destacar que as suas principais atribuições se encontram previstas nos incisos II, IV, VIII e IX do 
artigo 2º do Decreto Judiciário TJBA nº 929/201 c/c os incisos II, VI e VII do art. 7º da Resolução 
nº 235/2016 e nas alíneas “c”, “e”, “g”, “f”, “h”, da Resolução TJBA nº 9/2020 c/c os incisos I, IV, VI e 
VII do art. 4º da Resolução CNJ nº 339/2020. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

A estrutura organizacional do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coleti-
vas (NUGEPNAC) resulta da combinação do art. 3º do Decreto Judiciário TJBA nº 929/2016 e 
do parágrafo único do art. 1º da Resolução TJBA nº 09, de 09 de dezembro de 2020, sendo 
formada por um Juiz Coordenador, 3 três servidoras e 2 estagiários, sendo um nível médio e 
outro superior.  

Com a edição da Resolução CNJ nº 339/2020, o quadro pessoal do NUGEP foi aproveitado 
para a execução das atividades relacionadas ao Núcleo de Ações Coletivas (NAC), ficando, no 
entanto, ressalvada a possibilidade de sua ampliação nos termos da Resolução TJBA nº 09, de 
09 de dezembro de 2020.

DADOS ESTATÍSTICOS 

No período compreendido entre 03 de fevereiro de 2020 e 27 de agosto de 2021, efetuou-se o 
levantamento dos documentos recebidos e expedidos, chegando-se ao quantitativo de 4.919 
e 2.266, respectivamente. Além disso, houve a participação do NUGEPNAC em 122 reuniões, 
cabendo ressaltar que 13 destas reuniões, referem-se ao Grupo Operacional e subgrupos te-
máticos, do Centro de Inteligência do Poder Judiciário (CNJ) e do Centro de Inteligência da 
Justiça Estadual da Bahia (CIJEBA).

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

O NUGEPNAC, atento à estratégia nacional do Poder Judiciário, instituída pela Resolução 
CNJ nº 325, de 30 de junho de 2020 e aos indicadores de desempenho nacionais e locais, 
estes definidos no Decreto TJBA nº 404/2021, enviou a UNICORP, por meio do expediente 
administrativo proposta de plano de capacitação destinado à disseminação de conheci-
mento concernente à temática dos precedentes judiciais obrigatórios e aos procedimentos 

para aperfeiçoamento da gestão do acervo de processos sobrestados pelos Gabinetes e 
Unidades Judiciárias.

Até o momento houve a realização de cinco turmas do Encontro com o NUGEPNAC, com a 
participação de 258 servidores lotados em unidades do segundo e primeiro graus, incluindo o 
Sistema dos Juizados Especiais e as demais etapas se encontram em andamento. Neste tópi-
co, é importante mencionar o incentivo à participação das servidoras lotadas no NUGEPNAC, 
em ações educativas relativas à temática atribuída à unidade.  

PARTICIPAÇÃO NOS CENTROS DE INTELIGÊNCIA 

Com a criação do Centro de Inteligência do Poder Judiciário (CIPJ) pela Resolução CNJ nº 
349, de 23 de outubro de 2020, houve a designação da servidora do NUGEPNAC do TJBA, 
por meio da Portaria CNJ nº 75, de 10 de março de 2021, para compor o Grupo Operacional 
do CIPJ, sem prejuízo de suas atribuições, com a vista a sua colaboração na consecução de 
ações para alcance dos objetivos instituídos no referido ato normativo. Importante mencionar 
que o NUGEPNAC também integra o Grupo Operacional do Centro de Inteligência da Justiça 
Estadual da Bahia (CIJEBA), nos termos do art.3º, §2º, inciso XI, da Resolução TJBA nº 4 de 28 
de abril de 2021.

INICIATIVAS NUGEPNAC

No período compreendido entre 03 de fevereiro de 2020 a 27 de agosto de 2021, destacam-se 
as principais iniciativas propostas e/ou realizadas.

Realização de Pesquisa 

Visando promover o envolvimento das Unidades Judiciárias, mapear o seu conhecimento 
sobre as atribuições do NUGEPNAC1, bem assim, alinhar as atividades do núcleo às necessi-
dades da instituição, realizou-se a pesquisa intitulada “Como o NUGEP pode contribuir com a 
sua unidade para a gestão de precedentes qualificados”.

Apesar da pouca adesão por parte de magistrados e servidores – esta considerada ao con-
frontar o número de participantes e o quantitativo de profissionais integrantes do Poder Ju-
diciário do Estado da Bahia (PJBA) - pôde-se identificar, a partir da consolidação e detalha-
mento das respostas, três pontos de atenção para a sua atuação - comunicação, capacitação 
e sistema (administrativo e judicial), bem assim, a relevância de uma comunicação objetiva, 
da disseminação e compartilhamento do conhecimento, da otimização de procedimentos, 
da atuação coordenada e colaborativa entre as unidades administrativas e judiciárias. 

Fluxogramas de comunicação

Desenvolvido pelo NUGEPNAC os fluxogramas intitulados “Comunicação de julgamento” e 
“Comunicação de sobrestamento”, com vista a facilitar a visualização pelos servidores das 
etapas que compõem os referidos processos e permitir a identificação de pontos que me-
recem melhoria. 
  

1 TJBA, 2021. Disponível em http://www5.tjba.jus.br/portal/nugep-realiza-pesquisa-para-identificar-como-pode-contribuir-com-as-unidades-na-ges-
tao-de-precedentes-participe/ Acessado em 26 de agosto de 2021.
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Planejamento estratégico NUGEPNAC

No curso da gestão, o NUGEPNAC pode contribuir com esta Corte Estadual e 2ª Vice-Presi-
dência na elaboração do planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado da Bahia e 
da unidade, bem assim, na construção de indicadores a serem alcançados no sexênio 2021-
2026. Nesse tópico, enfatiza-se a indicação do macrodesafio intitulado “Consolidação do Sis-
tema de Precedentes Judiciais” na Política Estratégica do Poder Judiciário 2021-2026 definida 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sinalizando a oportunidade para serem intentadas 
ações, bem como, recursos orçamentários e tecnológicos para o desenvolvimento de meca-
nismos voltados à gestão e a consolidação dos precedentes judiciais no âmbito dos Tribunais.  

Iniciativa para Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

O NUGEPNAC subsidiou, mediante a realização de pesquisa e levantamento de dados em 
outros Tribunais, a elaboração de iniciativa apresentada pela 2ª Vice-Presidência na Reunião 
de Análise da Estratégia (RAE), com o objetivo de implantar uma ferramenta para mapea-
mento de demandas repetitivas ou com potencial de repetitividade no âmbito do 2º Grau, 
no sistema judicial (PJe). Registre-se a participação de servidores do Laboratório de Inovação 
e Inteligência (LabJus) e do NUGEPNAC na reunião das “Sextas Inteligentes” promovida pelo 
NUGEP STF com a participação dos demais Tribunais para apresentação dos primeiros resul-
tados obtidos pelo projeto em referência.

Painel de Gestão de Precedentes

O NUGEPNAC, com o intuito de possibilitar o gerenciamento dos processos sobrestados no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia e dando continuidade a uma proposta iden-
tificada no início da gestão, procedeu, após reuniões com a área técnica, a elaboração de 
documento com apontamento preliminar dos requisitos para o desenvolvimento de Painel 
Business Intelligence (BI) – Gestão de Precedentes. No entanto, deve-se ressaltar que, apesar 
do envolvimento das unidades internas, o projeto ainda se encontra em sua fase embrionária. 

Participação Semana de Sentenças e Baixas

Visando contribuir com a Corte Estadual para o atendimento do macrodesafio consolida-
ção dos precedentes obrigatórios e de indicadores nacionais de desempenho instituídos pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o NUGEPNAC sugeriu a inclusão na Semana de Senten-
ças e Baixas, definida nos termos do Ato Normativo Conjunto nº 19 de 12 de julho de 2021, de 
dispositivo para indicar a necessidade de dessobrestamento de processos suspensos com 
temas na situação trânsito em julgado nos Tribunais Superiores e no Tribunal local.

Saneamento parcial do sistema informatizado NUGEP

Com a publicação da Portaria CNJ nº 88, de 8 de junho de 2020, que instituiu o Prêmio CNJ 
de Qualidade/2020 e com foco no atendimento dos requisitos indicados em seu art. 8º, V e 
na Resolução CNJ nº 235/2016, o NUGEPNAC promoveu, por meio das servidoras lotadas na 
unidade, o saneamento parcial do sistema informatizado NUGEP, mediante o cadastro de um 
quantitativo estimado de 4.605 processos que se encontravam vinculados à movimentação 
de sobrestamento pelos precedentes qualificados nos sistemas judiciais e pendentes de lan-
çamento no referido sistema informatizado.

Integração web service e melhorias sistema informatizado NUGEP

No curso da gestão, o NUGEPNAC efetuou diligências junto à Secretaria de Tecnologia da In-
formação e Modernização (SETIM) para adequação de parâmetros do sistema informatizado 
NUGEP às diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ nº 286/2019 - que introduziu alterações 
na Resolução CNJ nº 235/2016 - bem assim, para sua integração aos serviços da web service 
que foram alterados, em virtude do ato normativo anteriormente mencionado, dando con-
tinuidade à remessa de informações pela Corte Estadual ao BNPR. No tocante à integração 
do sistema informatizado NUGEP com a web service, cabe destacar que está em andamento 
junto à área técnica expediente objetivando a análise dos dados enviados para o BNPR e a 
indicação de eventual necessidade de saneamento.

Proposta de alteração do regimento interno 

No decorrer das suas atividades, o NUGEPNAC colaborou com a elaboração de proposta 
de alteração ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (RITJBA), 
com a finalidade de incluir o Núcleo de Ações Coletivas (NAC) suas atividades no âmbito 
de atuação da 2ª Vice-Presidência, ampliar as atividades da Comissão Gestora de Prece-
dentes e de Ações Coletivas (COGEPAC), adequar o procedimento de comunicação de 
admissão de IRDR e IAC e a criação do número único do tema (NUT) à orientação do Con-
selho Nacional de Justiça.

Curso de Formação Inicial

Oportuno registrar o convite do Juiz Assessor Especial da 2ª Vice-Presidência e Coordenador 
NUGEPNAC, Joséfison Silva Oliveira, para apresentação do NUGEPNAC, em aulas ministradas 
pelo magistrado, no Curso de Formação Inicial de Juízes Substitutos dirigido aos magistrados 
recém-empossados por esta Corte Estadual, revelando a importância da integração das uni-
dades judiciárias e administrativas para uniformização de procedimentos decorrentes da sis-
temática de julgamentos repetitivos e de incidente de assunção de competência, aperfeiço-
amento da gestão do acervo de processos sobrestados e alcance de objetivos institucionais.

CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA (CIJEBA) 

O Centro de Inteligência da Justiça Estadual da Bahia (CIJEBA) foi instituído no âmbito local 
pela Resolução TJBA nº 04/2021, veiculada no DJe de 29 de abril de 2021, em atendimento à 
Resolução CNJ nº 349/2021.

Vinculado a 2ª Vice-Presidência, o CIJEBA tem como principal objetivo prevenir e solucio-
nar conflitos multitudinários em sua origem, a partir do monitoramento e identificação das 
demandas de massa ou com potencial de repetitividade, do aperfeiçoamento do gerencia-
mento de precedentes; da atuação coordenada com as unidades internas de 1º e 2º Graus e 
outras instituições e da padronização de rotinas; além de contribuir para o desenvolvimento 
de políticas e ações que visem à redução da cultura excessiva de judicialização e do uso pre-
datório do sistema de justiça.

Um importante instrumento de sua atuação é a elaboração de notas técnicas com estudos e 
recomendações sobre a prevenção de litígios, monitoramento de demandas e gestão de pre-
cedentes, devendo, inclusive, colaborar com a disseminação de medidas consubstanciadas 
em notas técnicas dos demais Centros de Inteligência e supervisionar a aderência das notas 
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emitidas ou divulgadas pelo Centro de Inteligência do Poder Judiciário (CIPJ). São atribuições 
do Centro de Inteligência, na forma do art. 2º, da mencionada resolução local:

• prevenir o ajuizamento de demandas repetitivas ou de massa a partir da identifica-
ção das causas geradoras do litígio em âmbito nacional, com a possível autocomposi-
ção ou encaminhamento de solução na seara administrativa;

• propor ao Conselho Nacional de Justiça, relativamente às demandas repetitivas ou 
de massa, recomendações para uniformização de procedimentos e rotinas cartorárias 
e notas técnicas para aperfeiçoamento da legislação sobre a controvérsia;

• encaminhar aos Tribunais Superiores, de forma subsidiária, informações sobre a re-
percussão econômica, política, social ou jurídica de questões legais ou constitucionais 
que se repetem em processos judiciais;

• propor ao CNJ a padronização, em todas as instâncias e graus de jurisdição, da gestão 
dos processos suspensos em razão da admissão de incidentes de resolução de deman-
das repetitivas ou afetação de processos ao regime de julgamento dos recursos repe-
titivos ou de recursos extraordinários com repercussão geral, nos termos da Resolução 
CNJ nº 235/2016;

• auxiliar na internalização da norma jurídica construída em precedente qualificado 
relativo à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado por órgão, ente ou 
agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação da norma, con-
forme art. 985, § 2º, e art. 1.040, IV, do CPC;

• manter interlocução com os demais Centros de Inteligência do Poder Judiciário;

• disseminar as medidas consubstanciadas nas notas técnicas exaradas pelos demais 
Centros de Inteligência;

• fixar critérios de taxonomia para classificação de demandas repetitivas ou em massa;

• articular políticas e ações de mediação e conciliação institucional ou interinstitucio-
nal, inclusive envolvendo segmentos distintos do Poder Judiciário quando se tratar dos 
mesmos litigantes ou dos mesmos fatos; e

• supervisionar a aderência às notas técnicas emitidas ou disseminadas pelo CIPJ.

COMPOSIÇÃO

A teor do art. 3º, da Resolução TJBA nº 04/2021, o CIJEBA é constituído por um Grupo Deci-
sório (GD), integrado pelo 2º Vice-Presidente, que o preside, pelos Desembargadores Presi-
dentes da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC), do Núcleo de 
Gestão de Demandas de Massa (NUGEDEM) por um Grupo Operacional (GO) formado por 
magistrados indicados pela Presidência da Corte e por servidores representantes de setores 

administrativos do PJBA, sob a coordenação de um magistrado, designado na forma do art. 
4º, da Resolução local.

GRUPO DECISÓRIO

Presidente: Desembargador Augusto de Lima Bispo
2º Vice-Presidente

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto
Presidente da COGEPAC

Desembargadora Pilar Célia Tobio de Claro
Presidente do NUGEDEM

GRUPO OPERACIONAL

Juiz Coordenador – Juiz de Direito Raimundo Nonato Borges Braga
Assessor Especial da 2ª Vice-Presidência

Juiz de Direito Cláudio Cesare Braga Pereira
Assessor Especial da Presidência

Juiz de Direito Fábio Alexsandro Costa Bastos
Integrante do Comitê de Governança Colaborativa

Juiz de Direito Moacir Reis Fernandes Filho
Coordenador do NUPEMEC

Juíza de Direito Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira
Coordenadora do NUGEDEM

Juiz de Direito Joséfison Silva Oliveira
Coordenador do NUGEPNAC

Juíza de Direito Fabiana Andrea de Almeida Oliveira Pellegrino
Coordenadora dos Juizados Especiais

Juiz de Direito Rosalvo Augusto Vieira da Silva 
Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários;

SERVIDORES

Libia Maria Almeida de Andrade Figueiredo Lima
NUGEPNAC

Liz Oliveira Souza
SEJUD

Thaís Fonseca Felippi Pimentel 
DPG
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Jonathan Moreira Cardozo Rehem 
SETIM

Jumário de Oliveira Souza 
SEPLAN

Em razão da ausência de quadro próprio de pessoal, o CIJEBA conta, ainda, com o suporte técni-
co-administrativo das servidoras da Chefia de Gabinete da 2ª Vice-Presidência e do NUGEPNAC.

INICIATIVAS

Desde a sua criação, no final do mês de abril de 2021, o Centro de Inteligência desenvolveu 
importantes iniciativas voltadas para o mapeamento de demandas de massa que tramitam 
no Estado, capacitação e encontros interinstitucionais com o intuito de articular ações co-
ordenadas para identificar e prevenir causas que geram grandes litígios, destacando-se as 
seguintes iniciativas:

Realização de Webinar

No dia 23.08.2021 o Centro de Inteligência, em parceria com a UNICORP, promoveu o Webinar 
“Litigiosidade Excessiva e Mecanismos de Enfrentamento pelo Judiciário”.

 

O evento, que contou com 641 (seiscentos e quarenta e um) participantes, foi transmitido ao 
vivo no canal do Poder Judiciário da Bahia (PJBA) no YouTube, com duração de 03 (três) horas, 
divididas em 05 (cinco) painéis, teve como público-alvo magistrados, servidores da justiça e 
das escolas de governo do Poder Judiciário, profissionais do direito e cidadãos em geral, inte-
ressados no tema.

Além do Presidente do CIJEBA, Desembargador Augusto 
de Lima Bispo, participaram do evento o Desembargador 
João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Presidente da COGE-
PAC (Comissão Gestora) e do Núcleo Permanente de Méto-
dos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), que 
fizeram a abertura do evento, além do Desembargador Os-
valdo Bomfim, Corregedor das Comarcas do Interior; a Juíza 
Rita Ramos, Coordenadora-Geral da Universidade, repre-
sentando o Desembargador Nilson Castelo Branco, Diretor-
-Geral da UNICORP, o Juiz Coordenador da Seção de Recur-
sos, Joséfison Oliveira e o Juiz Coordenador do Grupo 
Operacional do CIJEBA, Raimundo Nonato Borges Braga; 
na condição de debatedor. 

Palestraram no seminário a Desembargadora do PJBA, Pi-
lar Célia Tobio de Claro – Presidente do NUGEDEM PJBA e 
Membro do Grupo Decisório do Centro de Inteligência da 
Justiça Estadual da Bahia; a Juíza Federal do TRF1, Vânila 
Cardoso André de Moares – Coordenadora do Grupo Ope-
racional do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Fe-
deral; o Juiz Federal e Professor de Direito Processual Civil 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, 

Salomão Viana; o Juiz de Direito do PJBA, Moacir Reis Fernandes Filho – Coordenador do NU-
PEMEC PJBA, Membro do COGEPAC e do Grupo Operacional do Centro de Inteligência da 
Justiça Estadual da Bahia; e o Professor Doutor Fredie Didier Júnior.

Portal CIJEBA

No dia 23 de agosto de 2021, durante a realização do Webinar “Litigiosidade Excessiva e Me-
canismos de Enfrentamento pelo Judiciário” o Presidente do Centro de Inteligência da Justiça 
Estadual da Bahia lançou o portal do CIJEBA.
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Na página eletrônica, disponível em http://www.tjba.jus.br/cijeba/, podem ser encontradas in-
formações relacionadas à composição, atribuições, legislação, notas técnicas, contatos, den-
tre outros assuntos de interesse da unidade. 

Os usuários do portal contam, ainda, com um canal para encaminhamento de propostas ao 
centro, para estudo e análise. 

Estruturação do quadro de servidores do CIJEBA

Em razão da implantação do Centro de Inteligência no PJBA, o seu Presidente, Desembarga-
dor Augusto de Lima Bispo, requereu à Presidência do Tribunal de Justiça a designação de 01 
(um) servidor, preferencialmente bacharel em direito, para atuar na unidade. 

A necessidade da estruturação do quadro de pessoal do Centro de Inteligência do PJBA se 
afigura relevante, posto que este integra a rede de Centros de Inteligência do Poder Judiciário 
nacional, cuja complexidade e importância das atribuições repercute no alcance dos objetivos 
estratégicos do Judiciário, pois atua de forma preventiva, na interlocução com órgãos externos 
e na criação de estratégias que buscam a solução de demandas repetitivas e massivas dentro 
do Poder Judiciário, identificando e monitorando demandas desde a origem e criando meca-
nismos em prol da efetividade da resolução de conflitos e do sistema de precedentes judiciais, 
viabilizando o julgamento dos casos semelhantes de forma célere e, por conseguinte, impac-
tando positivamente na qualidade da prestação jurisdicional ofertada ao cidadão. 

O pleito foi atendido, tendo sido nomeada uma servidora no dia 05.08.2021. 

Encontro virtual com os entes do sistema de justiça

Em julho de 2021, o CIJEBA promoveu reunião interinstitucional com os entes integrantes do 
sistema de justiça (OAB, MP, PGE e DPE) para alinhar ações a fim de identificar e prevenir 
causas que geram grandes litígios. O encontro resultou no alinhamento da celebração de 
termos de cooperação com a Defensoria Pública e a Procuradoria Geral do Estado.

Reunião com a Rede de Governança 

No mês de agosto de 2021, o Presidente do CIJEBA, Desembargador Augusto de Lima Bispo 
e o Juiz Coordenador, Raimundo Braga, participaram de reunião com os juízes integrantes da 
Rede de Governança do PJBA com o intuito de aproximar o Centro dos Juízes de primeiro grau.

Na ocasião foram apresentadas aos magistrados a estrutura e atribuições do Centro de Inteli-
gência e abordada a necessidade de estruturação de rede de comunicação com os juízes para 
uniformizar procedimentos e disseminar as ações desenvolvidas pela Rede de Inteligência. 

Celebração de Termo de Cooperação com a Defensoria Pública do Estado da Bahia

Com a interveniência do Centro de Inteligência da Justiça Estadual (CIJEBA), que tem como 
Presidente o Desembargador Augusto de Lima Bispo, o Poder Judiciário da Bahia (PJBA), re-
presentado pelo Presidente Desembargador Lourival Almeida Trindade, firmou, no dia 20/08, 
Termo de Cooperação Técnica com a Defensoria Pública do Estado da Bahia, representada 
pelo Defensor Público-Geral, Rafson Saraiva Ximenes.

O objetivo da parceria é a cooperação institucional e recíproca no enfrentamento da litigiosi-
dade excessiva; a promoção de estratégias de desjudicialização; o monitoramento e gestão 
de demandas repetitivas de massa e predatórias.

O extrato do Termo de Cooperação registrado sob o nº 76/2021-C, foi publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico do dia 25/08.

2ª Vice-Presidência 2ª Vice-Presidência

http://www.tjba.jus.br/cijeba/
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Edição de Notas Técnicas

No dia 27 de agosto de 2021, em reunião do Grupo Decisório e do Grupo Operacional (Magis-
trados), o Centro de Inteligência da Justiça Estadual da Bahia (CIJEBA) aprovou, por unanimi-
dade dos votos, duas propostas de edição de Notas Técnicas.

A primeira, a PN0001/2021, de relatoria do magistrado Joséfison Silva Oliveira, com o tema “Mo-
mento do levantamento do sobrestamento e a aplicação do art. 1.040 do CPC”, busca contribuir 
com a gestão do acervo de processos suspensos pela sistemática da repercussão geral, recursos 
repetitivos e incidentes de resolução de demandas repetitivas, apontando orientações aos ma-
gistrados para uniformização do marco para levantamento da suspensão ou dessobrestamento 
de processos pelas Unidades Judiciárias no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

Já a proposta de relatoria da juíza Fabiana Andréa de Almeida Oliveira Pellegrino, tendo como 
sub-relator o magistrado Rosalvo Augusto Vieira da Silva, a PN0005/2021, abordou o tema 
“Dever da parte credora de informar o descumprimento de decisão de obrigação de fazer, em 
observância à boa-fé processual: fixação de prazo judicial”, editando diretriz para os juízes do 
PJBA no sentido da necessidade de fixação de prazo judicial, razoavelmente mensurado, para 
que o beneficiário comunique ao Juízo o eventual descumprimento da obrigação de fazer 
imposta. A Nota Técnica objetiva refrear o enriquecimento indevido, respeitando o fim social 
do processo e seus contornos éticos.

As notas foram publicadas no DJe em 09.09.2021 e estão disponíveis, na íntegra, na página 
eletrônica do CIJEBA em http://www.tjba.jus.br/cijeba/.”

REUNIÕES

Desde a criação do CIJEBA, foi instituído pelo seu Presidente um calendário permanente de 
reuniões mensais dos integrantes do Centro para debater temas de relevo para a unidade, 
tendo sido realizados 05 (cinco) encontros, até o mês de agosto de 2021. 

DADOS ESTATÍSTICOS

Foram levantados os seguintes dados relativos à expedição e recebimento de documentos 
pelo CIJEBA, até o mês de agosto de 2021:

Documentos recebidos 2021

Ofício 1

E-mail 161

Documentos Expedidos 2021

Portaria 01

Ofício 20

E-mail 25

Decreto Judiciário* 02

*Expedido pela Presidência do PJBA

SIGA 2021 Recebidos Transferidos Criados

Ofício 7 13 8

Comunicação Interna 1 5 4

Processo Administrativo 1 1 0

Processo Administrativo do CNJ 1 1 0

Total 10 20 12

2ª Vice-Presidência 2ª Vice-Presidência

http://www.tjba.jus.br/cijeba/
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Considerações Iniciais

No biênio 2020/2022, correspondente à gestão do Desembargador Lourival Almeida Trinda-
de, como Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), foi convocada 
para assumir como Juíza Assessora Especial da Presidência I – Magistrados (AEP I), a Juíza 
Eduarda de Lima Vidal, consoante Decreto Judiciário nº 79, de 4 de fevereiro de 2020, dispo-
nibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 5 de fevereiro de 2020.

A Assessoria Especial da Presidência I – Magistrados é o órgão que presta assessoramento 
direto à Presidência do Tribunal de Justiça nas matérias administrativas referentes aos Ma-
gistrados 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).

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 julga-
dos os seguintes requerimentos:

• 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 e Juiz de Direito para substituir desembargador;

• Comunicações de posse e assunção;

• Habilitações de acesso, promoção, remoção;

• Pedidos de permuta;

• Comunicações de posse e assunção;

• Habilitação para provimento das vagas oriundas do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia;

• Elaboração e publicação da lista anual de antiguidade;

• Elaboração e publicação da lista anual de substituições dos Juízes do 1º Grau;

• Organização do Plantão Judiciário no período do recesso forense na capital e no interior;

• Designação dos Juízes Titulares das Varas de Substituição, Juízes Substitutos de 2º 
Grau e Juízes Substitutos;

• Indenização de férias;

• Reembolso de combustível;

• Diferença de entrância;

• Ajuda de custo para mudança;

• Abono pecuniário;

• Direção de foro;

• Gratificação de substituição;

• Gratificação por acervo;

• Licença prêmio;

• Suspensão de expediente forense e prazos processuais;

• Instalação de Vara e reclassificação de entrância das comarcas;

• Procedimentos referente a liberação do certificado digital;

• Atualização das informações constantes no site do TJBA, especificamente dos ma-
gistrados.

Neste biênio, a integração da AEP I com os órgãos do Tribunal de Justiça, a exemplo da Con-
sultoria 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 seme-
lhantes. Com a adoção de rotinas de trabalho otimizadas e padronizadas, os requerimentos 
dos magistrados são instruídos e deferidos de forma mais ágil.

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.

Como política de segurança da informação, a Coordenação de Sistemas é comunicada acer-
ca 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 unida-
des judiciais.

Registre-se, também, que a Seção Magistrados (SEMAG) é vinculada à Presidência e suas 
atribuições são coordenadas pela AEP I, conforme Resolução nº 16/2018.

Nomeação de Juízes Substitutos

O Presidente do Poder Judiciário do Estado da Bahia (PJBA), Desembargador Lourival Al-
meida Trindade, cumpriu um dos principais compromissos, assumidos, em seu discurso de 
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posse, com a nomeação de cem Juízes Substitutos, aprovados, no último concurso, para in-
gresso na carreira da magistratura, para integrar o Poder Judiciário baiano, com a valorização 
do primeiro grau de jurisdição, cujas atividades inerentes à nomeação foram coordenadas 
por esta Assessoria.

QUADRO ATUAL DE MAGISTRADOS DO ESTADO DA BAHIA

MAGISTRADO QUANTIDADE

Desembargadores 66

Juízes de Direito - Entrância Final 404

Juízes de Direito - Entrância Intermediária 94

Juízes de Direito - Entrância Inicial 19

Juízes Substitutos 100

Total 683

Movimentação na Carreira

Na presente gestão, a AEP I foi responsável pelo acompanhamento de 214 editais relativos à 
movimentação da carreira de magistrados (acesso e transferência, promoções e remoções na 
entrância final, intermediária e inicial), bem como editais para o provimento das vagas oriun-
das do Tribunal Regional Eleitoral.

Acesso ao Cargo de Desembargador

Foram apreciados 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 desembar-
gadorias (62ª a 66ª), com assentos fixados nas Câmaras Cíveis, por meio dos Decretos Judici-
ários nº 543 a 547/2019, respectivamente;

O edital 161/2019 de transferência para 1ª Câmara Cível, em razão de vaga instalada (62ª de-
sembargadoria) pelo Decreto Judiciário nº 543, de 25 de setembro de 2019, que resultou na 
transferência da Desembargadora Regina Helena Ramos Reis da 2ª Câmara Cível para 1ª Câ-
mara Cível e o edital 164/2019, para 4ª Câmara Cível, em razão de vaga instalada (65ª desem-
bargadoria) pelo Decreto Judiciário nº 546, de 25 de setembro de 2019, que resultou na trans-
ferência da Desembargadora Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel da 2ª Câmara Cível para 4ª 
Câmara Cível, conforme apreciação na sessão plenária de 24 de março de 2021 e publicado 
no DJE de 25 de março de 2021;

Quatro editais de acesso ao cargo de desembargador, destinados aos juízes de direito, sendo 
duas vagas para preenchimento pelo critério de antiguidade, que resultaram nas promoções 
dos Desembargadores Aldenilson Barbosa dos Santos e Regina Helena Santos e Silva, e duas 
vagas pelo critério de merecimento, que resultaram nas promoções dos Desembargadores 

Manuel Carneiro Bahia de Araujo e Paulo Alberto Nunes Chenaud, consoante julgamento 
realizado na sessão plenária de 14/04/2021.

Um edital para o preenchimento da vaga de desembargador, reservada ao quinto constitu-
cional, destinada aos membros do Ministério Público, nos termos do art. 94, da Constituição 
Federal, e após apreciação da lista sêxtupla encaminhada pelo Ministério Público e formação 
da lista tríplice, na sessão plenária de 14/04/2021, o Governador do Estado da Bahia indicou à 
promoção Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes.

Promoção e Remoção 

Juízes de Direito Entrância Final, Intermediária e Inicial

• 21 editais destinados à remoção de juízes de direito na entrância final, tendo sido 14 
juízes removidos; Ressalta-se que, 4 editais estão pendentes de julgamento.

• 32 editais destinados à promoção de juízes de direito para entrância final, sendo que 
24 foram apreciados e resultaram na promoção de 13 magistrados; Ressalta-se que, 8 
editais estão pendentes de julgamento.

• 66 editais destinados à remoção de juízes de direito na entrância intermediária, ten-
do sido 31 julgados e 11 juízes removidos; Ressalta-se que, 35 editais estão pendentes 
de julgamento.

• 73 editais destinados à promoção de juízes de direito para entrância intermediária, 
apreciados e resultaram na promoção de 20 magistrados. 

• 12 editais destinados à remoção de juízes de direito na entrância inicial, tendo sido  
julgados e 2 juízes removidos.

Insta salientar que os editais de promoção e remoção pendentes de julgamento foram inclu-
ídos na pauta da sessão plenária de outubro/2021.

Ademais, ressalte-se que o Egrégio Tribunal Pleno apreciou e deferiu dez requerimentos de 
permutas dos juízes de direito.

Deste modo, os referidos editais oportunizaram a movimentação na carreira de desembarga-
dores e juízes de direito do Estado da Bahia. Enfatize-se, ainda, que os editais de movimenta-
ção na carreira estão sendo publicados, com agilidade, por ordem de entrância.

Editais Tribunal Regional Eleitoral - TRE

Acerca do provimento dos cargos oriundos do TRE- BA, foram oferecidos e julgados dez edi-
tais, conforme descrição a seguir:

• Duas vaga de juiz efetivo - classe desembargador;
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• Uma vagas de juiz substituto - classe desembargador;

• Duas vagas de juiz efetivo - classe juiz de direito;

• Duas vagas de juiz substituto - classe juiz de direito;

• Uma vaga juiz efetivo - classe advogado;

• Duas vagas de juiz substituto - classe advogado.

Instalação de Varas

Na presente gestão, foram instaladas as seguintes unidades judiciárias:

• 2ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Vitória da Conquista;

• 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista;

• Vara Criminal da Comarca de Paramirim;

• Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Paulo Afonso;

• 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora;

• 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca 
de Livramento de Nossa Senhora;

• 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca 
de Brumado.

Procedimentos Administrativos Diversos

No período de 1º de fevereiro de 2020 a 31 de agosto de 2021, tramitaram na AEP I, aproxi-
madamente, 23 mil procedimentos administrativos, consoante dados extraídos do Sistema 
Integrado de Gestão Administrativa - Siga.

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.

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

AFASTAMENTOS DE DESEMBARGADORES

Em média, foram apreciados 495 pedidos de afastamentos de desembargadores (férias, au-
sências por interesse particular e folgas compensatórias decorrentes do Plantão Judiciário de 
2º Grau e demais afastamentos previstos em lei).

CONVOCAÇÃO JUÍZES PARA SUBSTITUIR NO SEGUNDO GRAU

É importante assinalar, que o Egrégio Tribunal Pleno aprovou a Resolução nº 05, de 28 de abril 
de 2021, que regulamenta as hipóteses nas quais será permitida a convocação de juízes de 
direito da capital integrantes da primeira metade da lista de antiguidade da entrância final, 
para, subsidiariamente, em caso de esgotamento da lista de substitutos de 2º grau, substituir 
desembargador, nas suas faltas, afastamentos, licenças e na vacância do cargo, na forma do 
art. 39 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia. Foram compostas duas listas, 
com cinco integrantes da área criminal e dez integrantes da área cível, aprovadas na Sessão 
Plenária de 12 de maio de 2021, pelo período de dois anos.

Em razão dos afastamentos dos desembargadores, foram convocados ou tiveram prorroga-
das suas convocações, os juízes substitutos de 2º Grau, da área cível e da área criminal, confor-
me preceitua o artigo 39, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal, bem como os Juízes de 
Direito que compõem as listas cível e criminal, escolhidos pelo Tribunal Pleno, nos termos do 
que preceitua a resolução nº 05/2021.

Ademais, dois juízes de segundo grau foram convocados para assessorar a 2ª Vice-Presidên-
cia 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

Enfatize-se que este Tribunal, em cumprimento às determinações oriundas do Conselho Na-
cional de Justiça, aprovou a Resolução nº 05, de 09 de setembro de 2020, que disciplina a 
concessão de férias regulares aos Magistrados, dispondo sobre prazos, princípios e critérios 
para a elaboração da escala anual e suas alterações. 

Registre-se que, nesta gestão foram apreciados, em média, 6433 pedidos de afastamentos 
de juízes (férias, ausências por interesse particular e folgas compensatórias decorrente do 
Plantão Judiciário de 1º Grau, licença médica e demais afastamentos previstos em lei).

EXPEDIENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Foram recebidos e respondidos 106 expedientes, oriundos do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e prestadas informações acerca de Procedimentos de Controle Administrativos, Pedi-
dos de Providências, Acompanhamento de Cumprimento de Decisão, Sindicância, Inspeção, 
Reclamação Disciplinar, Recomendação, Consulta, Ato Normativo e Ofício Circular.

CERTIFICADO DIGITAL

Durante o período de referência, tramitaram 648 processos de autorização de concessão de 
certificados digitais, nos termos do artigo 2º do Ato Conjunto nº 15, de 25 de Setembro de 2019.

PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO

Durante o período de referência, tramitaram 5182 processos para pagamento de substi-
tuição, em razão do acúmulo de serviço, nos termos das Resoluções nº 20/2016, nº 03/2017 
e nº 08/2017.
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PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACERVO

O Tribunal de Justiça da Bahia aprovou a Resolução nº 8, de 26 de maio de 2021, que dispõe 
sobre o implemento da Gratificação por Acumulação de Acervo aos magistrados de primeiro 
grau, em consonância com o que preceitua a recomendação n° 75/2020 do CNJ, que autoriza 
os tribunais a estabelecerem, por ato normativo próprio, as diretrizes e os critérios para imple-
mentação de verba compensatória por exercício cumulativo de jurisdição.

Após, a aprovação da Resolução supracitada, durante o período de maio a agosto de 2021, 
tramitaram 829 processos para pagamento de gratificação de acervo.

INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS

Nos termos da Resolução nº 13/2013, alterada pela Resolução nº 23/2017 e 01/2021, é asse-
gurado 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.

É, sobremodo, importante assinalar que o deferimento de indenizações de férias dos ma-
gistrados ocorre somente em caráter excepcional, está em conformidade, também, com 
os termos da Decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOU-
RA, Corregedora Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências nº n. 0002440-
61.2021.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu novos parâmetros para o 
pagamento da indenização de férias não gozadas por estrita necessidade serviço aos ma-
gistrados da ativa.

DESIGNAÇÃO DE JUÍZES

Foram feitas, em média, 1.200 designações dos juízes de direito da capital e interior do Estado 
da Bahia, para exercício ou auxílio em unidades judiciárias diversas.

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 169 magistrados, sobretu-
do, nas comarcas de entrância inicial, o que inviabiliza a titularização de magistrados nas 
comarcas vagas.

Cumpre informar que, 50 novos juízes substitutos, aprovados, no último concurso, para in-
gresso na carreira da magistratura, foram designados durante o período do Curso de For-
mação Inicial, para atuação nas Unidades Judiciárias da Comarca de Salvador, consoante 
Decretos Judiciários nº 138/2021 e 207/2021. Finalizado o curso, os Juízes Substitutos foram de-
signados para as comarcas do interior da Bahia, nos termos do Decreto Judiciário nº 257/2021, 
publicado no dia 23/04/2021. Ademais, as designações foram selecionadas, após a realização 
de amplos estudos, pela equipe de gestão do Presidente, que adotou critérios, estritamente 
técnicos, como maior taxa de congestionamento processual, maior tempo de vacância e difi-
culdade de provimento por juiz titular. 

Registre-se que, o Tribunal de Justiça da Bahia empossou no mês de julho do corrente ano 
mais 50 novos juízes substitutos, que foram designados para atuação em mutirão nas Unida-
des Judiciárias da Comarca de Salvador, nos termos do Decreto Judiciário nº 430/2021. Após a 
conclusão do Curso de Formação Inicial, também serão designados para as Unidades Judici-

árias vagas no Estado da Bahia, observado os critérios supracitados. Todavia, explicite-se que 
existem, atualmente, 169 varas vagas, na Bahia, razão pela qual não foi possível a designação 
de magistrados para todas as unidades judiciárias vagas.



ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA II
– ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
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A Assessoria Especial da Presidência II – Assuntos Institucionais (AEPII) é o órgão diretamente 
ligado à Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, coordenada, no biênio 2020/2022, pelo 
Juiz de Direito, Fábio Alexsandro Costa Bastos, face à convocação do Presidente, Desembar-
gador Lourival Almeida Trindade, aprovada pelo Tribunal Pleno em Sessão Plenária Extraordi-
nária, e disponibilizada no DJE n. 2.555/2020.

Depreende-se da redação dos artigos 10 a 12 do Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio 
Técnico Administrativo do PJBA, que compete à AEP II:

• 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;

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

• Encaminhar informações oriundas da Presidência ao Conselho Nacional de Justiça;

• Cadastrar o usuário para acesso ao sistema de peticionamento eletrônico do Conse-
lho Nacional de Justiça; 

• Coordenar os Projetos Especiais da Presidência; 

• Gerir, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, os sistemas SISBAJUD (antigo BACEN-
JUD), INFOSEG, INFOJUD e RENAJUD (além dos sistemas SERASAJUD e CNIB);

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

No biênio 2020/2022, a AEPII foi composta pelos seguintes integrantes:

Nome Função

Fábio Alexsandro Costa Bastos Juiz Assessor Especial da Presidência II

Maíra Andrade Dapiève Miranda Chefe de Gabinete

Luca Celane de Abreu Dias Assessor 

Pablo de Araújo Guanais Fausto Assessor 

Marcela Valverde Gonzaga Assessora

Marcos Mozar Laurine Ferraz de Novaes Assessor

Marli Ferreira Santana Chefe de Seção

Tyronne Jesus Araújo Júnior Colaborador

Maria Clara Santa Bárbara Cosmo Colaboradora

Procedimentos do Conselho Nacional de Justiça

A Assessoria Especial da Presidência II possui atribuição regimental para a interlocução, di-
reta e permanente, junto ao Conselho Nacional de Justiça, sobre os temas de relevância ao 
Poder Judiciário Nacional, atuando como representante processual da Presidência e do Po-
der Judiciário do Estado da Bahia nos procedimentos administrativos em tramitação naquela 
Corte Administrativa.

A atuação desta Assessoria consiste na análise, elaboração de peças processuais, encaminha-
mento de informações e dados requisitados, nos procedimentos instaurados pelo Órgão de 
Controle Externo, assim como na solicitação/envio de informações e determinações oriundas 
do CNJ às unidades administrativas e jurisdicionais deste PJBA. No curso da gestão, foram 
encaminhadas 473 manifestações, assim detalhadas:

Classe Processual Quantidade Procedimentos 
Arquivados

Procedimento de Controle Administrativo 64 29

Pedido de Providências 227 66

Representação por Excesso de Prazo 47 35

Acompanhamento do Cumprimento de Decisão 84 01

Reclamação Disciplinar 33 07

Procedimento de Competência de Comissão 05 00

Processo Administrativo Disciplinar Contra 
Magistrado 04 02

Consulta 09 03

TOTAL 473 143

* Dados extraídos em 30/08/2021

Por meio da Assessoria, foram encaminhados, ainda, 1.096 expedientes internos (decisões, 
despachos e ofícios), que resultaram na autuação de 1761 processos administrativos do CNJ 
no Sistema SIGA, direcionados às unidades administrativas e jurisdicionais, consistentes na 
cientificação de determinações, informações e/ou orientações oriundas do Órgão de Controle 
Externo, além de solicitações de informações técnicas, a fim de subsidiar a Presidência na ela-
boração de manifestações, defesas administrativas e recursos do PJBA, nos procedimentos 
que tramitam perante o CNJ.

Convém destacar, a realização, no dia 10/08/2021, de audiência na sede deste Tribunal, em 
que foi firmado acordo entre este PJBA e a OAB/BA, no Pedido de Providências n. 0004979-
97.2021.2.00.0000, pelo qual se questionava, dentre outros pontos, a manutenção da suspen-
são dos prazos dos processos físicos. O mesmo desfecho ocorreu em relação ao Pedido de 
Providências n. 0000820-14.2021.2.00.0000, apresentado, igualmente, pela OAB/BA, incluído 
na conciliação, por iniciativa desta Assessoria.
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A audiência de conciliação, presidida pelo Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, 
contou com a participação do Presidente do PJBA, Desembargador Lourival Almeida Trinda-
de, do Juiz Assessor da AEPII, de outros integrantes desta Corte de Justiça, além de represen-
tantes da OAB/BA.

Ainda no que tangencia a situação emergencial em saúde pública, ocasionada pela pande-
mia do coronavírus, o PJBA editou diversos Decretos Judiciários e Atos Conjuntos, estabele-
cendo medidas para assegurar a continuidade da prestação jurisdicional. Buscando a efetivi-
dade das medidas adotadas, esta Assessoria promoveu o diálogo com diversas Instituições, 
em reuniões realizadas com representantes da OAB/BA, do Ministério Público, Defensoria 
Pública, Associação dos Magistrados da Bahia, Associação do Ministério Público da Bahia e 
Associação dos Defensores Públicos do Estado da Bahia. 

Importante sobrelevar que, no biênio 2020/2022, foram encaminhados, por meio desta As-
sessoria, Ofícios do PJBA, a diversas Instituições, conforme tabela abaixo:

 

Instituição Quantidade

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 152

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 02

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 02

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - AMB 03

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA - AMAB 02

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO BAHIA 12

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 10

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 12

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 04

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA 05

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA 04

TRIBUNAIS DE JUSTIÇA 04

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 06

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS - MMFDH 10

CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 03

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA - SINPOJUD 02

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA 02

ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE IMPRENSA 02

TOTAL 237

* Dados extraídos em 30/08/2021

Gestão Institucional de Sistemas de Suporte à Atividade Judicante

Os Sistemas de Suporte à Atividade Judicante – SISAJUD, instituídos pelo Conselho Nacional 
de Justiça, para proporcionar maior agilidade e efetividade à prestação jurisdicional, são geri-
dos institucionalmente por esta Assessoria.

No biênio 2020/2022, a AEPII gerenciou os Sistemas de Pesquisas Patrimoniais RENAJUD, 
SISBAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SERASAJUD, assim como plataformas operacionalizadas 
por outros entes, tais como a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e o Siste-
ma Penhora Online (Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – ARISP).

Compete, ainda, à AEPII a interlocução institucional com os órgãos mantenedores das ferra-
mentas, para munir de informações e diretrizes a SETIM, a fim de que preste suporte técnico 
aos respectivos usuários, quanto às solicitações de cadastro e redefinição de senhas, bem 
como o cadastramento, alteração ou exclusão de unidades judiciais. A seguir, tem-se o qua-
dro atual do SISBAJUD neste PJBA:

SISTEMA CADASTROS 
ATIVOS

MAGISTRADA/OS 
CADASTRADOS

SERVIDORA/ES 
CADASTRADOS

UNIDADES 
CADASTRADAS ATENDIMENTOS

RENAJUD 1887 706 551 630 45

SISBAJUD 1132 540 592 859 346

INFOJUD 1375 726 649 47

INFOSEG 184 290

CNIB 905 452 27 45

O Sistema SERASAJUD foi desenvolvido e é mantido pela Instituição Serasa Experian, que 
presta, diretamente, o suporte técnico à plataforma. Esta Assessoria recepcionou e diligen-
ciou 265 expedientes relacionados à ferramenta.

No que pertine ao INFOSEG, com o objetivo de fortalecer e ampliar a sua utilização no âmbito 
deste PJBA, esta Assessoria viabilizou, a partir de maio de 2021, o acesso de servidoras e ser-
vidores ao sistema, mediante autorização expressa das magistradas e magistrados que lhes 
são hierarquicamente superiores. Ademais, no período de referência, não houve atendimentos 
relativos ao Sistema Penhora Online, que se encontra em fase de cadastramento das serventias 
extrajudiciais na plataforma, atribuição esta que compete às Corregedorias desta Corte. 
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Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NAT-JUS

O NAT-JUS, vinculado à Presidência desta Corte Estadual, e coordenado pelo Juiz Assessor 
Especial da Presidência II, Fábio Alexsandro Costa Bastos, com a cooperação do Juiz de 
Direito Sadraque Oliveira Rios, possui a atribuição de prestar informações técnico-espe-
cializadas em saúde, baseada em evidências, para subsidiar magistradas e magistrados na 
tomada de decisões. 

Na atual Gestão, a AEPII, por meio do Decreto Judiciário PJBA n. 126/2020, promoveu a ade-
quação do normativo interno que regulamenta o NAT-JUS, com a finalidade de atender às 
disposições da Resolução CNJ n. 238/2016. O Núcleo dispõe de sistema próprio, o Sistema 
NAT-JUS, desenvolvido pela equipe de tecnologia deste Tribunal, no qual foi implementada 
a consulta pública ao banco de dados, aos demais operadores do Direito, disponibilizado na 
página eletrônica do PJBA, em cumprimento à Resolução CNJ n. 238/2016.

Em atendimento ao Provimento CN-CNJ n. 84/2019, os Juízes integrantes do Núcleo promo-
veram tratativas com o CNJ e o Hospital Albert Einstein, para o desenvolvimento de solução 
tecnológica que possibilite a integração entre os sistemas NAT-JUS e o e-NatJus. 

Demais disso, para fins de cumprimento da Resolução CNJ n. 388/2021, o NAT-JUS, em con-
junto com o Comitê Executivo Estadual de Saúde, presidido pelo Desembargador Mário Al-
biani Júnior, promoveu e diligenciou, junto à Presidência, a criação dos Comitês Regionais de 
Saúde de Itabuna, Jacobina, Porto Seguro – Eunápolis, além da especialização de Varas da 
Fazenda Pública em saúde pública, nas Comarcas de Vitória da Conquista, Lauro de Freitas e 
Itabuna, consoante determinação da Resolução CNJ n. 238/2016. 

No biênio, até o dia 30/08/2021, o Sistema NAT-JUS registrou o quantitativo de 5781 solicita-
ções, que foram respondidas por meio de notas técnicas.

Núcleo de Cooperação Judiciária – NCJ

O Núcleo de Cooperação Judiciária do Tribunal de Justiça da Bahia foi instituído pelo Decreto 
Judiciário PJBA n. 872/2020, em consonância com a Resolução CNJ n. 350/2020. Conforme 
dispõe o Decreto Judiciário PJBA n. 19/2021, o NCJ é supervisionado pela Desembargadora 
Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, e coordenado pelo Juiz Assessor Especial da 
Presidência II, Fábio Alexsandro Costa Bastos.

Esta Assessoria concebeu o portal do NCJ, que reúne informações relevantes e dispõe de 
modelos de ofícios de solicitações de cooperação judiciária. Ademais, considerando-se a im-
portância da cooperação judiciária para o aprimoramento da eficiência da prestação juris-
dicional, bem como a necessidade da ampliação do conhecimento acerca do tema, o NCJ 
solicitou a promoção, pela Universidade Corporativa - UNICORP, de curso para capacitação 
em cooperação judiciária nacional, destinado às magistradas e magistrados deste PJBA.

No curso da gestão, foram recepcionados e diligenciados pelo NCJ, 41 pedidos de recambia-
mento de pessoas presas; 109 pedidos de cumprimento de cartas precatórias e 02 pedidos 
de auxílio direto. 

Sobreleva enfatizar a atuação do NCJ, através do seu Coordenador, no acordo homologado 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região entre o Município de Salvador, o Sindicato dos 
Rodoviários e o Grupo Concessionária Salvador Norte (GCSN), que, segundo matéria publicada 
pelo G1 Bahia , em 11/07/2021, resultou no “fim de um impasse marcado por uma série de pro-

testos feitos por ex-funcionários da CSN, que foram demitidos em março deste ano e não re-
ceberam verbas rescisórias e nem saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)”.

A cooperação judiciária foi iniciada, de forma desburocratizada e ágil, por ligação telefônica da 
Juíza de Cooperação Judiciária do TRT da 5a Região, Andréa Presas Rocha, ao Juiz Coordena-
dor do NCJ, que prontamente intermediou o seu contato com o Juiz de Direito Marcos Adriano 
Silva Ledo, em exercício na 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, o que resultou na realização 
das diligências necessárias à deliberação pelos Tribunais, acerca do acordo em questão.

Participação do Juiz Assessor Especial da Presidência II no Seminário de Cooperação Judicial. 25/09/2020

Assuntos Institucionais 

Cabe a esta Assessoria a interlocução com as Instituições integrantes do Sistema de Justiça, 
com a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, a propósito de projetos de lei de iniciativa 
ou interesse do PJBA, bem como com os Poderes Executivo e Legislativo, em âmbito munici-
pal, estadual e federal. Compete-lhe, ademais, interagir com a Procuradoria Geral do Estado 
da Bahia para adoção de eventuais medidas judiciais perante o Supremo Tribunal Federal, e o 
seu respectivo acompanhamento, em defesa dos interesses deste Poder Judiciário. 

Nesse sentido, além dos projetos de execução continuada, a AEPII desenvolve atividades de 
natureza institucional, consistentes na participação do Juiz Assessor Especial em reuniões 
institucionais, eventos e audiências diversas, com o intuito de promover o alinhamento das 
demandas e projetos às diretrizes da gestão, sob a designação da Presidência deste PJBA. 
Em decorrência da situação emergencial em saúde pública ocasionada pela pandemia do 
novo coronavírus, a agenda institucional do Juiz Assessor realizou-se, majoritariamente, via 
videoconferência.

No período em destaque, o Juiz Assessor participou de 31 eventos institucionais, 104 reuniões 
internas, 90 reuniões institucionais e realizou 11 viagens institucionais.

Convênios, Termos de Cooperação e Congêneres 

Incumbe à AEPII prestar apoio às demais unidades do PJBA visando à interlocução interins-
titucional, instrução, celebração e renovação de Convênios, Acordos, Termos de Cooperação 
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e congêneres, com as mais diversas Instituições e Entidades. No biênio 2020/2022, foram 
firmados e/ou renovados os instrumentos elencados a seguir:

CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

Tipo de Documento 2020 2021 Total

Acordo de Cooperação 01 05 06

Termo de Cooperação 03 04 07

Convênio 01 07 08

Termo de Adesão 01 01 02

Termo Aditivo 05 08 13

Total 11 25 36

*Dados extraídos em 27/08/2021

Estatística Processual

Consoante relatório extraído do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, no perí-
odo de referência, tramitaram, nesta AEP II, os seguintes expedientes:

SIGA - AEPII

Tipo de Documento Recebidos Transferidos Arquivados Cancelados Criados na AEPII

Comunicação Interna 431 738 228 76 599

Genérico 35 31 08 16 11

Ofício 83 55 44 08 09

Proc. Adm. 980 870 252 00 288

Proc. Adm. CNJ 2402 3416 640 00 1331

Total 3931 5110 1172 100 2238

*Dados extraídos em 27/08/2021

Nesta Assessoria foram, ainda, elaborados expedientes diversos, assim classificados:

UNIDADE SUBSCRITORA TIPO DE CORRESPONDÊNCIA 2020 2021 TOTAL

Presidência

Ofício 530 442 972

Ofício-Circular 03 11 14

Decreto 53 21 74

Edital 01 01 02

AEPII
Ofício 26 25 51

Ofício-Circular 02 01 03

*Dados extraídos em 30/08/2021

A AEPII também monitora, diariamente, o Malote Digital, que consiste em sistema de comu-
nicação oficial, por meio eletrônico, disciplinado pela Resolução CNJ n. 100/2009, utilizado 
para o envio e recepção de correspondências oficiais, entre órgãos do Poder Judiciário e o 

Conselho Nacional de Justiça. No biênio 2020/2022, a AEPII contabilizou 289 documentos 
tramitados pelo Malote Digital.

Tipo de Expediente Quantidade

Ofícios Recebidos 165

Ofícios Enviados 124

Total 289

*Dados extraídos em 30/08/2021

Comissões, Comitês, Grupos de Trabalho e Congêneres

Inaugurada a nova gestão, a partir da posse do Presidente, Desembargador Lourival Almeida 
Trindade, e da nova Mesa Diretora deste Tribunal de Justiça, incumbiu-se à AEPII a análise e, 
conseguinte, proposta de atualização da composição de todas as comissões, comitês, grupos 
de trabalho e congêneres, vigentes no âmbito deste PJBA, bem como a elaboração dos atos 
normativos correspondentes, o controle de atualização dos mesmos e, ainda, a compilação 
de todos os decretos correlatos.

A AEPII oferece suporte institucional aos agrupamentos existentes, assessorando as suas res-
pectivas presidências na elaboração de expedientes, confecção de atas de reuniões, encami-
nhamento de convites para reuniões, expedição de comunicações a instituições externas e 
auxílio na execução de projetos, bem como no que tange a necessárias alterações nos atos 
normativos correspondentes.

Imperioso destacar a iniciativa da AEPII de propor a reordenação do Portal do PJBA, no que 
toca às comissões, comitês, grupos de trabalho e congêneres, visando conferir-lhes a neces-
sária publicização, bem como a transparência das suas atividades. Neste sentido, a Assessoria 
de Comunicação promoveu a reunião dos agrupamentos em páginas específicas, contendo 
links para cada um deles, onde estão dispostas todas as informações concernentes à compe-
tência, composição, atos normativos e atas de reuniões.

O Juiz Assessor Especial integrou, no curso da gestão, 16 agrupamentos, exercendo a presidência 
de outros 09, a seguir relacionados, com o objetivo de desenvolver e acompanhar os projetos 
institucionais da Presidência e do CNJ, com foco no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 

Relatório de Ações de Comissões, Comitês, Grupos de Trabalho e Congêne-
res presididos pelo Juiz Assessor Especial 

COMISSÃO COLABORATIVA

A Comissão Colaborativa para proposições, diagnóstico e enfrentamento de demandas do 
Poder Judiciário foi instituída pelo Decreto Judiciário PJBA n. 1.129/2016. A sua composição, na 
gestão 2020/2022, está disposta no Decreto Judiciário PJBA n. 111/2020.

Ações Realizadas

• Discussão acerca das medidas adotadas pelo PJBA no período da pandemia do co-
ronavírus;

Assessoria Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais Assessoria Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais
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• Considerações acerca dos dados do PJBA, apresentados à Comissão, relativos ao regi-
me de teletrabalho, instituído em decorrência da pandemia da COVID-19;

• Contribuição com as ações realizadas pela Equipe de Saneamento, instituída pelo 
Decreto Judiciário PJBA n. 307/2020;

• Acolhimento, encaminhamento para análise e esclarecimentos acerca das deman-
das apresentadas pelos representantes da OAB/BA;

• Encaminhamento de sugestões e contribuições para o Projeto de Expansão dos Car-
tórios Integrados;

• Tratativas iniciais acerca da realização de campanha de incentivo ao correto cadastra-
mento de processos por advogados e advogadas, conduzida pela OAB/BA, em parceria 
com a Diretoria de Primeiro Grau - DPG e a ASCOM;

• Discussão sobre a necessidade de elaboração de Termo de Cooperação de Intero-
perabilidade do Sistema Projudi com a Receita Federal. Solicitação de providências à 
SETIM para viabilizar a integração;

• Debate acerca de projetos implantados pelo PJBA, apresentados à Comissão, tais 
como o PJe Criminal, PJe Mídias e Sistema de Alvará Eletrônico;

• Solicitação de informações ao Comitê para subsidiar a adoção pela Presidência de 
medidas emergenciais de prevenção e enfrentamento ao coronavírus, acerca das de-
terminações relacionadas às medidas de enfrentamento ao coronavírus;

• Proposição de sugestões sobre a segurança nos fóruns.

Grupo Gestor das Tabelas Processuais Unificadas - TPU

O Grupo Gestor Local das Tabelas Processuais Unificadas, cuja composição para o biênio 
2020/2022 fora publicada no Decreto Judiciário PJBA n. 112/2020, é responsável pela manu-
tenção e aperfeiçoamento das tabelas processuais no PJBA. 

Ações Realizadas

• Discussões acerca do Projeto de Atualização da Taxonomia das Tabelas Processuais 
Unificadas, apresentado pela Secretaria Geral da Presidência; 

• Utilização do Sistema de Gestão da TPU para encaminhar sugestões de habilitação, 
inativação ou criação de codificações na TPU;

• Atualização da TPU, no que tange à árvore “Direito da Saúde”, bem como da árvore de 
assunto, acrescendo o “Direito da Saúde” como assunto primário;

• Encaminhamento de Ofícios à OAB/BA e à DPE/BA, divulgando a codificação do as-
sunto “Guarda” na árvore de Direito de Família; 

• Providências relacionadas à inclusão, nos sistemas judiciais, do movimento “12759 –  
Realização de Procedimento Restaurativo”;

• Discussão acerca da Resolução CNJ n. 331/2020, que dispõe sobre a instituição da 
Base Nacional de Dados do Poder Judiciário;

• Encaminhamento de proposta, acolhida pelo CNJ, de inclusão da movimentação 
“14679 - Explosão da Fábrica de Fogos de artifício de Santo Antônio de Jesus” na TPU 
do CNJ, na hierarquia n. 12467 – questões de alta complexidade, grande impacto e re-
percussão, como forma de acompanhar os processos judiciais afetos à matéria;

• Elaboração de fluxograma e planilha, contendo as atualizações na TPU, recebidas do 
CNJ, a cada dois meses, para encaminhamento às unidades do PJBA para que sejam 
definidas as correspondentes vinculações de competência;

• Comunicação periódica à magistratura e servidores acerca das atualizações na TPU; 

• Solicitação à SETIM de criação de ferramenta de integração do Sistema CNJ de Ges-
tão da TPU com os Sistemas Judiciais vigentes no PJBA, a fim de automatizar o proce-
dimento de atualização da TPU, que ainda é realizado manualmente; 

• Proposição de campanha de incentivo à correta utilização dos códigos da TPU, atra-
vés da divulgação de material gráfico aprovado pelo Grupo; 

• Comunicação periódica às Instituições integrantes do Sistema de Justiça (OAB/BA, 
MP, DPE, PGE e PGMS), acerca das atualizações na TPU;

• Proposição de minuta de Boletim de Atualização da TPU, a ser utilizado nas comuni-
cações futuras a magistradas e magistrados, servidoras e servidores. 

Grupo de Trabalho – Diagnóstico para Eficiência

Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto Judiciário PJBA n. 1.099/2016, face à inclusão do 
PJBA no “Projeto Diagnóstico para Eficiência no Poder Judiciário” do CNJ. No biênio, a sua 
composição fora descrita no Decreto Judiciário PJBA n. 113/2020. 

Ações Realizadas

• Discussão, análise e definição de medidas relativas às demandas apresentadas pelos 
integrantes do GT;

• Análise de pedidos para designação de grupos de saneamento;
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• Estudo da viabilidade de implantação de grupos de saneamento para atuar nos pro-
cessos da Meta 2 do CNJ;

• Formulação e encaminhamento de sugestões para o Projeto Juízo 100% Digital;

• Apreciação periódica a respeito da produtividade dos mutirões de saneamento.

Comitê Gestor do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe

O Comitê Gestor do Sistema PJe, instituído pelo Decreto Judiciário PJBA n. 496/2019, teve a sua 
composição atualizada pelo Decreto Judiciário PJBA n. 207/2020. Este dispõe, dentre os seus 
membros, de representantes do OAB/BA, MP/BA, DPE/BA, PGE e Procuradoria Geral do Muni-
cípio de Salvador, além de magistradas e magistrados, servidoras e servidores deste Tribunal.

Ações Realizadas

• Recebimento, compilação, encaminhamento às unidades competentes e acompa-
nhamento das demandas recebidas pelo Comitê, através de planilha de controle de 
expedientes;

• Monitoramento e cobrança do cumprimento das providências necessárias ao sanea-
mento de erros técnicos relatados no sistema PJe;

• Acompanhamento da implantação da nova versão do PJe, oportunizando aos órgãos 
externos um período de teste, e recepcionando sugestões para a sua melhoria;

• Discussões acerca de melhorias a serem implantadas no Sistema PJe.

Grupo de Trabalho do Sistema de Cartórios Integrados

Instituído por meio do Decreto Judiciário PJBA n. 492/2018, o Grupo de Trabalho para acom-
panhar o desenvolvimento do Sistema de Cartórios Integrados tem o desígnio de auxiliar a 
coordenação do projeto. A composição do GT, para o biênio 2020/2022, foi instituída pelo De-
creto Judiciário PJBA n. 186/2020.

Ações Realizadas

• Discussões, análises e reflexões sobre o Sistema dos Cartórios Integrados no PJBA;

• Debate acerca da necessidade de regulamentação das atividades dos Cartórios 
Integrados;

• Elaboração de proposta de minuta de ato normativo conjunto para regulamentar, 
através de princípios e normas gerais, as atividades desenvolvidas pelos Cartórios Inte-
grados já instalados na Comarca da Capital e nas Comarcas do Interior, e por aqueles a 
serem instituídos;

• Aprovação do Anexo II da minuta de ato normativo, que dispõe sobre o modelo de 
relatório de produtividade dos Cartórios Integrados;

• Aprovação da versão final da minuta de ato normativo conjunto, com o seu encami-
nhamento para apreciação das Corregedorias deste PJBA.

Grupo de Apoio à Comissão Especial de Concurso para Juiz Substituto do TJBA

Por meio do Decreto Judiciário PJBA n. 414/2018, foi instituído o Grupo de Apoio para auxiliar a 
Comissão Especial de Concurso nas providências indispensáveis à realização e da seleção para 
provimento de cargos de Juiz Substituto, alterado pelo Decreto Judiciário PJBA n. 161/2020. 

Ações Realizadas

• Suporte à Comissão Especial de Concurso nas demandas administrativas necessárias 
ao andamento do concurso, perfazendo a interlocução com as unidades administrati-
vas do PJBA e com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promo-
ção de Eventos – CEBRASPE, empresa organizadora do certame;

• Análise, emissão de pareceres e encaminhamento de expedientes administrativos 
atinentes ao tema;

• Recebimento e análise de procedimentos administrativos intentados perante o CNJ, 
com o levantamento dos dados necessários e elaboração de respostas do PJBA; 

• Acompanhamento das etapas finais do concurso até a sua efetiva conclusão.

• Insta enfatizar que o referido concurso foi concluído em novembro de 2020, culmi-
nando com a nomeação histórica de 98 novos Juízes Substitutos, pelo Desembargador 
Presidente Lourival Almeida Trindade, em cumprimento à sua promessa de dedicar a 
gestão à valorização do 1º Grau de Jurisdição.

Grupo de Trabalho do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NAT-JUS 

O Grupo de Trabalho do NAT-JUS, instituído pelo Decreto Judiciário PJBA n. 128/2020, é desti-
nado à elaboração e proposição de estratégias para o aperfeiçoamento das rotinas de traba-
lho e melhoria dos resultados em termos de eficiência, produtividade e qualidade do serviço 
prestado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário. 

Ações Realizadas

• Definição de ações destinadas ao aperfeiçoamento da prestação do serviço do nú-
cleo, como a qualificação do seu corpo técnico;

• Gestão, junto à Presidência, para a designação de novo médico para o NAT-JUS;
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• Discussão sobre a necessidade de renovação do Termo de Cooperação com o Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região, Seção Judiciária da Bahia, possibilitando o atendi-
mento dos juízes federais baianos pelo Sistema NAT-JUS;

• Realização de sessão científica com o Diretor-Presidente substituto da ANS;

• Deliberação para a celebração de Termo de Cooperação com o CREMEB, com  o obje-
tivo de fomentar o intercâmbio científico de informações relacionadas à judicialização 
da saúde;

• Publicação de enunciados temáticos sobre saúde pública e Planserv, orientando as 
magistradas e magistrados em assuntos sensíveis da tutela jurisdicional nessa área es-
pecializada.

Grupo de Trabalho para implantação do Sistema PJeCor

O Grupo de Trabalho para implantação do sistema PJeCor no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado da Bahia, foi criado pelo Decreto Judiciário PJBA n. 605/2020 em observância à Reso-
lução CNJ n. 320/2020, que instituiu versão do PJe exclusiva para uso das Corregedorias. 

Ações Realizadas

• Definição do escopo do projeto de implantação do PJeCor e designação do gerente 
do projeto;

• Designação de grupo de trabalho técnico para execução das tarefas definidas pelo GT;

• Definição do cronograma de trabalho para implantação do Sistema PJeCor;

• Expedição de ofício ao CNJ, órgão desenvolvedor do sistema, para solicitar alterações 
técnicas para melhor atender ao fluxo de trabalho do PJBA;

• Acompanhamento das atualizações realizadas no sistema, pelo CNJ;

• Homologação das entregas realizadas pela equipe técnica e autorização para a atua-
lização do ambiente de produção;

• Definição do escopo do curso de capacitação destinado a servidoras e servidores,   
magistradas e magistrados para a utilização do sistema.

Grupo de Trabalho para promover estudos visando à implementação do 
Juízo 100% Digital e Núcleos de Justiça 4.0

Em observância às diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ n. 345/2020, foi instituído, 
através do Decreto Judiciário PJBA n. 794/2020, o GT para promover estudos visando à 

implementação do Projeto Juízo 100% Digital no âmbito deste PJBA. O escopo do GT foi 
ampliado, a partir do Decreto Judiciário PJBA n. 369/2021, para abrigar a promoção de es-
tudos visando à implantação, nesta Corte de Justiça, de Núcleos de Justiça 4.0 (Resolução 
CNJ n. 385/2020).

Ações Realizadas

• Realização de estudos com vistas à elaboração da regulamentação da implantação o 
Projeto “Juízo 100% Digital” no PJBA;

• Elaboração de cronograma de trabalho e delimitação do escopo do projeto;

• Indicação das Unidades Jurisdicionais para o desenvolvimento do Projeto Piloto (Va-
ras de Relações de Consumo e Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador);

• Elaboração de minuta de normativo de regulamentação da implantação do Proje-
to “Juízo 100% Digital”, submetida à avaliação das Corregedorias e da Presidência do 
PJBA, que resultou na publicação dos Atos Conjuntos n. 32/2020 e 02/2021;

• Elaboração de Cartilha do Juízo 100% Digital, em parceria com a ASCOM;

• Elaboração de Manuais do Juízo 100% Digital SAJ e PJE, em parceria com a SETIM;

• Concepção de página virtual do Juízo 100% Digital no portal do PJBA;

• Solicitação à UNICORP de realização de curso de capacitação de magistradas e ma-
gistrados, servidoras e servidores para atuarem nos processos que tramitam no Juízo 
100% Digital, com base em proposta de plano de curso elaborado pelo GT;

• Realização de discussões para a proposição de nova minuta de Ato Conjunto para 
regulamentar o Juízo 100% Digital, observando-se as alterações introduzidas na Reso-
lução CNJ n. 345/2020, pela Resolução CNJ n. 378/2021;

• Realização de estudos iniciais com vistas à elaboração da regulamentação da implan-
tação dos Núcleos de Justiça 4.0 no PJBA.

Projetos Especiais

No biênio 2020/2022 confere-se destaque aos seguintes projetos patrocinados pela Assesso-
ria Especial da Presidência II:

Expansão dos Cartórios Integrados

O Projeto Cartórios Integrados visa à adoção de uma nova divisão das tarefas, com melhor 
redistribuição dos recursos humanos e do espaço físico, de modo a garantir a agilidade nos 
trâmites judiciais, a promoção da celeridade e o aumento da produtividade na prestação ju-
risdicional. Considerando o sucesso do projeto, a gestão do Desembargador Lourival Almeida 
Trindade consolidou a sua expansão, através da Implantação do 2º Cartório Integrado Cível 
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da Comarca de Salvador, do Cartório Integrado Cível da Comarca Vitória da Conquista e da 
elaboração do Projeto do Cartório Integrado da Comarca de Feira de Santana.

Juízo 100% Digital

A iniciativa tem o objetivo de democratizar o acesso à Justiça, possibilitando ao cidadão uti-
lizar-se da tecnologia para acessar o Poder Judiciário, sem a necessidade de comparecer fi-
sicamente aos Fóruns. O projeto piloto do “Juízo 100% Digital” encontra-se implantado em 
todas as Varas de Relações de Consumo e de Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

Núcleos de Justiça 4.0 

Os Núcleos de Justiça 4.0, integram o Programa de Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Jus-
tiça, regulamentado pela Resolução CNJ n. 385/2021, permitindo o processamento e o julga-
mento das ações judiciais, em matérias específicas/especializadas, por meio do Juízo 100% 
Digital, sem vinculação a sedes físicas. As medidas necessárias à implantação de Núcleos de 
Justiça 4.0 nesta Corte de Justiça são objeto de estudo do Grupo de Trabalho instituído pelo 
Decreto Judiciário PJBA n. 369/2021.

Outras Atividades

Inscrição de práticas do PJBA no Prêmio Innovare

O Prêmio Innovare é um instrumento criado pelo Instituto Innovare, associação sem fins lu-
crativos, que tem como objetivo a identificação, premiação e divulgação de práticas que con-
tribuam para a modernização, a democratização do acesso, a efetividade e a racionalização 
do Sistema Judicial Brasileiro.  

No atual biênio, a Assessoria Especial da Presidência II adotou todas as providências neces-
sárias à inscrição no Prêmio Innovare, e apresentação à comissão julgadora, de duas práticas 
realizadas no âmbito deste Poder Judiciário, as quais foram selecionadas para a segunda eta-
pa da premiação.

No ano de 2020, o Projeto Mutirões de Curatela foi inscrito no 17º Prêmio Innovare. Tal projeto, 
patrocinado por esta Assessoria e gerenciado pela Diretoria de 1º Grau/SEJUD, realiza atos proces-
suais atinentes às Ações de Curatela, como as audiências de entrevista e perícias, oportunizando 
a manifestação da Curadoria especial e do Ministério Púbico, a fim de que todos os atos sejam re-
alizados com celeridade e com toda a segurança jurídica necessária à proteção dos curatelados.

Já no ano de 2021, a AEP II inscreveu a prática de criação e instalação da Comissão para a 
Promoção de Igualdade e Políticas Afirmativas em Questões de Gênero e Orientação Sexual 
do Poder Judiciário do Estado da Bahia, em parceria com o presidente da Comissão, o Juiz de 
Direito Mário Soares Caymmi.

Suporte Institucional

A Assessoria Especial da Presidência II fornece suporte institucional à Coordenadoria Esta-
dual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Coordenadoria da Infância e 
Juventude – CIJ e ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF. A 
seguir, apresentam-se os correspondentes relatórios, no biênio 2020/2022. 

Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e 
Familiar

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, presi-
dida pela Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, e integrada pelos membros designados 
através do Decreto Judiciário PJBA n. 103/2020, apresenta o relatório de atividades desenvol-
vidas no biênio 2020/2022.

• Divulgação de vídeo no Carnaval, gravado pela Desembargadora Coordenadora, 
   abordando a prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher.

• Distribuição de kits com material de trabalho e explicações sobre o tema da violência 
contra mulher e contatos da Rede de Enfrentamento para os juízes que ficaram no 
plantão.

• Promoção de evento na abertura da 16ª Semana pela Paz em Casa, que debateu so-
bre importunação sexual e processo de violência doméstica.

• Divulgação no site do Tribunal de Justiça dos contatos da Rede de Proteção a Mulhe-
res Vítimas de Violência Doméstica.

• Matérias informando que o Judiciário continua funcionando, de forma remota por 
conta da pandemia, visando garantir a proteção necessária para as mulheres em situ-
ação de violência.

• Decisão da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça da Bahia, em conjunto 
com as Varas de Violência Doméstica do estado, de concessão das Medidas Protetivas, 
pelo Poder Judiciário baiano, para as mulheres vítimas de violência, por tempo indeter-
minado, durante o período de isolamento social no período de pandemia do coronaví-
rus (Covid-19).

• Produção de vídeos, divulgados via aplicativo de WhatsApp, explicando como com-
bater a violência doméstica, com a participação de mulheres e homens conhecidos.

• Reunião com os Juízes das Especializadas e as titulares das Delegacias Especiais de 
Atendimento à Mulher, para promover a integração com a Rede de Enfrentamento e, 
neste momento, afirmar a importância da utilização do Formulário Nacional de Avalia-
ção de Risco instituído pelo Conselho Nacional de Justiça e Ministério Público.

• Reuniões de alinhamento com a Rede de Enfrentamento, buscando novas formas de 
proteção durante a pandemia do COVID-19.

• Reuniões por videoconferência com representantes do Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos, do SENASP, da Secretaria de Justiça e da Polícia Civil, vi-
sando diminuir os problemas de acesso das mulheres ao sistema de justiça em tempos 
de pandemia.
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• Reuniões com a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, com o fito de de-
flagrar a Campanha Mulher Solidária.

• Divulgação do serviço de Teleatendimento do Serviço Social para orientações sociais 
e encaminhamento de providências para a Rede de Atendimento na 3ª Vara de Violên-
cia Doméstica de Salvador.

• Disponibilização de novas ferramentas que auxiliam no combate à violência domés-
tica no portal da Coordenadoria da Mulher do Poder Judiciário da Bahia, como o for-
mulário “Carta de mulheres” e o aplicativo para a prorrogação da medida protetiva, via 
digital.

• Implantação no Poder Judiciário da Bahia da campanha Sinal Vermelho, ação pro-
movida pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasilei-
ros (AMB), que incentiva denúncias de violência doméstica, com reuniões com a Ronda 
Maria da Penha e com a Polícia Militar da Bahia e o conselho de farmácias.

• Participação da Coordenadora Nágila Brito no podcast da Rádio Web TJBA, divul-
gando as espécies de violência doméstica, juntamente com as juízas Andremara dos 
Santos, titular da 1a Vara de Violência Doméstica e Ana Cláudia Souza, da 2a Vara de 
Violência Doméstica.

• Divulgação dos 14 anos da Lei Maria da Penha em matéria no site do Poder Judiciário, 
com a Titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Vitória da Con-
quista, Juíza Julianne Nogueira.

• Participação da Desembargadora Nágila Brito, responsável pela Coordenadoria da 
Mulher do Poder Judiciário da Bahia, no webinar “Combate à violência doméstica con-
tra a mulher”, promovido pela Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), em home-
nagem aos 14 anos da Lei Maria da Penha, assim como em diversas lives, a exemplo da 
promovida pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) Yolanda Pires, 
de Camaçari.

• Divulgação no site da expedição de mais de 1.000 medidas protetivas de março a 
agosto, nas quatro (4) Varas Especializadas de Violência Doméstica.

• Promoção do Webinário “A Paz Começa em Casa”, como parte da Semana da  
Justiça pela Paz em Casa e comemoração do Agosto Lilás.

• Reunião com a participação dos juízes do júri, a fim de tratar do protocolo do feminicídio.

• Reportagens com a participação da Desembargadora Nágila Brito para esclarecer 
alguns questionamentos de interesse social no que se refere à temática da violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

• Participação na palestra intitulada: “Família, Gênero e Direitos Fundamentais – violên-
cia doméstica e familiar: violação dos Direitos Humanos” no IBDFAM (Instituto Brasilei-
ro de Direito de Família).

• Promoção pelo PJBA, por meio da Coordenadoria da Mulher da Live “Entendendo a 
violência doméstica”. 

• Participação na ação promovida pelo Projeto Força Feminina, intitulada: “O abraço 
que você pode dar neste verão”, para marcar o Carnaval Social 2021.

• A live #NãoAceite – Violência psicológica é crime, denuncie! em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher e a abertura da 17ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, pro-
movida pelo Conselho Nacional de Justiça. O PJBA promoveu o debate on-line por 
meio da Coordenadoria da Mulher.

• Participação da Coordenadoria na Live da 1ª Vara de Violência Doméstica, com a equi-
pe multidisciplinar.

• Reuniões com a rede de enfrentamento – Pauta: Rumos do GT, GT dinamizador e 
informes.

• Participação da Desembargadora Nágila Brito na audiência Pública com a ALBA.

• Reunião sobre a Meta 8 com o Conselho Nacional de Justiça, Colégio de Coordena-
dores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário 
Brasileiro (COCEVID) e Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher.

• Promoção de palestras virtuais na XVIII Semana da Justiça pela Paz em Casa, sobre “O 
novo crime de perseguição” e “Os desafios do Judiciário diante do machismo estrutural”.

• Disponibilização de link de acesso direto ao balcão virtual das Varas de violência do-
méstica e familiar contra a mulher da capital e interior no portal da Coordenadoria da 
Mulher em parceira com a Secretaria Judiciária (SEJUD) por meio da Diretoria de Pri-
meiro Grau (DPG).

• Parceria com o Poder Judiciário na promoção do “curso de aperfeiçoamento sobre 
violência contra a mulher e a Resolução CNJ nº 254”, destinado a magistradas e magis-
trados baianos, de primeira e segunda instâncias.

• Participação do Juiz Wagner Ribeiro Rodrigues, titular da Vara de Violência Domésti-
ca e Familiar contra a Mulher de Feira de Santana em conferência virtual juntamente 
com a OAB MULHER e coordenação da Live institucional com o tema a Educação em 
Direitos e Violência contra a Mulher.
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Desembargadora Nágila Maria Sales Brito. Abertura da 

16ª Semana pela Paz em Casa, que debateu sobre importunação
sexual e processo de violência doméstica.

Divulgação no Poder Judiciário da Bahia da  
campanha Si

nal Vermelho.

Live “Entendendo a violência doméstica”, promovida pelo  
Poder Judiciário da Bahia (PJBA), por meio da  

Coordenadoria da Mulher.

Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ)

Coordenada pelo Desembargador Emílio Salomão Pinto Resedá, a Coordenadoria da Infância 
e Juventude (CIJ), integrada pelo Juiz de Direito Arnaldo José Lemos de Souza (Representante 
Capital) e pela Juíza Maria Helena Lordelo de Sales Ribeiro (Representante Interior), apresenta 
as ações realizadas no biênio de 2020/2022, ressaltando que este biênio foi impactado pela 
pandemia pelo novo coronavírus, a qual influenciou na reformatação do processo e condi-
ções de trabalho, sendo adotado pelo PJBA a partir de 20/03/2020 o modelo de teletrabalho, 
de acordo com as recomendações dos Órgãos nacionais e internacionais.

1) DEPOIMENTO ESPECIAL

• Oitiva de crianças e adolescentes vítimas e/ou testemunhas de violência na capital 
baiana, sendo realizadas 22 oitivas no modelo de depoimento especial (DE) no período;

• Elaboração de projeto para implantação do curso on-line de capacitação de magis-
tradas e magistrados, servidoras e servidores na temática;

• Participação em reuniões para discussão da implantação do fluxo do depoimento 
especial em parceria com o Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente 
(CAOCA) Ministério Público da Bahia (MP-BA), Defensoria Especializada dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (DEDICA) Defensoria do Estado da Bahia (DPE-BA) e a Dele-
gacia Especializada de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente (DERCA) da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP/BA).

2) AÇÃO CONJUNTA COM MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE CARNAVAL DE 2020

Atuação conjunta com o CAOCA/MP-BA, em regime de plantão durante o carnaval da cidade 
do Salvador, de 20 a 25 de fevereiro de 2020, visando garantir uma rede segura de atendimen-
to e evitar a violação de direitos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

3) CAMPANHA “IMPOSTO DO BEM”

Incentivo à população para destinar até 3% do valor devido do imposto de renda para insti-
tuições voltadas ao atendimento crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade so-
cioeconômica, por meio de divulgação nas mídias sociais, site do PJBA, entrevistas em rádio 
e televisão etc.

4) PROJETO INTERINSTITUCIONAL PROTEÇÃO EM REDE: UM PACTO PELA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE

Projeto implementado em meados de abril de 2020 em parceria com a DEDICA/DPE-BA e 
CAOCA/MP-BA junto às Varas com atuação na área protetiva da infância e juventude e rede 
de proteção dos direitos da criança e do adolescente.

O Projeto já alcançou 22 comarcas, visando discutir a situação das crianças e adolescentes em 
acolhimento, impulsionando os seus processos. Enquanto desdobramento foram realizados 
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22 treinamentos com os(as) servidores(as) do PJBA das Comarcas do interior por meio da pla-
taforma lifesize sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA).

5) APLICATIVO A.DOT

Parceria firmada com o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), em outubro de 2020, aderindo 
ao aplicativo de busca ativa de pretendentes para crianças e adolescentes disponíveis para 
adoção, que não obtiveram êxito com os métodos de busca convencionais de inserção. Des-
de sua implementação, 10 crianças/adolescentes de comarcas baianas já tiveram seus perfis 
inseridos no aplicativo e uma delas já se encontra em processo de adoção.

6) CURSO ON-LINE DE PREPARAÇÃO À ADOÇÃO “NASCE UMA FAMÍLIA”

O curso é fruto da parceria firmada com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS). 
Na Bahia, conta com a tutoria da equipe técnica da CIJ, e já está na sua 4ª edição com mais 
de 500 inscrições desde novembro de 2020.

7) PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A CIJ integra o Comitê Interinstitucional para elaboração do primeiro Plano Decenal dos Di-
reitos Humanos da Criança e do Adolescente do Estado da Bahia. Dividido em cinco eixos, o 
plano visa nortear as ações voltadas para proteção da infância e juventude no Estado.

8) PROMOÇÃO DE LIVES

Eventos virtuais transmitidos nas redes oficiais do PJBA para promoção de debate sobre os 
seguintes temas:

• “Adoção e acolhimento: como garantir a proteção integral” (maio de 2020);

• “Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA): abordando aspectos práticos” (ju-
nho de 2020);

• “Aspectos práticos da destituição do poder familiar e da adoção” (junho de 2020);

• “30 anos do ECA: Avanços, desafios e perspectivas na implementação dos direitos” 
(julho de 2020);

• “O presente da Justiça Baiana para a construção de um futuro melhor” (outubro de 2020).

9) CENTRAL DE VAGAS E NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO

Baseado na Resolução CNJ n. 367/2021 – Central de Vagas e a Recomendação CNJ n. 87/2021 
– NAI, a CIJ tem realizado reuniões com a DEDICA/DPE, CAOCA/MP-BA, Conselho Estadual 
da Criança e do Adolescente (CECA) e Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC), para 
articular medidas para efetivação no contido nos expedientes do CNJ.

10) PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

Participação no Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Coronavírus, presidido pelo 
Grupo e Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), de acordo com a Reco-
mendação CNJ 62/2020 e do Ato Conjunto PJBA 04/2020, para acompanhamento e opera-
cionalização de medidas de prevenção de disseminação do vírus nos estabelecimentos so-
cioeducativos e garantia de direitos.

Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário - GMF

O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), no biênio 2020/2022, 
foi supervisionado pelo Desembargador Pedro Augusto Costa Guerra, e integrado pelos Ju-
ízes de Direito José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira, na condição de Coordenador, An-
tônio Alberto Faiçal Júnior, Ícaro Almeida Matos e Arnaldo José Lemos de Souza, na condição 
de Colaboradores.

Destacam-se, a seguir, as principais atividades desenvolvidas no biênio:

Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU

• Conclusão, em 30/06/2020, da migração total dos processos oriundos do SAJ e do SAIPRO 
ao SEEU, instituído segundo a Resolução do CNJ nº 223, de 27 de maio de 2016, e regula-
mentado pelo Ato Conjunto Nº 03, de 25/02/19, da Presidência, CGJ e CCIN, TJBA (Art. 14);

• Suporte técnico, por telefone, auxiliando às Varas de todo o Estado da Bahia, quanto 
ao manuseio da ferramenta, de acordo com a demanda espontânea;

• Recepção e repasse, à Juíza Titular da VEPMA de Lauro de Freitas, dos e-mails das 
Unidades que possuem competência de execução penal, com questionário preenchi-
do, para viabilizar treinamento presencial de uso das ferramentas BNMP 2.0 e SEEU, 
autorizados pela gestão anterior, com orientação e direcionamento das diversas liga-
ções telefônicas sobre o tema;

• Finalização das tratativas e formalização do convênio entre o TJBA e a Polícia Civil da 
Bahia, para viabilizar acesso dos prepostos desta ao SEEU (TJ-ADM-2020-02044);

• Cadastramento de envio automático, mensalmente, de relatórios de presos que não 
tenham documentação civil localizada, à SEAP, para que a referida Secretaria localize 
ou providencie a documentação dos custodiados. Tal iniciativa faz parte da estratégia 
nacional do CNJ de identificação civil das pessoas privadas de liberdade.

Gestão do Projeto Começar de Novo

• Realização de tratativas para ampliação e manutenção de parcerias, com órgãos pú-
blicos e instituições privadas, no Projeto Começar de Novo, idealizado pelo CNJ atra-
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vés da Resolução n° 96/2009, responsável pela ressocialização de presos, objetivando a 
reinserção social dos cumpridores de pena;

• Recepção da documentação, elaboração de minuta, e demais trâmites necessários à 
renovação dos convênios ativos, entre o TJBA, a SEAP e as demais instituições do Esta-
do, bem como com as empresas privadas que participam do projeto, que oferta vagas 
para internos em regime de pena semiaberto;

• Acompanhamento das demandas relacionadas aos Convênios celebrados, monitora-
mento do envio das folhas de frequência, intervenções solicitadas para solução de re-
correntes obstáculos ao levantamento do pecúlio, recepção e tratamento de consulta 
sobre a execução do pacto em face da pandemia e recepção das avaliações semestrais 
de desempenho, para os fins pactuados, relativas aos Reeducandos integrados à PGE. 

• Participação em reuniões, com gestores do Projeto nas Secretarias e órgãos públicos par-
ceiros (PGE, SEINFRA, SAEB e TJ), a fim de tratar da Resolução n. 307/2019, bem como com 
parceiros, representantes das Diretorias da SEAP e representante da Consultoria Jurídica 
do TJ, para avaliar a execução, alinhar os compromissos assumidos pelas partes em prol da 
execução harmônica dos Convênios de Colaboração Técnica e Financeira em vigor.

Dos Conselhos da Comunidade

• Fomento à atuação dos Conselhos da Comunidade, com o envio, para as Comarcas 
do estado, de formulário online para o levantamento, do Conselho Nacional de Justiça, 
sobre a instalação e atuação dos Conselhos da Comunidade, órgãos de execução penal 
previstos no art. 80 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984; bem como realização de reunião 
com os Presidentes dos Conselhos identificados como ativos, em 14/05/2021.

Programa Fazendo Justiça

• Continuidade de suporte logístico, histórico e documental do sistema carcerário e 
do sistema de justiça criminal, bem como do sistema socioeducativo, a partir da expe-
riência local à Coordenação Estadual do Programa para a operacionalização deste na 
Bahia, de acordo com as ações planejadas pelos Eixos de Atuação do Plano Executivo, 
e que tem origem em Convênio celebrado entre o CNJ e PNUD.

Escritório Social no Estado da Bahia

• Inaugurado em 11/12/2020, o Escritório Social integra o conjunto de ações fomentadas 
no âmbito do Programa Fazendo Justiça. Reúne, em um mesmo local, atendimentos 
e serviços para dar suporte às pessoas egressas do sistema carcerário e seus familiares.

O local para a execução das atividades do Escritório Social foi viabilizado a partir da parceria 
entre o TJBA e a SEAP.

Cadastro Nacional de Mulheres e Adolescentes Grávidas e Lactantes (Resolução CNJ 
252/2018, Art. 6º)

• Coleta de informações junto às unidades prisionais e alimentação mensal de planilha 
em link do CNJ, sobre a existência de mulheres adultas ou adolescentes grávidas e lac-
tantes, custodiadas em unidades prisionais do Estado da Bahia.

Acompanhamento dos pedidos de recambiamento

• Abertura de expediente interno, de número TJ-COI-2020/08637, para recepção e tra-
tativa de pedidos, do Juiz de Cooperação do TJBA, de informações atualizadas sobre 
requerimentos de recambiamento, feitos pelos Tribunais de Justiça dos estados.

Atuação na organização do evento Altos Estudos em Audiência de Custódia - Bahia

• O GMF atuou na organização do evento Altos Estudos em Audiência de Custódia – 
Bahia, realizado, em plataforma on-line, nos dias 10 e 11 de junho de 2021, selecionando 
a grade de conteudistas do evento, além de apoio logístico.

Comitê interinstitucional para acompanhamento das medidas de enfrentamento da CO-
VID-19 nos sistemas prisional e socioeducativo

• Instituído em virtude do art. 14 da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17/03/2020; e em 
atuação, no TJBA, a partir de reunião extraordinária, realizada em 19/03/2020, sua for-
malização ocorreu através da Portaria Conjunta nº 001/2020 – GMF/CIJ, publicada no 
DJE de 20/04/2020, o Comitê vem acompanhando, quinzenalmente, os planos de con-
tingência elaborados pelo executivo estadual, bem como as ações dos demais órgãos 
relativas à pandemia nos sistemas prisional e socioeducativo.

Planilha de acompanhamento quinzenal das informações prioritárias para o enfrentamen-
to da COVID-19 nos sistemas prisional e socioeducativo

• Envio, através de planilha quinzenal, ao DMF/CNJ, de informações prioritárias para o 
enfrentamento da COVID-19 com apoio, quanto a coleta dos dados estatísticos do sis-
tema prisional, da SGP/SEAP.

Assessoria Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais Assessoria Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais



COORDENAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DA GESTÃO - 2020/2022
107PODER JUDICIÁRIO

DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DA GESTÃO - 2020/2022
106

Coordenação dos Juizados Especiais Coordenação dos Juizados Especiais

A Coordenação do Sistema Estadual dos Juizados Especiais (COJE)

A COJE é órgão de supervisão administrativa dos Juizados, que tem como função primordial 
o acompanhamento e melhoria dos serviços prestados pelas unidades judicantes do Sistema 
dos Juizados Especiais.

Na atual gestão, sob a presidência do Desembargador Lourival Almeida Trindade, a Juíza de 
Direito Fabiana Andréa de Almeida Oliveira Pellegrino, titular da 19ª Vara do Sistema Estadual 
dos Juizados Especiais, foi convocada para assumir a assessoria responsável pela Coordena-
ção dos Juizados Especiais, consoante o Decreto Judiciário nº 85, publicado no DJE em 05 de 
fevereiro de 2020.

Além da Coordenação dos Juizados Especiais (COJE), o Sistema dos Juizados Especiais do 
Estado da Bahia é composto pelo Conselho Superior dos Juizados Especiais, órgão de orien-
tação superior, bem como por órgãos judicantes monocráticos e colegiados. 

Atualmente, a COJE é composta por 25 (vinte e cinco) servidores, 01 (um) prestador de ser-
viços terceirizado e 05 (cinco) juízes leigos, estruturada em Núcleos de trabalho, com foco 
da especialização de tarefas, definição de fluxos e melhoria da gestão, colimando alcançar a 
eficiência administrativa.

O Sistema dos Juizados Especiais do Poder Judiciário do Estado da Bahia dispõe de 55 (cin-
quenta e cinco) Varas dos Juizados Especiais na Capital, distribuídas por competências, da 
seguinte forma: 08 (oito) juizados de causas comuns, 20 (vinte) juizados de relações de con-
sumo, 01(um) juizado de trânsito, 06 (seis) juizados criminais, 02 (dois) juizados da fazenda 
pública, 06 (seis) turmas recursais, cada qual composta por três juízes. No interior, em 2021, 
foi criada 01 (uma) Vara do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca de Livramento de 
Nossa Senhora, totalizando 61 (sessenta e uma) Varas dos Juizados Especiais, e mais 02 (dois) 
Juizados Adjuntos vinculados as Varas de Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, 
totalizando 144 Juizados Adjuntos. Ademais, o Sistema dos Juizados ainda dispõe de 20 (vinte) 
Juizados de Apoio (SAJ’S), distribuídos entre Capital e interior.

Ações Desenvolvidas pela COJE no Biênio 2020/2022
 
O Biênio 2020/2022 está permeado de diversos projetos desenvolvidos pelos Núcleos que 
compõem a COJE, conforme as atribuições internas.

Assessoria Jurídica

a) Escopo
A Assessoria Jurídica, diretamente ligada à Juíza Coordenadora, promove a análise das de-
mandas submetidas à Coordenação dos Juizados através de consultas ou processos admi-
nistrativos, pertinentes à política administrativa e legislativa do microssistema especial dos 
Juizados, bem como manifesta-se previamente quanto aos pedidos diversos de afastamen-
tos dos magistrados do sistema, prezando pelas designações e gestão das substituições ne-
cessárias à continuidade do serviço público.

b) Ações
No biênio foram expedidos ofícios e manifestações em Mandados de Segurança, processos 
administrativos do Conselho Nacional de Justiça, processos disciplinares da OAB, discrimina-
dos no Anexo I:

2020 2021

Ofícios Simples 696 375

Ofícios Circulares 100 62

Processos Administrativos CNJ 25 37

Mandados de Segurança 25 02

Processoes Disciplinares OAB 08 --

Atuando na gestão das atividades dos juízes leigos e conciliadores, a partir de provocações da 
Coordenação dos Juizados, foram estabelecidas diretrizes pela Consultoria Jurídica da Presi-
dência e pela Controladoria Jurídica, acerca dos temas especificados no Anexo II.

Ademais, verificando a existência de movimentações artificiais no sistema processual, com 
possível inflação dos atos remuneráveis, foram encaminhadas informações à Corregedoria 
Geral, para as devidas providências e sugerido decreto para aprimoramento da regulamenta-
ção da atuação dos juízes leigos e conciliadores.

Foram realizadas, através de videoconferência, 02 (duas) reuniões do Colégio de Magistrados 
e 12 (doze) reuniões Ordinárias do Conselho Superior dos Juizados Especiais (54ª a 65ª), com 
destaque para as seguintes discussões: 

a) aprovação do novo Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, 
Criminais e da Fazenda Pública do Estado da Bahia e da Turma de Uniformização da Jurispru-
dência, Resolução nº 02, de 10 de fevereiro de 2021;

b) estabelecimento de metas mínimas de produtividade para os servidores das unidades mo-
nocráticas e das Turmas Recursais, bem como dos auxiliares da justiça;

c) deliberação acerca do represamento de julgamentos, recomendando aos juízes das Tur-
mas Recursais a realização de sessões extraordinárias, tantas quantas necessárias ao esvazia-
mento desse represamento; 

d) apreciação de questões relativas à habilitação dos Magistrados para as Turmas Recursais e 
ao dever dos Magistrados de atuarem nas substituições legais, na conformidade da lista res-
pectiva publicada anualmente, nos casos de afastamento justificado dos colegas; 

e) proposta de criação de um Núcleo de Cálculos Judiciais no Sistema dos Juizados Especiais, 
inclusive para elaboração de cálculos fazendários, com a finalidade de apoiar tecnicamente 
os magistrados;

f) eleição para a Mesa Diretora do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais 2021/2022, 
estando marcada Reunião do Colégio de Magistrados para o dia 09 de setembro de 2021, às 
14:30h, oportunidade em que serão submetidas à apreciação e votação propostas de Enun-
ciados que deverão ser apresentadas pelos Magistrados integrantes do Sistema Estadual dos 
Juizados Especiais, com observância às regras do Edital nº 02/2021/CMJE.

Foi instituído, por meio do Decreto Judiciário nº 86, de 04 de fevereiro de 2020, o Grupo de 
Trabalho destinado à elaboração de diagnóstico, estudos e proposição de melhoria da es-
trutura e atuação dos Juizados Especiais Estaduais, Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, 
composto por representante das unidades judiciárias do Sistema dos Juizados, das Turmas 
Recursais, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, do Ministério Público da Bahia, da De-
fensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia.
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A partir das deliberações realizadas pelo Grupo, a Coordenação do Sistema dos Juizados Espe-
ciais desenvolveu as ações necessárias à consecução das propostas, alinhando-as a redução 
dos danos causados pela pandemia, com vistas a manutenção do funcionamento do Sistema 
dos Juizados Especiais, quais sejam: a) reativação do Núcleo de Prevenção e Tratamento do 
Superendividamento; b) disponibilização de links individuais de salas específicas para cada 
unidade judiciária, pelo aplicativo lifesize, para atendimento dos magistrados aos advogados; 
c) criação de e-mail específico para apoio e assistência aos advogados durante as sessões de 
julgamento das Turmas Recursais, a fim de canalizar demandas relativas a dificuldades técni-
cas de acesso à sala de videoconferência, exclusivamente para uso dos advogados que estão 
em fila de espera para sustentação oral, atendendo 477 solicitações até o dia 18 de agosto de 
2021; d) some-se, ainda, o envio de 21.484 mensagens, através do e-mail geral contendo escla-
recimentos, auxílios e solicitações cotidianamente encaminhados às secretarias das Turmas 
Recursais; e) desenvolvimento, em caráter experimental, de novo canal para comunicação 
síncrona dos advogados com a Secretaria das Turmas Recursais, com finalidade exclusiva de 
atendimento das situações excepcionais que envolvam eventuais problemas com as chama-
das de videoconferência para sustentação oral, através do WhatsApp.

A Coordenação colaborou com a elaboração do Plano de Ação e Desdobramentos Estraté-
gicos do Planejamento Estratégico 2021-2026 correspondente ao Sistema dos Juizados, bem 
como quanto a atualização do Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Adminis-
trativo da Justiça, em elaboração pela Secretaria de Planejamento.

Foram promovidas, pela COJE, medidas excepcionais para atender à necessidade de ade-
quação financeira exigida pela crise instalada pela pandemia, destacando-se a suspensão 
temporária da nomeação de juízes leigos e conciliadores, remodelagem das audiências para 
o modelo de videoconferência e desenvolvimento de plataforma própria para intimação e 
gestão dos atos processuais realizados à distância.

A Coordenação renovou o Termo de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Justiça e a Se-
cretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização – SEAPA para manutenção da fis-
calização da execução das medidas alternativas aplicadas em sede dos Juizados Criminais 
do Estado da Bahia, através da CEAPA – Centro de Apoio e Acompanhamento às Penas e 
Medidas Alternativas e Núcleos do Interior.

Promoveu-se também Termo de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Justiça e o DETRAN 
– Departamento Estadual de Trânsito, no qual foi formalizada a utilização do banco de dados 
do Sistema RENAVAM de Consulta online de propriedade de veículos, realizada pelos servido-
res dos SAJ’s que trabalham com atermações de queixas.

A Coordenação possui assento no grupo operacional do Centro de Inteligência da Justiça Es-
tadual da Bahia - CIJEBA, instituído pela Resolução nº 04, de 28 de abril de 2021, que atua com 
o auxílio da inteligência compartilhada e diversificada, com a finalidade de definir ações es-
tratégicas e eficazes para desestimular a judicialização de demandas de massa e superficiais. 
No exercício de sua atribuição, a Coordenação do Sistema Estadual dos Juizados Especiais 
elaborou nota técnica, aprovada à unanimidade, versando sobre a fixação de prazo para par-
te informar o descumprimento da obrigação de fazer, em observância da boa-fé processual, 
com o fito de subsidiar a atuação dos magistrados na prevenção e enfrentamento da multi-
plicidade de controvérsias que versem sobre a matéria.

No dia 09 de julho de 2021, foi realizada, sob a Presidência da Desembargadora Ivete Caldas 
Silva Freitas Muniz, a primeira sessão ordinária da Turma de Uniformização de Jurisprudência 
das Turmas Recursais. Na oportunidade, foram discutidos temas de alta relevância, restando 
aprovada a Súmula 01/2021, com o seguinte teor: “Havendo sucumbência recíproca, fica veda-
da a compensação de honorários advocatícios”.

A Coordenação dos Juizados Especiais firmou Termo de Cooperação com o Centro Universi-
tário Nobre – UNIFAN e com a Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana – UNEF a fim 
de promover a realização de mutirão de audiências de tentativa de conciliação, com vistas 
a celerizar o processamento dos feitos represados em razão da pandemia. O projeto piloto 
executará o primeiro mutirão de audiências telepresenciais do Poder Judiciário da Bahia, ini-
cialmente no âmbito dos Juizados Especiais da Comarca de Feira de Santana, com escopo de 
realizar mais de sete mil audiências de conciliação das quatro Varas do Sistema dos Juizados 
Especiais da Comarca, no período de 13 a 24 de setembro de 2021.

Núcleo de Recursos Humanos

a) Escopo
O Núcleo de Recursos Humanos é responsável pela análise de pedidos de nomeação de ser-
vidores para cargos comissionados (FC), bem como de designação de servidores para o exer-
cício de funções gratificadas (FG), além de requerimentos de remoção, relotação, permuta, 
designações, designações substitutivas com pagamento de CET, horário especial, afastamen-
tos, folgas, férias, licenças, emissão de certidões e elaboração de Decretos e Portarias relativas 
à movimentação de servidores, nos termos dos normativos vigentes.

b) Ações
Desde o início desta gestão, tramitaram no núcleo de recursos humanos 4.828 (quatro mil 
oitocentos e vinte e oito) processos administrativos e foram expedidas 41 (quarenta e uma) 
certidões e 7 (sete) ofícios. 
 
Além dessas atividades, o Núcleo realiza a análise de pertinência dos pedidos de concessão 
de teletrabalho, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o requerimento, na 
conformidade das condições estabelecidas no Ato Conjunto n°20 do Poder Judiciário do Es-
tado da Bahia.

DEMANDAS  NÚCLEO DE  
RECURSOS HUMANOS 2020 2021 DEMANDAS  NÚCLEO DE 

RECURSOS HUMANOS 2020 2021

Abono (Art. 118 Lei 6677/94  
/ TER / Plantão) 390 300 Licença Interesse Particular 4 1

Assuntos diversos (Despachos) 40 37 Licença Luto 22 21

Auxílio Natalidade 3 3 Licença Mandato Eletivo 27 2

Certidões 19 22 Licença Médica 357 313

Cessão de Servidores 3 5 Licença Paternidade 6 7

Design Subst. (Referendo Portarias) 122 129 Licença Pessoa Família 0 6

Estabilidade Funcional 4 0 Licença Trânsito 4 1

Exoneração 4 0

Movimentações servidores 
(Remoção / Relotação / Permuta 

/ Solicitação de designação / 
Devolução)

62 87

Férias 763 554 Nomeação cargos comissionados 
/ Design funções gratificadas 27 31

Frequência 14 0 Oficios 0 7

Horário Especial 7 6 Portarias 
Design de Servidores 78 35

Licença Prêmio 478 546 Progressão Funcional 14 13

Licença Adotante 0 2 Quadro de Pessoal (Atualização) 0 Diariamente

Licença Casamento 3 2 Readaptação 0 5

Licença Gestante 12 8 Teletrabalho 183 87

Coordenação dos Juizados Especiais Coordenação dos Juizados Especiais
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Núcleo de Juízes Leigos e Conciliadores

a) Escopo
O Núcleo de Juízes Leigos e Conciliadores é responsável pelo receptivo dos auxiliares da justi-
ça, mantendo contato direto, a fim de promover os esclarecimentos pertinentes às atividades 
desempenhadas, acompanhando o controle de produtividade no Sistema Administrativo.

Ademais, trata das questões relativas aos auxiliares da justiça atuantes em Varas do Sistema 
dos Juizados Especiais ou em Juizados Especiais Adjuntos Cíveis e Criminais, além dos conci-
liadores que atuam/cooperam nas Unidades Judiciárias de Primeiro Grau (CEJUSC’s e Varas), 
relativamente à nomeação, desligamento, designação e revogação da designação para atuar 
nas varas do sistema ou em cooperação, afastamentos e demais pedidos relativos aos Pro-
cessos Seletivos Simplificados nºs 68/2015 e 01/2019.

b) Ações
Em 2020, a Coordenação dos Juizados Especiais lastreada na Resolução nº 174/2013, do Con-
selho Nacional de Justiça, realizou o Curso de Capacitação dos auxiliares da justiça, em parce-
ria com a UNICORP e o Brasil Jurídico, que contou com a participação de 131 Conciliadores e 
121 Juízes Leigos, alcançando os auxiliares da justiça das seleções de 2015 e 2019, os quais, em 
razão da fluidez das nomeações, estiveram com pendência em relação à finalização e emis-
são de certificado.

Foi desenvolvido o B.I, plataforma na qual constam as principais informações para o acom-
panhamento e fiscalização da produtividade dos auxiliares da justiça, com intuito de prevenir 
artificialidades. Somando-se ao B.I, para cada solicitação de cooperação dos juízes, foi desen-
volvido formulário para ser repositório da demanda e dos dados, através do qual são feitas 
observações acerca das necessidades locais de cada Unidade, mencionando-se, inclusive, a 
existência de CEJUSC’s Pré-Processuais, Processuais ou Regionais.

Segue abaixo o cenário das movimentações realizadas e produtividade no período de feverei-
ro a dezembro de 2020, janeiro a agosto de 2021, relacionadas aos auxiliares da justiça:

DEMANDAS NÚCLEO DE JUIZES 
LEIGOS E CONCILIADORES

2020

JUIZ LEIGO 
(CAPITAL)

CONCILIADOR 
(CAPITAL)

JUIZ LEIGO
 (INTERIOR)

CONCILIADOR 
(INTERIOR)

DESIGNAÇÕES 54 19 36 39

DESLIGAMENTOS 4 20 15 33

COOPERAÇÕES 69 11 64 47

REVOGAÇÕES DE DESIGNAÇÕES 1 1 1 3

AFASTAMENTOS 3 4 3 2

RELOTAÇÕES 5 20 1 12

NUMERAÇÕES 77 27 52 62

POSSES 51 21 37 38

FINAIS DE LISTA 5 1 3 4

Demandas Núcleo de Juizes 
Leigos e Conciliadores

2021

Juiz Leigo 
(Capital)

Conciliador 
(Capital)

Juiz Leigo
 (Interior)

Conciliador 
(Interior)

Designações 60 35 62 88

Desligamentos 36 28 34 58

Cooperações 0 63 0 0

Revogações de Designações 0 0 4 6

Afastamentos 0 0 1 7

Relotações 11 9 1 2

Numerações 99 92 97 136

Posses 61 32 54 80

Finais de Lista 2 4 8 0

PRODUTIVIDADE DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA 2020

Prestador 
de Serviço

Produtividade PJe Projudi
Saipro  
1º Grau

Saj
Sistema 

Adm*

Turmas 
Recursais 

Projudi
Total

Conciliador

Audiência conciliação 
com acordo

3.285 8.794 765 529 15 - 13.388

Audiência conciliação 
sem acordo

23.215 129.530 876 4.594 88 - 158.303

Total Conciliador 26.500 138.324 1.641 5.123 103 - 171.691

Juíz Leigo

Audiência instrução 
com acordo

245 272 - - - - 517

Audiência instrução 
sem acordo

1.353 12.825 - - 4 - 14.182

Sentença 46.488 150.683 0 0 8.937 95.476 301.580

Total Juiz Leigo 48.086 163.780 0 0 8.937 95.476 316.279

Total 2020 74.586 302.104 1.641 5.123 9.040 95.476 487.970

*Atos importados manualmente pelo Sistema ADM

PRODUTIVIDADE DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA 2021

Prestador 
de Serviço

Produtividade PJe Projudi
Saipro  
1º Grau

Saj
Sistema 

Adm*

Turmas 
Recursais 

Projudi
Total

Conciliador

Audiência conciliação 
com acordo

4.049 12.187 98 39 284 - 16.657

Audiência conciliação 
sem acordo

22.727 163.906 70 333 1.492 - 188.528

Total Conciliador 26.776 176.093 168 372 1.776 - 205.185

Juíz Leigo

Audiência instrução 
com acordo

317 369 - - 2 - 688

Audiência instrução 
sem acordo

4.207 22.883 - - 149 - 27.239

Sentença 29.479 142.192 - - 1.358 46.290 219.319

Total Juiz Leigo 33.686 165.075 0 0 1.507 46.290 246.558

Total 2020 60.462 341.168 168 372 3.283 46.290 451.743

*Atos importados manualmente pelo Sistema ADM
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Núcleo de Juizados de Apoio (SAJ)

a) Escopo
O Núcleo de Juizados de Apoio oferece suporte aos Juizados Especiais Cíveis de Apoio/Ser-
viços de Atendimento Judiciário que funcionam nos Serviços de Atendimento ao Cidadão 
(SAC) da capital e do interior do Estado da Bahia 

Há 01 (uma) servidora, lotada na Coordenação dos Juizados, responsável por promover as 
ações que venham a potencializar a prestação jurisdicional e atender às solicitações de ser-
vidores, cidadãos e a SAEB – Secretaria de Administração do Estado da Bahia, almejando o 
alcance de bons resultados.

Existem, atualmente, 20 (vinte) unidades judiciárias de apoio, das quais 06 (seis) estão localizadas na 
Capital e 14 (quatorze) no interior, com um total de 71 (setenta e um) servidores, dos quais 26 (vinte e 
seis) servidores estão lotados na capital e 45 (quarenta e cinco) servidores lotados no interior. 

b) Ações
Dentre outras atribuições, responde a solicitações formuladas por e-mails, emite declarações 
ao Núcleo de Recursos Humanos acerca dos pedidos de alteração de férias e/ou licença-prê-
mio de servidores lotados nas unidades dos SAJs; fornece certidões de propriedade de veícu-
lo, para atermação de queixa de trânsito. 

E-mails Certidões servidores Certidões de propriedade

2020 1372 60 63

2021 1123 49 77

Durante a pandemia causada pela COVID-19, no período da suspensão dos serviços nos Pos-
tos SAC’s, a COJE adotou medidas necessárias para a continuidade do serviço público e aten-
dimento às demandas urgentes da população. Desse modo, o atendimento aos cidadãos 
para atermação de queixas de urgência, na capital, foram direcionadas para o Fórum Regio-
nal do Imbuí. O agendamento dos atendimentos foi realizado diretamente pelo Núcleo, atra-
vés do telefone de número (71) 3483-3655. Nas unidades localizadas nos SAC’s do interior, as 
atermações das queixas de urgência, foram direcionadas para as unidades judiciárias. 

Foi implementado o Sistema Central de Agendamento, a opção de prioridade nos atendi-
mentos para atermações de queixas, visando atender a Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 
2000, que determina o atendimento, em caráter prioritário, dos cidadãos que nela se enqua-
drem e, por fim, vindo ao encontro das diretrizes previstas no Estatuto do Idoso – Lei Federal 
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e suas alterações, como o advento da Lei nº 13.466, de 12 
de julho de 2017.

Ademais, calha registrar que, após décadas de acesso ao RENAVAM, sistema de consulta de 
placas de veículos, sem a devida formalização, foi celebrado o Termo de Cooperação Técnica 
n° 88/2020 (TCT) entre o Poder Judiciário do Estado da Bahia e o DETRAN. 

Alguns Postos do SAC (Comarcas de Lauro de Freitas, Itabuna e Santo Antônio de Jesus) fo-
ram transferidos de endereço, oportunidade na qual essa Coordenação fez a anamnese dos 
novos projetos das salas de funcionamento do Serviço de Atendimento Judiciário – SAJ, a fim 
de averiguar o atendimento à estrutura necessária para abrigar o mencionado serviço.

Em Julho de 2021, foi renovado o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Poder Judi-
ciário do Estado da Bahia e o Governo do Estado da Bahia, representado pela Secretaria de 

Administração do Estado –SAEB, mantendo a rede de atendimento dos Juizados Especiais 
Cíveis de Apoio – SAJ’S junto aos Postos SAC’S, da capital e interior.

Quanto ao quantitativo de queixas atermadas, no período de fevereiro a dezembro de 2020, 
janeiro a julho de 2021, constatou-se o total de 21.411, conforme tabela e gráfico abaixo:

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 TOTAL

CAPITAL 1.489 1.501 1.253 6 26 80 78 88 94 249 193 1.240 6.297

INTERIOR 1.561 1.471 1.113 13 68 123 146 186 227 402 523 556 6.389

TOTAL 3.050 2.972 2.366 19 94 203 224 274 321 651 716 1.796 12.686

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 TOTAL

CAPITAL 1.248 1.321 20 777 1.012 948 1.029 - - - - - 6.355

INTERIOR 721 1.012 695 666 808 686 832 - - - - - 5.420

TOTAL 1.969 2.333 715 1.443 1.820 1.634 1.861 0 0 0 0 0 11.775

Primando pela ampliação das possibilidades de resolução consensual dos conflitos, a Coor-
denação acolheu o projeto “Expressinho Oi” a fim de garantir a presença de prepostos da 
empresa de telefonia nos SAJ’S dos postos SAC Barra e SAC Salvador Shopping, na conformi-
dade do Termo de Cooperação Técnica, cuja tramitação está em vias de conclusão.

Núcleo de Tecnologia e Inovação

a) Escopo
O Núcleo de Tecnologia, Inovação, Projetos e Estatística, diretamente ligado à Juíza Coorde-
nadora, é responsável pelo conhecimento e análise dos serviços informatizados no âmbito do 
Sistema dos Juizados Especiais, com o desenvolvimento permanente de soluções tecnológi-
cas para melhoria do desempenho das atividades judicantes e administrativas, atuando na 
inovação e desenvolvimento de projetos, bem como no levantamento estatístico do desem-
penho das unidades judiciárias, magistrados e servidores.

O Núcleo de Tecnologia, Inovação, Projetos e Estatística está incumbido de receber as de-
mandas de cidadãos, advogados, magistrados, auxiliares da justiça, empresas, servidores e da 
coordenação, fazendo análises, soluções, suporte nas funcionalidades e regras dos sistemas, 
requisitos, homologações e intervenções específicas. 

b) Ações
No desempenho destas atividades, registra-se que, do contingente de demandas, em 2020, 
foram atendidos 63 (sessenta e três) processos administrativos através do sistema SIGA, cer-
ca de 3.814 (três mil oitocentos e quatorze) e-mails e, até agosto de 2021 foram atendidos 66 
(sessenta e seis) processos administrativos através do sistema SIGA e aproximadamente 4.186 
(quatro mil cento e oitenta e seis) até agosto de 2021, referentes a informações e solicitações 
de magistrados, servidores, auxiliares da justiça e empresas, com situações relacionadas aos 
sistemas utilizados pelos juizados especiais, bem como cadastros, habilitações/desabilita-
ções, configurações das unidades virtuais e pautas de audiências dos Juizados.

No ensejo de propostas e inovações tecnológicas, visando a melhoria dos serviços utilizados 
pelos juizados especiais, o Núcleo elaborou propostas de melhorias do sistema SIGA, encami-
nhado ao Comitê Gestor da ferramenta.

Coordenação dos Juizados Especiais Coordenação dos Juizados Especiais
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Com relação ao sistema PROJUDI, este núcleo criou novos fluxos de trabalho que envolveram 
a realização das audiências telepresenciais e por videoconferência, atendendo ao quanto dis-
ciplinado na Lei nº 13.994, de 24 de abril de 2020, que regulamentou a possibilidade de conci-
liação não presencial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, tendo a Resolução CNJ nº 354, 
de 19 de novembro de 2020, disposto sobre a regulamentação da realização de audiências e 
sessões por videoconferência e telepresenciais.

Neste contexto, o Decreto Judiciário nº 245 de 30 de março de 2020 disciplinou o uso de video-
conferência nas sessões de julgamento das Turmas Recursais do Sistema Estadual dos Juizados 
Especiais que utilizam o Sistema PROJUDI. Calha destacar, que o PJBA foi o primeiro Tribunal 
Estadual a implementar o julgamento das sessões das Turmas Recursais por videoconferência.

Ainda no sistema PROJUDI, visando prestar a efetiva publicidade e transparência dos atos 
praticados por juízes leigos e conciliadores, foram implementadas movimentação e juntada 
de declaração nos autos, referente as realizações de audiências de conciliação e instrução 
ministradas pelos próprios auxiliares da justiça, concomitante a ato disciplinado nos atos re-
muneráveis pelo exercício das funções dos conciliadores no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado Bahia, através do Decreto Judiciário nº 324, de 09 de junho de 2020.

Dentre outras práticas, destaque-se ainda o desenvolvimento no âmbito do Sistema PROJU-
DI, das seguintes ações: a) registro do histórico da evolução das classes processuais; b) dispo-
nibilização de sistema de localizadores múltiplos; c) elaboração de manuais para procurado-
res/representantes de pessoa jurídica e para servidores com orientações acerca do sistema 
de domicílio eletrônico; d) aprimoramento e adaptação do sistema colimando a acessibilida-
de e inclusão dos prestadores de serviço portadores de deficiência visual, em atendimento a 
Lei nº 13.146/2015 e às diretrizes insertas na Resolução nº 401 do CNJ, de 16 de junho de 2021; 
e) execução dos procedimentos para eleição virtual dos membros do Colégio de Magistra-
dos dos Juizados Especiais; f) suporte logístico para implantação da 2ª Vara do Sistema dos 
Juizados Especiais do Consumidor e da Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca 
de Livramento de Nossa Senhora e respectivo treinamento para magistrados e servidores; 
g) treinamento dos magistrados recém-empossados sobre o sistema PROJUDI, em parce-
ria com a UNICORP; h) aprimoramento e extensão para todo o PJBA do Sistema Central de 
Agendamento destinado ao atendimento remoto; i) apoio logístico e técnico para a realização 
do mutirão de audiências de tentativa de conciliação, nas Varas do Sistema dos Juizados Es-
peciais da Comarca de Feira de Santana.

Outra inovação no sistema PROJUDI envolveu os procedimentos de autuação de processos 
com segredo de justiça, estabelecendo parâmetros de seleção de justificativas, viabilizando 
os critérios necessários para decisão do magistrado em relação a manutenção do segredo 
de justiça. Além disso, a integração do Sistema PROJUDI através do desenvolvimento de API 
para comunicação com o APP TJBA Intimações, encontra-se em fase de desenvolvimento, 
cujo aplicativo permitirá a comunicação de intimações e citações eletrônicas destinadas às 
pessoas físicas emitidas pelo sistema PROJUDI.

No Sistema PJE, houve a implantação do Plenário Virtual na Sexta Turma Recursal, com obje-
tivo de estabelecer o julgamento de processos em ambiente virtual e viabilizar a implantação 
dos procedimentos para os julgamentos por videoconferência.

Ainda, o Núcleo realizou melhorias no controle do registro funcional dos juízes leigos e con-
ciliadores, possibilitando a gestão de produtividades, cadastro de competências e unidades, 
mapeamento de produtividades a serem remuneradas por período e relatórios estatísticos.

No sistema SISCONDJ, foram realizados cadastros, habilitações e desabilitações de usuários 
internos, suporte técnico permanente aos usuários, vinculações de contas às unidades judiciais.

O Núcleo de Tecnologia, também, auxiliou na elaboração do projeto de criação do Núcleo de 
Prevenção e Tratamento do Superendividamento, aprimorando o portal de atendimento e 
readequando seu fluxo para possibilitar a continuidade dos trabalhos remotamente durante 
a pandemia, bem como atuou na elaboração dos materiais educativos e de divulgação. 

No gerenciamento das rotinas cartorárias, foi realizado o desenvolvimento e disponibilização 
de relatórios diversos para apoio estratégico, sendo de fundamental importância para o Nú-
cleo de Saneamento, em relação as informações sobre as produtividades e pendências dos 
gabinetes e secretarias, possibilitando a identificação das unidades com represamento de 
processos e as consequentes intervenções, a exemplo da destinação de recursos humanos, 
bem como realização de saneamento com equipe de trabalho específica. Foi utilizado a In-
teligência de Negócios (BI - Business Intelligence), envolvendo desde o processo de coleta, 
organização, análise até o compartilhamento e monitoramento das informações, oferecendo 
suporte a gestão de negócios com controle absoluto de tudo.

Divulgou-se, mensalmente, as estatísticas das Turmas Recursais, com informações sobre o 
quantitativo de ações distribuídas, processos julgados, baixados e o acervo processual rema-
nescente, com detalhamento da Balança Judiciária (distribuídos x julgados e distribuídos x ar-
quivados) aferidas durante o período apurado; as produtividades mensais dos conciliadores e 
juízes leigos, em atendimento ao artigo 8º – IV da Resolução nº 7 de 28 de julho de 2010, as ater-
mações de queixas registradas nos Juizados Especiais Cíveis de Apoio / SAJ do Estado da Bahia.

Dando continuidade as atividades realizadas por este núcleo, registra-se o suporte na divul-
gação anual da produtividade realizada pelo Grupo de Saneamento e Baixa Processual, insti-
tuído pelo Decreto nº 97, de 1º de Fevereiro de 2016, e presidido pela Juíza Coordenadora dos 
Juizados Especiais; divulgação de dados estatísticos dos sistemas judiciais, em atendimento 
as solicitações da ASCOM, para publicidade em meios de comunicação em massa; na divul-
gação de dados estatísticos dos sistemas judiciais, em atendimento as solicitações dos Ma-
gistrados dos Juizados Especiais e Turmas Recursais; na divulgação de dados estatísticos dos 
sistemas judiciais, em atendimento as solicitações dos Promotores de Justiça do Ministério 
Público; acompanhamento do cumprimento da Meta 2/2020 do Conselho Nacional de Justi-
ça, referente ao julgamento dos processos ativos distribuídos até 31/12/2017; acompanhamen-
to do cumprimento da Meta 1/2020 do Conselho Nacional de Justiça, referente ao julgamento 
de processos no ano de 2020 superior ao de processos distribuídos no mesmo ano, mediante 
revisão e elaboração de consultas à base de dados do PROJUDI.

Núcleo de Distribuição

a) Escopo
O Núcleo de Distribuição Processual é responsável pela distribuição de cartas precatórias para 
uma das Varas do Sistema dos Juizados Especiais da Capital, processos oriundos do Plantão 1º 
Grau de competência do Sistema, e, ainda, declínio de competência da Justiça Comum, dando 
atendimento prioritário diário às distribuições de processos oriundos do Plantão 1º Grau.

b) Ações
No ano de 2020, foram recebidos, via e-mail institucional, 756 (setecentos e cinquenta e seis) 
demandas divididas em Cartas Precatórias, Declínios de Competência, TCOs, bem como dú-
vidas variadas de diversos Tribunais Estaduais e Federais, além das Polícias Civil e Federal, 
todas prontamente atendidas.

Foram analisados 1.460 (mil quatrocentos e sessenta) expedientes recebidos via Malote Digi-
tal, de todos os Tribunais da Federação (exceto o TJDFT), sendo distribuídas 1.613 (mil seiscen-
tas e treze) ações no sistema PROJUDI e 215 (duzentas e quinze) no sistema PJe, perfazendo 
o total de 1.828 (mil oitocentos e vinte e oito) ações distribuídas.
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Neste ano, foram recepcionadas, via e-mail institucional, 913 (novecentas e treze) demandas, 
dentre cartas precatórias, declínios de competência, e dúvidas enviadas por Tribunais Estadu-
ais e Federais do país, bem como das Polícias Civil e Federal.

Foram analisados 539 (quinhentos e trinta e nove) expedientes recebidos via malote digital, 
oriundos dos tribunais da federação, sendo distribuídas 899 (oitocentas e noventa e nove) 
demandas no sistema PROJUDI, e 54 (cinquenta e quatro) no PJe, perfazendo o total de 953 
(novecentas e cinquenta e três) demandas distribuídas. 

Núcleo de Saneamento

a) Escopo
O Núcleo de Saneamento e Baixa Processual tem por escopo a realização de anamnese, diag-
nóstico e intervenção nas unidades integrantes do Sistema dos Juizados Especiais e Juizados 
Adjuntos, para fins de saneamento e baixa processual, conforme Decreto Judiciário nº 97, de 
1º de fevereiro de 2016.

Este Núcleo tem como atribuições: a análise do acervo processual existente nas Unidades 
Judiciárias, com a elaboração de pré-análises e movimentações processuais; o acompanha-
mento, em conjunto com os servidores, do desempenho das secretarias e da prestação juris-
dicional; bem como o encaminhamento de relatórios de expediente que elucidam o trabalho 
desempenhado e os pontos críticos identificados.

b) Ações
Além das referidas atribuições ordinárias, no ano de 2020 o grupo foi instado a elaborar pla-
nilhas detalhadas de produtividade de todos os servidores das unidades do Sistema dos Jui-
zados Especiais, promovendo o encaminhamento de 29 ofícios às secretarias, solicitando a 
adequação da produtividade, bem como o saneamento dos acúmulos identificados, a fim 
de atender as diretrizes traçadas no Provimento nº 10/2010 da Corregedoria Geral de Justiça, 
bem como ao quanto estabelecido na 55ª Sessão Ordinária do Conselho Superior do Sistema 
dos Juizados Especiais.

Foram realizadas as migrações de 700 processos criminais oriundos do sistema PROJUDI, 
para o PJE, em virtude da reativação das Comarcas de origem – quais sejam: Itabela, Tape-
roá, Jitaúna, Itagibá e Ibirataia, e de 1.216 processos cíveis e criminais oriundos do sistema 
PJE, para o PROJUDI, em virtude da criação da Vara do Sistema dos Juizados de Livramento 
de Nossa Senhora.

No ano de 2020, o Grupo de Saneamento e Baixa Processual promoveu o montante total de 
73.247 (setenta e três mil duzentos e quarenta e sete) movimentações processuais e pré-aná-
lises, e 151.053 (cento e cinquenta e um mil e cinquenta e três) movimentações processuais e 
pré-análises, no ano em curso, conforme detalhamento abaixo.
 

Produtividade Núcleo de Saneamento

Saneamento de 
Secretaria

Saneamento de 
Gabinete

Saneamento nas 
Turmas Recursais

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Unidades Saneadas 4 14 36 39 4 -

Movimentações processuais diversas 16.817 131.639 - - - -

Minutas de pré-análises - - 48.018 19.414 8.412 -

Expedição de alvarás 496 241 - - - -

Sentenças de mérito / Embargos à Execução - - 5.057 8.779 - -

Embargos de Declaração - - 3.306 480 - -

Sentenças homologatórias - - 917 228 - -

Sentenças extintivas - - 3.827 616 - -

Liminares - - 2.300 1.282 - -

Despachos / Decisões - - 32.611 8.029 - -

Acórdãos - - - - 8.094 -

Embargos de Declaração - - - - 318 -

Núcleo de Ouvidoria

a) Escopo
A Ouvidoria da Coordenação Estadual do Sistema de Juizados Especiais tem o propósito 
de ser o canal de comunicação direto com o jurisdicionado e advogados para recepção 
das mais diversas solicitações e reclamações, diligenciando as soluções junto as Unidades 
Judiciárias e Colegiadas dos Juizados Especiais, buscando contribuir para uma melhor pres-
tação jurisdicional.

b) Ações
Nesse contexto, considerando as dificuldades de comunicação enfrentadas pelas partes e 
advogados no período inicial da pandemia, a Ouvidoria, em 2020, atendeu 2.631 (duas mil 
seiscentas e trinta e uma) demandas, das quais 1.793 (um mil setecentas e noventa e três) fo-
ram resolvidas, tendo uma média diária de 28 (vinte e oito) e-mails e 10 (dez) ligações por dia. 
Em 2021, a Ouvidoria atendeu 6.417 (seis mil quatrocentas e dezessete) demandas, das quais 
4.492 (quatro mil quatrocentas e noventa e duas) foram resolvidas, tendo uma média diária 
de 31 (trinta e um) e-mails e 12 (doze) ligações por dia.

As principais demandas do canal são: solicitação de movimentação, alvará, audiência, falta de 
teleatendimento, prioridade (Idoso), liminar, sustentação oral e pedido de inclusão de proces-
so em pauta de julgamento no âmbito das Turmas Recursais.

As demandas urgentes são tratadas, em média, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sendo as 
Unidades Judiciárias mais demandadas: 19ª VSJE do Consumidor da Capital, 1ª VSJE do Con-
sumidor da Capital, 6ª VSJE de Causas Comuns da Capital, 5ª VSJE do Consumidor da Capital, 
9ª VSJE do Consumidor da Capital, 13ª VSJE do Consumidor e 3ª Turma Recursal (Julgador – 
Luís Roberto Cappio Guedes Pereira).

Núcleo de Aparelhamento de Juizados

a) Escopo
O Núcleo de Aparelhamento desenvolve e executa projetos de conservação e melhorias da 
estrutura física nas Unidades Judiciárias que compõem os Juizados Especiais.
  
b) Ações
Quanto à atividade de realização de obras e aparelhamento de Juizados Especiais, podem 
ser apontadas as seguintes providências em relação ao primeiro ano da gestão do biênio 
2020/2022, a saber: mudança de local da secretaria da Turma Recursal; instalação da copa da 
15ª VSJE Consumo; reforma e instalação do gabinete da Juíza da 20ª VSJE Consumo; reforma 
no layout da 1ª VSJE de Trânsito; instalação e criação do gabinete da 21ª VSJE Consumidor; 
reforma do layout para instalação da sala de audiência para o Núcleo de Superendividamen-
to; ampliação da sala da OAB; revitalização da sinalização externa; devolução de móveis e 
equipamentos sem utilização; acompanhamento do consumo de energia e água do prédio; 
reforma nos gabinetes da 1ª e 2ª VSJE Consumidor; entrega de móveis, computadores e tele-
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fones para espaços das futuras unidades judiciárias do Fórum Regional do Imbuí; entrega e 
instalação das câmeras de videoconferência para as unidades judiciárias (MICROSOFT LIFE-
CAM CINEMA HSD-00013), sendo 94 para capital e 149 para o interior.

No ano corrente, foram implementadas diversas melhorias estruturais no Fórum Regional do 
Imbuí, tais como: acompanhamento do projeto da reforma do muro, o qual dará maior se-
gurança aos servidores e magistrados; instalação de concertina no gradil e nos muros; ilumi-
nação da fachada do prédio; tratamento de ferrugem das grades do entorno; tratamento de 
corrosão e pintura do reservatório de água; revitalização da fachada principal (jardinagem e 
urbanismo); substituição de placas de forro mineral em diversas unidades; pintura das secre-
tarias, gabinetes, muros e áreas externas; revitalização das faixas do estacionamento, criação 
de vagas de ciclista, motociclistas, administração, carga e descarga.
 
As Unidades Judiciárias dos Juizados Especiais das Comarcas do interior também foram con-
templadas com melhoramentos, a exemplo da reforma do imóvel destinado a implantação 
do Juizado Especial da Comarca de Senhor do Bonfim, com entrega prevista para novem-
bro/2021; revisão da rede elétrica nas Varas dos Juizados Especiais da Comarca de Vitória da 
Conquista; visitas técnicas para identificar a necessidade de reforma em geral, previstas para 
Dezembro/2021, nas comarcas de Itapetinga e Riachão de Jacuípe.  

Destaque-se, ainda, a realização de procedimento licitatório para escolha da empresa res-
ponsável pela realização da obra civil do novo Fórum do Sistema dos Juizados Especiais da 
Comarca de Feira de Santana, com previsão de entrega até Dezembro de 2021.

Escritório de Projetos e Processos Departamentais 

O Escritório de Projetos e Processos Departamentais da Coordenação dos Juizados Especiais do 
Estado da Bahia foi instituído por meio da Portaria Nº 93/2020-COJE com o objetivo de apoiar a 
gestão dos projetos estratégicos e departamentais e zelar pelo seu alinhamento à estratégia do 
Tribunal, buscando conferir efetividade e transparência aos resultados das iniciativas do PJBA. 

Para tal, o escritório de projetos durante o ano de 2020 atuou no desenvolvimento do Sistema 
de Negociação Virtual do Projudi - BA, Julgamento Temático, Uso de Inteligência Artificial 
para produção de Atos Judiciais, DAJE Unificado, Queixa Cidadã e Campanha “Recolher Le-
gal”, ações estas que após aprovação à unanimidade, pelo Comitê de Governança (CGov), na 
Reunião de Análise da Estratégica - RAE, tornaram-se projetos estratégicos do Poder Judici-
ário do Estado da Bahia.

Nesta senda, o escritório de projetos também superintendeu o desenvolvimento dos projetos 
departamentais como: Vade Mecum Juizados Especiais 2020, Núcleo de Prevenção e Trata-
mento do Superendividamento, Citações e Intimações Eletrônicas de Parte Pessoa Física via 
dispositivos Móveis, Revista Novatio, “ Sofia “ - Assistente Artificial, Automação de Atividades 
Cartorárias com Uso de Robôs, Julgamento Temático com o uso de etiquetas.

Projetos Estratégicos

Os Projetos Estratégicos são iniciativas priorizadas que contribuem para o alcance dos obje-
tivos estratégicos do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Aprovados pelo Comitê de Gover-
nança do PJBA, na Reunião de Análise da Estratégia - RAE, são assistidos pelo Comitê Gestor, 
por meio de reuniões mensais com o objetivo de acompanhar sua execução e sensibilização 
nos macrodesafios.

• Julgamento Temático 

O projeto, executado em parceria com a SETIM, consiste na criação de funcionalidade 
para busca de processos por palavra-chave, com a utilização do CODEX, ferramenta dis-
ponibilizada pelo CNJ, que possibilitará a realização de julgamento em lote por tema, 
aumentando a celeridade do andamento processual. Atualmente, mais de 200.000 
processos foram etiquetados no sistema PROJUDI.

O Núcleo de Tecnologia da COJE criou um robô que, com o auxílio de inteligência artifi-
cial, desenvolvida dentro do ambiente SINAPSES (instituído pelo CNJ como repositório 
nacional de modelos de inteligência artificial), é capaz de agrupar os processos para 
realização de julgamento por tema. A execução do projeto foi cientificada ao CNJ, que 
criou grupo de trabalho em parceira com a COJE, para ampliar o CODEX (ambiente do 
CNJ para repositório e indexação de conteúdo extraído de peças judiciais), a partir do 
desenvolvimento de um novo extrator para o PROJUDI, que será utilizado como mode-
lo para outros tribunais que utilizam esse sistema.

O projeto foi expandido para todas as unidades da competência “Relações de Consu-
mo”, contemplando 81 (oitenta e uma) Unidades Judiciárias em toda a Bahia. Diaria-
mente, um robô realiza a triagem automática dos processos distribuídos e conclusos, 
possibilitando ao magistrado o julgamento por tema.

• Uso de Inteligência Artificial em Atos Judiciais

A iniciativa reside na utilização de inteligência artificial para produção de atos judiciais, 
colimando auxiliar os magistrados no julgamento de ações repetitivas, com o intuito de 
aumentar a produtividade e consequente celeridade no julgamento processual. 

O Núcleo de Tecnologia e Inovação da COJE, utilizando algoritmo disponibilizado pelo 
Conselho Nacional de Justiça através da plataforma SINAPSES, desenvolveu um mode-
lo de inteligência artificial para ser utilizado na identificação de litispendência e busca 
de processos por similaridade. Na sua primeira utilização, a partir de uma solicitação 
do Centro de Inteligência da Justiça Estadual (CIJEBA), o programa localizou cerca de 
6.000 (seis mil) processos praticamente idênticos em menos de uma hora de execução.

Uma infraestrutura avançada de armazenamento e busca textual foi implementada 
pelo Núcleo para possibilitar alta performance nas comparações entre as peças. Além 
disso, foi desenvolvido um modelo de inteligência artificial para ser utilizado na suges-
tão de sentenças de processos com base na similaridade das petições iniciais.

• DAJE Unificado

O sistema de geração de DAJE unificado foi elaborado para o preparo recursal e pa-
gamento das custas processuais, eliminando a necessidade de gerar, manualmente, 
até 13(treze) tipos de DAJE’s, um para cada ato processual, tornando mais ágil para 
os advogados realizarem o preparo recursal, bem como reduzindo os números de 
erros, evitando-se a deserção. Encontra-se em fase de desenvolvimento das funcio-
nalidades a serem disponibilizadas no DAJE Eletrônico, com previsão de entrega para 
outubro de 2021.
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• Projeto “Recolher Legal”

O Projeto Recolher Legal foi desenvolvido com o objetivo de otimizar o recolhimento 
de taxas, custas e despesas judiciais remanescentes, nos processos findos e com sen-
tença transitada em julgado, em todas as unidades judiciárias, através da implementa-
ção de ações conjuntas com o Núcleo de Arrecadação e Fiscalização (NAF), Diretoria de 
Primeiro Grau e COJE. Constitui-se em três eixos: formação; tratamento dos processos 
represados e inovação tecnológica.

A formação dos servidores das unidades judiciárias de primeiro grau, incluindo o Sis-
tema dos Juizados Especiais, foi realizada pela UNICORP, em duas etapas: a primeira 
acerca do Sistema de Custas Remanescentes e a segunda acerca da aplicação da ta-
bela de custas judiciais.

A capacitação realizada pela UNICORP contou com a participação de 1.370 servidores 
na primeira etapa, viabilizando a análise processual qualificada no período do mutirão.

O tratamento dos processos com custas remanescentes dos últimos 5 anos, que es-
tejam pendentes de lançamento no SCR, foi executado através de mutirão, realizado 
entre 03 e 31 de novembro de 2020, oportunidade na qual foram analisados 10.052 pro-
cessos selecionados como prioritários, alcançando uma arrecadação de R$ 2.509.183,42 
nos meses de novembro e dezembro, como resultado direto das ações fiscalizatórias.

Com estas medidas, a arrecadação anual de custas judiciais em 2020 dobrou em rela-
ção ao valor arrecadado no ano anterior, alcançando R$ 8.039.818,38.

A implementação da interoperabilidade entre os sistemas processuais (Projudi, PJE e 
E-SAJ) com o SCR, para a automação do lançamento das custas remanescentes, está 
em processamento pela SETIM, ainda sem previsão de conclusão.

Considerando os resultados obtidos e a importância de estimular a habitualidade da 
arrecadação, em 2021 foi realizada uma segunda edição do curso, objetivando ampliar 
a capacitação dos servidores ao recolhimento de custas judiciais. 

Além disso, a COJE, NAF, SEJUD e SETIM organizaram uma segunda edição do muti-
rão, a ocorrer no mês de setembro de 2021, nos mesmos moldes do anterior, com uma 
previsão de atingir resultados semelhantes (Decreto Judiciário nº 557/2021).

• Queixa Cidadã

O aplicativo Queixa Cidadã assegura o acesso rápido e prático à Justiça para registro de 
queixas nos Juizados Especiais, sem necessidade de um advogado. A plataforma utiliza 
uma assistente virtual que conduz os usuários, passo a passo, até a conclusão da petição, 
da queixa ao processo formal, sem intermediários, facilitando o acesso do cidadão ao Judi-
ciário. No Biênio foram atermadas 144 (cento e quarenta e quatro) queixas pelo aplicativo, 
que atualmente disponibiliza a atermação para situações de cobrança indevida e suspen-
são de fornecimento do serviço, referente ao abastecimento de energia elétrica e água.

• Sistema de Negociação Virtual do PROJUDI-BA

O Sistema de Negociação Virtual do PROJUDI-BA foi instituído por meio do Decreto 
Judiciário nº 650, de 23 de setembro de 2020, colimando dar efetividade às diretrizes 
instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça, através de sua Resolução N°125/2010, 

quanto à Política Nacional de tratamento adequado de litígios, traduzindo mais uma 
multiporta para o alcance de uma sociedade pacífica. 

Atualmente, estão aptas a participação da negociação virtual cerca de 400 (quatrocen-
tas) empresas cadastradas no domicílio eletrônico. Nesse sistema, as partes, através 
de seus advogados, tem a oportunidade de dialogarem para a solução pacífica dos 
conflitos, antes mesmo da triangularização da relação processual, o que contribui para 
a desjudicialização, realizando o Objetivo 16 da Agenda 2030 da ONU, bem assim a Es-
tratégia Nacional estabelecida na Resolução n° 325/2020 do CNJ.

• Sistema de Cálculo Judicial

Concebido pela COJE em conjunto com a Corregedoria, foi proposto na Reunião de 
Análise da Estratégica – RAE, realizada no dia 15.06.2021, o desenvolvimento de um sis-
tema de cálculos judiciais para contemplar as Varas dos Sistemas dos Juizados Fazen-
dários, Cíveis e Criminais, objetivando a padronização do procedimento por meio da 
automação. O sistema deverá permitir a realização de cálculos de diferentes demandas 
judiciais, de fácil operacionalização pelos Magistrados, servidores, advogados e partes, 
que terão a oportunidade de apresentar cálculos sem custos de contratação de um es-
pecialista, além disso, a utilização do sistema promoverá a redução da taxa de conges-
tionamento dos processos em fase de liquidação de sentença. Em desenvolvimento, a 
previsão de implantação do sistema é até março/2022.

Projetos Departamentais

Os projetos departamentais são, igualmente, alinhados ao plano estratégico do PJBA, no en-
tanto são desenvolvidos no âmbito de atuação da Coordenação do Sistema Estadual dos Jui-
zados Especiais, sob a supervisão da Juíza Assessora em relação ao cumprimento de metas, 
dispensando acompanhamento pelo Comitê Gestor.

• VADE MECUM dos Juizados Especiais 2020 

O VADE MECUM temático dos Juizados Especiais é um compilado que reúne textos 
atualizados de atos normativos, jurisprudência, enunciados, resoluções das agências 
reguladoras, voltadas às temáticas mais recorrentes nos Juizados Especiais, que surgiu 
da preocupação com a difusão da informação na sociedade, e, portanto, facilitação do 
exercício da cidadania e acesso à justiça. Nesse ensejo, a iniciativa traduz um importan-
te e gratuito veículo de pesquisa para os operadores do Direito e para o cidadão. 

Concluído, com lançamento, no portal dos Juizados Especiais e através de QR Code, 
no dia 08 de outubro de 2020, que será atualizada por meio do lançamento de sua 
segunda edição.

• Citações e Intimações Eletrônicas de Parte Pessoa Física via Dispositivos Móveis

O Projeto tem como objetivo, o recebimento de citações e intimações eletrônicas 
oriundas dos sistemas judiciais eletrônicos PJE e PROJUDI pelo aplicativo PJBA Inti-
mações, através de tecnologia de credenciamento, via reconhecimento facial. A prática 
em referência, promoverá a redução do elevado custo para expedição de intimação 
da parte pessoa física através de AR (aviso de recebimento) e mandados por Oficial de 
Justiça, eficácia dos procedimentos citatórios e intimatórios, promoção da celeridade 
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processual e maior acesso à justiça. Concluído, com lançamento, no portal dos Juizados 
Especiais e através de QR CODE, no dia 08 de outubro de 2020.

• Revista NOVATIO 

A revista foi idealizada em homenagem aos 25 anos da publicação da Lei Federal nº 
9.099 de 1995, com escopo de debater questões jurídicas relevantes, voltadas para a 
melhoria da prestação jurisdicional.

Em sua primeira edição, regida pelo Edital nº 01/2020, houve aprovação de 12 artigos, 
compilados num e-book disponibilizado no site do Tribunal de Justiça para download 
gratuito, em 18 de dezembro de 2020.

O Edital nº 01/2021/COJE trouxe o regramento para seleção de artigos jurídicos para 
compor a 2ª edição da Revista NOVATIO, com o tema “O Sistema dos Juizados Espe-
ciais e a proteção dos Direitos Fundamentais”.

• Sofia – Assistente Artificial

Em agosto de 2021, a Coordenação dos Juizados Especiais (COJE) lançou a Assistente 
Virtual Sofia, desenvolvida com uso de Inteligência Artificial, na plataforma SINAPSES, 
do Conselho Nacional de Justiça. A plataforma “Sofia” é uma assistente virtual desen-
volvida para o atendimento automatizado da população, por meio do fornecimento de 
informações corriqueiras, otimizando o tempo dedicado a este tipo de atendimento 
pois libera as equipes para dar tratamento específico às outras demandas.

Dotada de inteligência artificial, a “Sofia” é capaz de responder às principais dúvidas 
dos jurisdicionados relacionadas ao Sistema Estadual dos Juizados Especiais, na sua 
fase inicial. Além de facilitar a comunicação com a população, a ferramenta garante 
o adequado atendimento às pessoas com deficiência visual, mediante leitura de tex-
to em diferentes velocidades e responsividade aos comandos verbais, na esteira das 
diretrizes da Resolução CNJ 401/2021. Planejada para constante aperfeiçoamento, na 
segunda fase, a assistente virtual sugerirá minutas de decisões aos magistrados, confe-
rindo maior celeridade aos julgamentos. 

Após o seu lançamento, a partir de uma notícia veiculada pelo Conselho Nacional de 
Justiça (https://www.cnj.jus.br/inteligencia-artificial-sinapses-da-suporte-a-assistente-
-virtual-no-tjba/), o projeto ganhou destaque nacional, motivando outros Tribunais Es-
taduais a solicitarem o compartilhamento da solução, tais como o TJMA, TJRN.

• Automação de Atividades Cartorárias com uso de Robôs

A ação em comento tem como propósito a automação de tarefas cartorárias repetiti-
vas, simplificando procedimentos, reduzindo custos e, consequentemente, aumentan-
do a celeridade processual, no âmbito dos Juizados Especiais e Turmas Recursais, com 
possibilidade de expansão para Justiça Comum. Com a implantação dos robôs para 
atuar nas tarefas padronizadas, os servidores podem se dedicar mais a procedimentos 
com maior complexidade cognitiva.

O trabalho de automação dos sistemas judiciais PJe e PROJUDI obteve destaque na-
cional. A convite do Conselho Nacional de Justiça, o Núcleo de Tecnologia e Inovações 
apresentou, no 16º Webinar de Automação Avançada do PJe, o Framework “TJBA AU-
TOMAÇÕES”, ferramenta desenvolvida pelo Núcleo para servir de suporte ao desenvol-

vimento de novos robôs. Todo o trabalho realizado foi disponibilizado no repositório na-
cional do CNJ, GITJUS, de livre acesso por todos os tribunais dos estados da federação.

A COJE, em conjunto com a Corregedoria Geral da Justiça (CGJ), no âmbito de exe-
cução do Plano de Ação na Segunda Vara Cível de Salvador, previsto no Edital CGJ nº 
004/2020, implantou uma automação que analisou 1.450 processos e lançou 1.100 atos 
ordinatórios no Sistema PJe, gerando na mesma oportunidade as respectivas movi-
mentações, intimações e publicações, entre os dias 18 e 19 de junho de 2020. Em outra 
oportunidade, no âmbito de execução do Plano de Ação na Vara Cível da Comarca de 
Bom Jesus da Lapa, previsto no Edital CGJ nº 19/2020, uma nova automação foi implan-
tada, realizando o lançamento de 4.967 atos ordinatórios no Sistema PJe, com as res-
pectivas movimentações, intimações, publicações, entre os dias 07, 08 e 09 de outubro. 
A COJE também desenvolveu uma automação para o sistema PJe, que foi utilizada 
em correição extraordinária (Edital CGJ n° 36/2021), realizando a redistribuição de 3200 
processos das varas Cíveis e de Família da Comarca de Paulo Afonso. 

O Núcleo de Tecnologia da COJE desenvolveu a automação “Assistente de Gabinete”, 
a qual é capaz realizar no sistema PJe o preenchimento de minutas de despachos, de-
cisões e sentenças com posterior encaminhamento para assinatura. A automação foi 
implantada no Segundo Cartório Integrado de Relações de Consumo de Salvador, em 
caráter piloto, e, doravante, será disponibilizada para todas as unidades que utilizam 
o sistema PJe. Também foi desenvolvido uma automação para apoiar o núcleo de re-
cursos humanos, para o monitoramento de publicações no diário da justiça, com apli-
cação de filtros por palavras-chaves e geração de conteúdo sintetizado, apresentando 
destaques referentes aos servidores pertencentes ao sistema dos juizados.

O Núcleo de Tecnologia e Inovação também desenvolveu o robô etiquetador por pala-
vras chaves, que possibilita a sua utilização por qualquer usuário dos sistemas PJE, com a 
facilidade de definição dos próprios temas processuais e palavras relacionadas. Como re-
sultado, o robô realiza a triagem automática de processos em qualquer unidade judicial. 

Esta automação foi compartilhada com mais de 20 (vinte) unidades judiciárias da Jus-
tiça Comum, tais como, 1º Cartório Integrado Cível de Salvador, 3º Cartório Integrado 
Cível de Salvador, 2º Cartório Integrado de Família Salvador, 3ª Vara Cível de Salvador, 
5ª Vara Cível de Salvador, 6ª Vara de Família de Salvador, 5ª Vara de Fazenda Pública 
de Salvador, 7ª Vara de Fazenda Pública de Salvador, 8ª Vara de Fazenda Pública de 
Salvador, Vara Criminal de Candeias, Vara Cível de Santo Estêvão, Vara de Família de 
Paulo Afonso. A partir de solicitações, o Tribunal de Justiça da Bahia compartilhou a 
ferramenta com os Tribunais de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Maranhão e 
do Rio Grande do Norte.

Demais automações desenvolvidas pelo Núcleo de Tecnologia foram implantadas nas 
Turmas Recursais e nas Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, proporcio-
nando a realização de mais de 32.000 remessas dos recursos para instância de origem, 
13.671 citações e cerca de 70.000 intimações. A COJE também implantou uma auto-
mação que realiza análise de trânsito em julgado com posterior baixa processual dos 
recursos das Turmas Recursais, nos sistemas PROJUDI e PJe, totalizando mais de 10.671 
baixas desde sua implantação.

• Interiorização da Coordenação Estadual do Sistema dos Juizados Especiais

A Coordenação dos Juizados Especiais, com o propósito de realizar a ação de interio-
rização, desenvolveu um planejamento de acompanhamento e aproximação das uni-
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dades judiciárias do Sistema dos Juizados Especiais com a esfera administrativa, con-
tribuindo para a perfecção de uma gestão estratégica conectada à realidade de cada 
região geográfica do Estado.

Serão 07 (sete) investidas regionais, por meio de visitas institucionais que tem, dentre 
outros, os seguintes objetivos: a) identificação das fragilidades nos fluxos gerenciais e 
entraves à prestação jurisdicional célere e efetiva; b) interlocução qualificada sobre os 
assuntos de interesse dos Juizados Especiais do Interior, com observância das pecu-
liaridades regionais; c) aprimoramento da gestão cartorária e de processos, de forma 
eficiente e desburocratizada; d) adesão e utilização adequada das ferramentas do Sis-
tema PROJUDI; e) aumento da arrecadação de custas judiciais, em conformidade com 
o Projeto Estratégico Recolher Legal.

Colimando o conhecimento das criticidades locais, a Coordenação convida represen-
tantes da OAB, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado e Circunscrição Poli-
cial, para participarem de reuniões, a fim de identificar eventuais deficiências atreladas 
à prestação jurisdicional, e estabelecer plano de ação deontológico.

Após a publicação do Ato Normativo Conjunto nº 20, de 15 de julho de 2021, que esta-
beleceu novas diretrizes para retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário 
da Bahia no período da pandemia, foram iniciados os trabalhos de interiorização da 
Coordenação dos Juizados Especiais. Na primeira viagem institucional, realizada entre 
os dias 02 e 05 de agosto de 2021, foram visitadas as Varas do Sistema dos Juizados 
Especiais das Comarcas de Feira de Santana, Serrinha, Conceição do Coité, Riachão do 
Jacuípe e Santo Estevão. Na segunda, realizada entre os dias 23 e 26 de agosto de 2021, 
foram contempladas as Varas do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Ilhéus, 
Itabuna, Eunápolis, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.

Núcleos do Sistema dos Juizados

Núcleo de Prevenção e Tratamento do Superendividamento

O Núcleo de Prevenção e Tratamento do Superendividamento, instituído por meio do Decre-
to Judiciário n° 210, de 16 de março de 2020, inserido no contexto das atribuições dos Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e sob a diretriz da Coordenação do Sistema 
Estadual dos Juizados Especiais – COJE, vai ao encontro do PL nº 3515/2015, convertido na Lei 
federal n. 14.181/2021, que aperfeiçoa a disciplina do crédito ao consumidor e dispõe sobre a 
prevenção e tratamento do superendividamento.

O Projeto possui o objetivo de viabilizar, na esfera pré-processual, a renegociação coletiva ou 
individual de dívidas decorrentes de relações de consumo do devedor pessoa física, de boa-fé, 
desprovido de condições para quitar seus débitos sem prejuízos à sua subsistência, tendo 
como diferencial o seu enfoque pedagógico, vez que promove oficinas de educação financei-
ra e orientação psicossocial, com o intuito de propiciar um recomeço digno a indivíduos em 
situação de superendividamento.

Desde que foi instituído, o Núcleo de Prevenção e Tratamento do Superendividado realizou 
55 agendamentos por meio da Central de Agendamento, no site do TJBA, no período de 
março de 2020 a agosto de 2021, celebrou convênios com a Defensoria Pública, Ministério 
Público, Procon, Unijorge, Faculdade Baiana Bussiness School, Polícia Militar do Estado da 
Bahia, Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – IEPTB-BA e Tabelionatos de Pro-
testo da Comarca de Salvador. Além disso, no mês de novembro de 2020, o Núcleo apoiou 
pela primeira vez a 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, evento realizado pelo Fó-

rum Brasileiro de Educação Financeira – FBEF. Como parte da programação, o Núcleo dispo-
nibilizou Planilha de Controle de Gastos, tendo mais de 1.000 (um mil) acessos ao site.

Núcleo de Combate às Fraudes no âmbito dos Juizados Especiais (NUCOF)

O Núcleo de Combate às Fraudes no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais do Estado da 
Bahia (NUCOF), instituído pelo Decreto Judiciário nº 391, de 09 de julho de 2020 e nascido sob 
a égide de um ingente número de judicialização de demandas fraudulentas, que envolvem 
práticas delituosas e contrárias à função social do processo, possui por escopo recepcionar as 
notícias de fraude, discutir e propor mecanismos para a prevenção da propositura e desen-
volvimento de demandas fraudulentas nos Juizados Especiais. 

Nessa senda, considerando a necessidade de uma visão macro e multidisciplinar, o NUCOF, 
é composto pela Coordenadora dos Juizados Especiais, Fabiana Pellegrino, pela Juíza de Di-
reito Mariana Teixeira Lopes, da 8ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor 
da Comarca de Salvador, pelos Juizes Aurelino Otacílio Pereira Neto, da 2ª VSJE Criminal de 
Salvador, bem como  Rosalvo Augusto Vieira da Silva, da 5ª Turma Recursal de Salvador.

Diante da premente necessidade de detectar as artificialidades que ensejam uma avalanche 
processual no sistema dos Juizados, o NUCOF realizou reuniões periódicas, nas quais se apre-
ciaram as notícias de supostas fraudes encaminhadas através do e-mail nucofjuizados@tjba.
jus.br, inclusive, aprovando enunciados para orientar o combate às práticas fraudulentas.

Outrossim, foram realizadas 16 (dezesseis) reuniões, recepcionados 101 (cento e um) expe-
dientes encaminhados por juízes, advogados e jurisdicionados, e formulados 10 (dez) enun-
ciados, com identificação dos fatos e modus operandi, com fins de recomendações e enca-
minhamento das notícias às autoridades competentes para adoção das diligências cabíveis, 
além da Nota Técnica nº 01//2021/NUCOF, colimando supedanear ações do Centro de Inteli-
gência da Justiça Estadual do Poder Judiciário da Bahia – CIJEBA e do Núcleo de Gestão e 
Enfrentamento das Demandas de Massa - NUGEDEM, do PJBA.

Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho

A Coordenação tem assento em Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho nos quais promo-
ve debates e discussões, propõe soluções, sobre temas relevantes para o Sistema dos Juiza-
dos Especiais, conforme previsto nos normativos a seguir:

• Resolução nº 9, de 8 de maio de 2019 - O Núcleo Permanente de Métodos Consensu-
ais de Solução de Conflitos será composto por Juiz de Direito Coordenador dos Juiza-
dos Especiais;

• Decreto Judiciário nº 121, de 13 de fevereiro de 2020 - composição dos membros do 
Comitê de Governança - CGOV do Poder Judiciário;

• Decreto Judiciário nº 130, de 14 de fevereiro de 2020 - composição do Comitê Gestor do 
SIGA – Sistema Integrado e Gestão Administrativa no âmbito do Tribunal de Justiça;

• Decreto Judiciário n° 269, de 28 de abril de 2020 - composição do Grupo Gestor Local 
das Tabelas Processuais Unificadas;
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• Decreto Judiciário nº 396, de 10 de julho de 2020 – composição do Grupo de Trabalho 
para regulamentar a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no âm-
bito do Poder Judiciário do Estado da Bahia;

• Decreto Judiciário n° 511, de 10 de agosto de 2020 - composição da Comissão Co-
laborativa para preposições, diagnósticos e enfrentamento de demandas do Poder 
Judiciário;

• Decreto Judiciário n° 883, de 02 de dezembro de 2020 – composição do Núcleo de 
Gestão e Enfrentamento das Demandas de Massa – NUGEDEM, no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia.

• Decreto Judiciário nº 221, de 18 de março de 2021 - composição do Comitê para sub-
sidiar a adoção pela Presidência de medidas emergenciais de prevenção e enfrenta-
mento ao coronavírus (COVID-19);

• Decreto Judiciário nº 268, de 28 de abril de 2021 - composição da Comissão de Apoio 
às Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador;

• Decreto Judiciário nº 279, de 29 de abril de 2021 – composição do Grupo Operacional 
do Centro de Inteligência da Justiça Estadual da Bahia;

• Decreto Judiciário nº 375 de 10 de junho de 2021 - composição do Grupo de Trabalho 
para promover estudos visando à implementação do Projeto Juízo 100% Digital, no âm-
bito do Poder Judiciário do Estado da Bahia; 

• Decreto Judiciário nº 552, de 27 de agosto de 2021- Comissão para acompanhamento 
da transição do contrato relativo ao serviço de captação e administração de depósitos 
judiciais, administrativos, fianças, recursos destinados ao pagamento de precatórios e 
requisições de pequeno valor – RPV, doravante denominada Comissão de Transição de 
Depósitos Judiciais.

ANEXO I

Manifestações da Assessoria Jurídica.

Mandando de Segurança

Nº Processo Tema

8034447-62.2020.8.05.0000

Com pedido liminar, impetrado pela advogada Marina Zambiasi Muccini, contra 
ato da Juíza Coordenadora do Sistema dos Juizados Especiais que, através da 
Portaria nº 477/2020/COJE, determinou o seu desligamento do exercício das 
funções de conciliadora no âmbito do CEJUSC de Família, na comarca de Salvador.

8005753-83.2020.8.05.0000
Pedido de informações suscitado pela analista da Procuradoria do Estado, Ticiana 
Dantas Villalva, no bojo do Processo 0018639-87.2019.8.05.0001, decorrente de Ação 
de Indenização ajuizada por MAINAN ENGENHARIA LTDA.

Processos administrativo CNJ

Nº Processo Tema

TJ-CNJ-2021/17108

Expediente Administrativo oriundo da Douta Presidência deste 
Tribunal, que veicula OFÍCIO-CIRCULAR Nº 103 - SEP (1081007), de interesse 
do Colendo Conselho Nacional de Justiça, cujo objeto é identificar o “Panorama 
atual das demandas predatórias ou fabricadas”, no âmbito de todos os Tribunais 
do país.

TJ-CNJ-2021/09158

Expediente interno acerca da Resolução nº 372/2021, do CNJ, que regulamenta 
a criação do Balcão Virtual, ferramenta de videoconferência que possibilite o 
imediato contato com o setor de atendimento de cada unidade judiciária, durante 
o horário de atendimento ao público.

TJ-CNJ-2020/29662

Expediente administrativo em decorrência da instauração, no CNJ, do 
Procedimento de Controle Administrativo, com pedido liminar, formulado 
pela OAB-Seção BA, que se insurge contra o teor do Decreto Judiciário 
TJBA n. 324/2020, que disciplina os atos remuneráveis pelo exercício das funções 
dos conciliadores no âmbito do Poder Judiciário do Estado Bahia.

TJ-CNJ-2020/32154

Expediente administrativo em decorrência da instauração, no CNJ, do 
Procedimento de Controle Administrativo, com pedido liminar, formulado pelo 
advogado Pablo Domingues Ferreira de Castro, no sentido de ser reconhecida a 
ilegalidade do art. 1º, §1º do Ato Conjunto TJBA nº 8, de 26 de abril de 2019, o qual 
estabelece que o pedido de sustentação oral deverá ser feito no prazo de 15 dias, 
contados da expedição de intimação da inclusão do feito em pauta de julgamento.

TJ-CNJ-2020/35290

Procedimento de Controle Administrativo nº 0007963-88.2020.2.00.0000, com 
pedido liminar, formulado pela advogada Marina Zambiasi Muccini, em desfavor 
do Poder Judiciário do Estado da Bahia, através do qual se insurge contra a Portaria 
nº 477/2020/COJE, que determinou o seu desligamento do exercício das funções 
de conciliadora no âmbito do CEJUSC de Família, na comarca de Salvador.

TJ-CNJ-2020/37157

Procedimento de Controle Administrativo, com pedido liminar, formulado por 
Vitória D'Angelo Nunes, em desfavor desta Corte Estadual, no qual se insurge 
contra a Portaria n° 476/2020 - COJE, cujo teor a desligou da função de Conciliadora 
do Sistema dos Juizados Especiais.

TJ-CNJ-2020/40958

Pedido de Providências nº 0008791-84.2020.2.00.0000, formulado pela OAB 
- Subseção de Cruz das Almas, através do qual pugna ao CNJ pela realização 
de inspeção nas comarcas abrangidas pela referida subseção, em virtude de 
suposta situação caótica observada no serviço jurisdicional, solicitando diversas 
providências, dentre elas, a nomeação de servidores e auxiliares da justiça para 
atuação nas respectivas Unidades e a instalação da Vara dos Juizados Especiais na 
Comarca de Cruz das Almas.

TJ-CNJ-2020/48662

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça, no julgamento do procedimento AN 
n° 0004818-24.2020.2.00.0000, realizado por ocasião da 78ª Sessão Virtual, aprovou 
o ato normativo proposto pela Relatora, Conselheira Candice Lavocat, que resultou 
na edição da Resolução CNJ n°. 359, de 15 de dezembro de 2020.

TJ-CNJ-2020/29662

Procedimento de Controle Administrativo nº 0006301-89.2020.2.00.0000, com 
pedido liminar, formulado pela OAB – Seção Bahia, em desfavor do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, através do qual se insurge contra o Decreto Judiciário 
nº 324, de 09 de junho de 2020, que disciplina os atos passíveis de remuneração 
pelo exercício das funções de conciliador no âmbito do Poder Judiciário do Estado 
da Bahia.

TJ-CNJ-2021/00372

Expediente instaurado pela douta Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, com a finalidade de dar conhecimento acerca da publicação 
da Resolução CNJ nº 358, de 02 de dezembro de 2020, oriunda do procedimento 
AN nº 0008554-50.2020.2.00.0000, que determinou aos Tribunais a criação de 
soluções tecnológicas para a resolução de conflitos por meio da conciliação e 
mediação.
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TJ-CNJ-2021/09326

Procedimento de Controle Administrativo nº 0001325-05.2021.2.00.0000, formulado 
pelo Desembargador JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, em desfavor do 
Tribunal de Justiça da Bahia, através do qual se insurge contra a Resolução TJBA 
nº 23, de 16 de outubro de 2019, que transformou 04 (quatro) Varas de Substituição 
da Comarca de Salvador nas 56ª, 57ª, 58ª e 59ª Varas do Sistema dos Juizados 
Especiais da Capital, bem assim contra o Edital nº 63/2020, destinado à habilitação 
à transformação de competência dos Juízes das referidas Varas de Substituição do 
Tribunal de Justiça.

TJ-CNJ-2021/02673

Procedimento de Controle Administrativo, com pedido liminar, formulado por 
Mário Custodio de Souza Júnior, no qual questiona a exigência do documento 
"Cópia da Carteira da OAB (mínimo de 02 anos de inscrição na OAB)", para a posse 
no cargo de Juiz Leigo deste Poder Judiciário, o qual, segundo alega, não possui 
respaldo nas normas que regem a matéria.

TJ-CNJ-2021/06766

Recurso Administrativo no bojo do Pedido de Providências nº 0000700-
68.2021.2.00.0000, formulado pelo Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares 
do Poder Judiciário do Estado da Bahia - SINTAJ, em desfavor do Tribunal de 
Justiça da Bahia, irresignado com a decisão da Conselheira Maria Tereza Uille 
Gomes, que julgou improcedente a pretensão esfazitória, reconhecendo que os 
atos objurgados foram praticados no exercício da autonomia administrativa do 
Tribunal e nos limites definidos pela Resolução CNJ nº 322/2020.

TJ-CNJ-2021/07602

Cuida-se de Ofício-Circular, da lavra do Secretário-Geral do CNJ, Valter Shuenquener 
de Araújo, cujo teor informa a realização, no período de 24 a 26 de fevereiro, das 09h 
às 12h, do evento de lançamento, na modalidade semipresencial, do “Programa 
Justiça 4.0”, com transmissão on-line via plataforma digital para todos os tribunais.

TJ-CNJ-2021/08441

Pedido de Providências instaurado pelo CNJ, após solicitação da OAB-Seção 
Bahia, colimando correição no Tribunal de Justiça da Bahia, para garantir a 
implementação imediata de mecanismos que permitam agendamento direto, 
público e transparente, do atendimento por videoconferência entre os magistrados 
e os advogados, bem como assegurem o retorno aos e-mails no prazo de 24h, e 
disponibilizem a agenda de atendimento dos magistrados.

TJ-CNJ-2021/09433

Requerimento formulado por Bruno da Cunha Pinto, aprovado no Processo 
Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 68/2015, para exercer a função de juiz 
leigo na Comarca de Salvador, por meio do qual requer a posse extemporânea 
na função, em razão de ter tomado conhecimento do ato de nomeação 3 anos, 
5 meses e 6 dias após a publicação do ato administrativo do Diário do Poder 
Judiciário, ocorrida em 12 de abril de 2017.

TJ-CNJ-2021/09773

Procedimento de Controle Administrativo, com pedido liminar, formulado por 
Mário Custodio de Souza Júnior, no qual questiona a exigência do documento 
"Cópia da Carteira da OAB (mínimo de 02 anos de inscrição na OAB)", para a posse 
no cargo de Juiz Leigo deste Poder Judiciário, o qual, segundo alega, não possui 
respaldo nas normas que regem a matéria.

TJ-CNJ-2021/10145

Representação por Excesso de Prazo, formulada por Ana Paula da Cruz Santos em 
face do Juiz da 3ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais, Dr. Justino de 
Farias Filho, em razão da suposta morosidade no iter procedimental do Mandado 
de Segurança nº 0002065-55.2019.8.05.9000.

TJ-CNJ-2021/17170

Pedido de Providências n° 0000820-14.2021.2.00.0000 instaurado pelo CNJ, após 
solicitação da OAB-Seção Bahia, colimando correição no Tribunal de Justiça da 
Bahia, para garantir a implementação imediata de mecanismos que permitam 
agendamento direto, público e transparente, do atendimento por videoconferência 
entre os magistrados e os advogados, bem como assegurem o retorno aos e-mails 
no prazo de 24h, e disponibilizem a agenda de atendimento dos magistrados.

TJ-CNJ-2021/19722

Encaminhamento do Ofício Circular nº 7 - GAB-JUI EST, da lavra do Conselheiro 
Mário Guerreiro, na qualidade de Presidente do Comitê Executivo da Rede Nacional 
de Cooperação Judiciária, através do qual informa que o Departamento de 
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública (DRCI/MJSP) passou a receber, desde 05/04/2021, pedidos de 
cooperação jurídica internacional por meio de Peticionamento Eletrônico, a serem 
protocolizados diretamente na plataforma do Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI), ressaltando que, a partir de 01/07/2021, serão recebidos exclusivamente por 
esse meio.

TJ-CNJ-2021/25399

Expediente autuado em decorrência da expedição, nos autos da Reclamação 
Disciplinar nº 0002943-82.2021.2.00.0000, em tramitação no CNJ, da Carta de 
Ordem nº 310/2021-SPR, que possui finalidade de intimar a Juíza de Direito Maria 
Auxiliadora Sobra Leite, Titular da 39ª VSJE, acerca da inclusão do sobredito 
procedimento em pauta de julgamento.

TJ-CNJ-2021/10712

Pedido de Providências autuado no CNJ, em decorrência da determinação 
exarada pelo Conselheiro André Godinho, no bojo da decisão prolatada nos autos 
do Pedido de Providencias n. 0001636-93.2021.2.00.0000, versando sobre pretensão 
formulada pela Ordem dos Advogados do Brasil-Seção Bahia, e pela Associação 
Baiana de Advogados Trabalhistas, para a suspensão imediata de todos os atos e 
prazos processuais, inclusive, audiências e sessões de julgamento, no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia, enquanto durarem lockdown parcial imposto 
pelo Estado da Bahia, nas localidades por ele atingida, em estrito cumprimento ao 
quanto previsto na 5 10 e inciso III do art. 30, da Resolução CNJ n. 322/2020.

TJ-CNJ-2021/12357

Pedido de Providências, formulado pela OAB-Seção Bahia, no CNJ, em desfavor 
deste Tribunal Estadual, por meio do qual a Entidade assevera suposta ineficiência 
do atendimento prestado pela 1ª VSJE do Consumidor desta Comarca, durante 
o período da pandemia do novo coronavírus, pois os advogados estariam 
aguardando cerca de 01 (um) mês para serem atendidos pelo magistrado e o seu 
assessor.

TJ-CNJ-2021/12575

Procedimento instaurado pelo CNJ (CUMPRDEC n. 0009240-76.2019.2.00.0000), 
colimando acompanhar o cumprimento da Resolução CNJ n. 271/2018, através da 
qual foram fixados parâmetros de remuneração a ser paga aos conciliadores e 
mediadores judiciais, nos termos do disposto no art. 169 do Código de Processo 
Civil - Lei nº 13.105/2015 - e no art. 13 da Lei de Mediação - Lei nº 13.140/2015.

TJ-CNJ-2021/14454

Trata-se de encaminhamento da Recomendação nº 93, de 06 de abril de 2021, do 
CNJ, que propõe a utilização da Plataforma de Governança Digital Colaborativa 
do Poder Judiciário (Connect-Jus), objetivando o compartilhamento de Iniciativas, 
Projetos e Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), com incentivo 
ao trabalho colaborativo e integrado

TJ-CNJ-2021/15312
Ciência do teor da Recomendação nº 94, de 9 de abril de 2021, do Conselho 
Nacional de Justiça, que preconiza a adoção de medidas incentivadoras da prática 
de gravação de atos processuais, com vistas à melhoria da prestação jurisdicional

TJ-CNJ-2021/15302

Ciência do teor da Recomendação nº 95, de 9 de abril de 2021, do Conselho 
Nacional de Justiça, que orienta aos Tribunais a observância estrita do preceptivo 
insculpido no art. 224, §1º, do Código de Processo Civil, no sentido de que os dias do 
começo e do vencimento do prazo processual sejam protraídos para o primeiro dia 
útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado 
antes ou iniciado depois da hora normal.

Coordenação dos Juizados Especiais Coordenação dos Juizados Especiais
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TJ-CNJ-2021/16247

Ciência do teor da Recomendação nº 96, de 9 de abril de 2021, do CNJ, que versa 
sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados no 
âmbito do Poder Judiciário, sugerindo a prorrogação, até 31 de dezembro de 2021, 
dos concursos púbicos vigentes, como meio de mitigar o impacto decorrente das 
medidas de combate à contaminação causada pelo Coronavírus.

TJ-CNJ-2021/19081
Ciência do teor da Resolução nº 390, de 06 de maio de 2021, do CNJ, que versa sobre 
a extinção de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações e serviços 
digitais, bem como fixa regras para a criação de novas soluções de tecnologia.

TJ-CNJ-2021/20634

Recurso Administrativo em Pedido de Providências nº 0003262-50.2021.2.00.0000, 
interposto por Gabriel Macedo Santana, irresignado com a decisão do Conselheiro 
Mário Guerreiro, que não conheceu do pedido exordial e determinou o 
arquivamento dos autos, uma vez que o pleito alberga pretensão individual e, por 
conseguinte, não compete ao Conselho Nacional de Justiça a sua análise, bem 
assim que não pode o CNJ se imiscuir em matéria previamente definida por lei, 
sob pena de desvirtuamento de suas atribuições constitucionais.

TJ-CNJ-2021/20634

Recurso Administrativo em Pedido de Providências nº 0003262-50.2021.2.00.0000, 
interposto por Gabriel Macedo Santana, irresignado com a decisão do Conselheiro 
Mário Guerreiro, que não conheceu do pedido exordial (sustenta que esta Corte 
de Justiça vem obstando o exercício do seu direito ao Jus Postulandi, na medida 
em que os Sistemas PJe e PROJUDI deste Tribunal, não permitem a juntada 
de petições e a protocolização de novos processos diretamente pelas partes) e 
determinou o arquivamento dos autos.

TJ-COI-2021/06810

Ciência acerca do inteiro teor do acórdão de julgamento do Procedimento de 
Controle Administrativo nº 0001325-05.2021.2.00.0000, que confirmou a decisão 
liminar e reconheceu a nulidade da Resolução nº 23/2019/TJBA, bem como do 
Edital nº 63/2020/TJBA, determinando, enfim, que o Poder Judiciário do Estado da 
Bahia se abstenha de promover alterações que impliquem em criação ou extinção 
de unidades judiciárias por ato administrativo.

TJ-CNJ-2021/23073

Ciência dos preceptivos insculpidos na Resolução nº 395, de 07 de junho de 2021, 
do CNJ, que institui a Política de Gestão da Inovação no âmbito do Poder Judiciário, 
visando ao aprimoramento das atividades dos órgãos judiciários, por meio da 
difusão da cultura da inovação, com a modernização de métodos e técnicas de 
desenvolvimento do serviço judiciário, de forma coletiva e em parceria, com ênfase 
na proteção dos Direitos e Garantias Fundamentais previstos na Constituição 
Federal.

TJ-CNJ-2021/23071

Expediente instaurado em decorrência da expedição da Resolução nº 397, de 
09 de junho de 2021, do CNJ, após julgamento do Ato Normativo n. 0003276-
34.2021.2.00.0000, estabelecendo novo regramento, no âmbito do Poder 
Judiciário, acerca das medidas para retomada dos serviços presenciais já previstas 
na Resolução CNJ nº 322/2020.

TJ-COI-2021/08801
Ciência do teor da Recomendação nº 101, de 12 de julho de 2021, do CNJ, que 
recomenda aos tribunais brasileiros a adoção de medidas específicas para o fim 
de garantir o acesso à Justiça aos excluídos digitais.

TJ-CNJ-2021/29901

Expediente autuado em decorrência do encaminhamento do Ofício-Circular 
nº 136-SEP, por meio do qual o Secretário Especial de Programas, Pesquisas e 
Gestão Estratégia do Conselho Nacional de Justiça, Marcus Livio Gomes, dando 
ciência e divulgação do Relatório de resultados do Diagnóstico dos Serviços de 
Jurisprudência no Poder Judiciário.

TJ-ADM-2021/31366

Pedido de Providências n° 0004979-97.2021.2.00.0000 instaurado pelo CNJ, por 
solicitação da OAB - Seção Bahia, com insurgências quanto à manutenção da 
suspensão dos prazos dos processos que tramitam por meio físico neste Poder 
Judiciário do Estado da Bahia.

ANEXO II

Consultas formuladas pela Assessoria Jurídica sobre atuação dos Auxilia-
res de Justiça.

1. Consulta à Consultoria Jurídica da Presidência (CONSU) – Atuação em unidades judiciárias 
diversas dos Juizados e interpretação da expressão “audiência realizada” para fins de remune-
ração de conciliadores: Opinativo extraprocessual nº 007/2020 – CONSU.

2. Consulta à Consultoria Jurídica da Presidência (CONSU) – Licitude da atuação de concilia-
dores, designados para Juizados Especiais Adjuntos, nas Varas da Justiça Comum: Ofício nº 
21/2020/CONSU.

3. Consulta à Consultoria Jurídica da Presidência (CONSU) – Licitude da atribuição de perfil de 
“Diretor de Secretaria” ou de “Assessor” para Conciliador: Parecer nº 1032/2020.

4. Consulta à Controladoria do Judiciário (CTJUD) – Licitude da atuação de conciliadores, re-
crutados através do Edital da seleção pública para o Sistema dos Juizados Especiais, nas Va-
ras da Justiça Comum: Consulta CTJUD nº 02/2020.

5. Consulta à Consultoria Jurídica da Presidência (CONSU) e à Controladoria do Judiciário (CT-
JUD) – Remuneração de juízes leigos pela realização de audiência de conciliação: Parecer nº 
730/2021 – CONSU e Parecer CTJUD (SIGA TJ-ADM-2020/41874).

6. Consulta à Consultoria Jurídica da Presidência (CONSU) – Alteração de registro civil (nome) 
de candidato (TJ-ADM-2021/33292): sem retorno da CONSU. 

7. Consulta à Consultoria Jurídica da Presidência (CONSU) – Previsão legal para instala-
ção de Vara do Sistema Estadual dos Juizados Especiais da Comarca de Coaraci-BA (TJ-
-ADM-2021/33294): sem retorno da CONSU. 

8. Consulta à Consultoria Jurídica da Presidência (CONSU) – Renúncia ou desistência a vaga 
reservada a candidatos negros e final de lista: Opinativo extraprocessual nº 001/2021 – CONSU.

9. Consulta à Consultoria Jurídica da Presidência (CONSU) – Pedido de gratuidade judiciária for-
mulado após o trânsito em julgado da sentença: Opinativo extraprocessual nº 002/2021 – CONSU.

10. Consulta à Consultoria Jurídica da Presidência (CONSU) – Análise de minuta de Decreto 
Judiciário versando sobre o procedimento de restituição de valores pagos indevidamente a 
juízes leigos e conciliadores: Parecer CONSU nº 1456/2021.

Coordenação dos Juizados Especiais Coordenação dos Juizados Especiais
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Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios

INTRODUÇÃO

Inicialmente, ao assumir a função de Gestor do Núcleo Auxiliar de Gestão de Precatórios, o 
Juiz Cláudio Césare Braga Pereira, realizou reunião com os servidores lotados na unidade com 
o intuito de ouvir as demandas para elaboração e execução de plano de atuação e melhorias 
no andamento e pagamento dos precatórios.

Com o advento da pandemia causada pela Covid-19, foi implementada a sistemática de paga-
mento dos precatórios através de expedição de ofício/ordem de pagamento ao Banco do Brasil, 
determinando depósito do crédito do precatório diretamente na conta bancária dos credores e/
ou advogados, ao invés da expedição de alvará de levantamento físico a ser retirado no Núcleo.

Foi estabelecida rotina de reuniões mensais do Comitê Gestor de Contas Especiais, criado 
pelo Decreto Judiciário n.º 393/2010, sendo os seus membros designados através dos Decre-
tos Judiciários n.º 208, de 13 de março de 2020 e 927, de 21 de dezembro de 2020, com repre-
sentantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região 
e Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Inclusive, em algumas dessas reuniões, houve a 
participação de representante da Comissão de Precatórios da OAB/BA, do Ministério Público, 
Tribunal de Contas dos Municípios, União dos Prefeitos da Bahia.

Durante as reuniões, dentre outras, foi deliberado o envio dos competentes ofícios de cobran-
ça de aporte (regime geral) e de apresentação de plano de pagamento (regime especial) em 
relação aos Municípios que não os tenham apresentado,  utilizando-se dos parâmetros esta-
belecidos pelo CNJ e levando-se em consideração o percentual mínimo pela RECEITA COR-
RENTE LÍQUIDA (RCL) apurada nos moldes das Emendas Constitucionais 94/2016; 99/2017 
e 109/2021, 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.

Visando dar maior publicidade em relação aos repasses realizados pelos Municípios submeti-
dos ao Regime Especial de Pagamento, foram disponibilizados, no site do Tribunal de Justiça, 
os planos de pagamento de cada Ente Devedor, com informação acerca do valor da parcela 
mensal e a situação de regularidade ou irregularidade (http://www5.tjba.jus.br/portal/planos-
-de-pagamento-dos-municipios-do-estado-da-bahia/).
   
Foi realizado mutirão para pagamento das superpreferências constitucionais, inclusive as de-
feridas na gestão anterior e pendentes de pagamento, dos precatórios que tem o Estado da 
Bahia como devedor, pagando de fevereiro de 2020 a dezembro de 2021, 3955 benefícios, 
totalizando R$ 338.548.586,43 (trezentos e trinta e oito milhões quatrocentos e quarenta e 
oito mil quinhentos e oitenta seis reais e quarenta e três centavos).

Importante avanço foi a informatização dos processos, pois a partir de 10 de agosto de 2020, 
através da publicação do Ato Conjunto n.º 15, de 15 de julho de 2020, os procedimentos admi-
nistrativos para pagamento de precatórios, no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia passa-
ram a tramitar de forma eletrônica, através do Sistema PJe 2º grau.

No intuito de prestar esclarecimentos aos advogados e jurisdicionados sobre a citada mudan-
ça, foi disponibilizado no site do Tribunal de Justiça Guia de Protocolamento de precatórios 
no Pje, através do link http://www5.tjba.jus.br/portal/wp-content/uploads/2021/06/MANUAL-
-PRECATORIO-final.pdf.

Para atender o quanto determinado pela Constituição Federal e Resolução 330/2019 do Con-
selho Nacional de Justiça, foi desenvolvida a integração do sistema PJe com o sistema de 

Precatórios, de organização da ordem da Lista Unificada dos precatórios, publicada através 
do link http://www2.tjba.jus.br/precregespecial/consulta.action

Ainda, houve a publicação dos Editais de Acordo Direto do Estado da Bahia e Município de 
Salvador, e o desenvolvimento de Sistema Informatizado para (https://habedital.tjba.jus.br/#/
solicitacao) para requerimento de adesão ao acordo de forma eletrônica e atendendo o dis-
tanciamento social exigido pela pandemia.

ESTRATÉGIAS E MEDIDAS ADOTADAS NA GESTÃO

REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA APRECIAÇÃO E PAGAMENTO DAS PREFERÊNCIAS DE-
VIDAS PELO ENTE ESTATAL

Após minucioso trabalho em mutirão, envolvendo toda a equipe deste Núcleo, foram pagas 
de fevereiro de 2020 a dezembro de 2021, 3955 pedidos de preferência, somando o valor total 
de R$ 338.548.586,43 (trezentos e trinta e oito milhões quatrocentos e quarenta e oito mil 
quinhentos e oitenta seis reais e quarenta e três centavos). 

ABERTURA DE PROCEDIMENTOS DE SEQUESTRO DOS ENTES PÚBLICOS INADIMPLENTES

Após requerimento dos credores, sendo o devedor Ente Público submetido ao Regime Geral 
de pagamento de precatórios, foi determinada a instauração de procedimento de sequestro, 
nos termos do § 6º, do art. 100 da Constituição Federal e arts. 19 e 20 da Resolução 330/2019 
do Conselho Nacional de Justiça.

Em relação ao Entes Públicos submetidos ao Regime Especial de Pagamento de precatórios, 
após o não atendimento à intimação para regularizar o cumprimento do pagamento das par-
celas mensais constantes no plano anual, foi determinada a instauração, de ofício, da medida 
administrativa de sequestro.

Foram instaurados durante o biênio 2020/2021 105 procedimentos de sequestro.

PROCEDIMENTOS DE ACORDO DO ESTADO E MUNICÍPIO DE SALVADOR

Em esforço conjunto com a Secretaria da Fazenda do Estado e Procuradoria Geral do Estado, 
foi montada uma força tarefa para possibilitar o pagamento dos precatórios habilitados nos 
Editais de acordo.

ESTADO DE BAHIA

Nessa gestão fora concluído o pagamento do acordo anterior, sendo quitados 429 precató-
rios, totalizando R$ 125.550.948,36 (cento e vinte e cinco milhões quinhentos e cinquenta mil 
novecentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Com a abertura de novo edital expedido em 30/09/2020 e publicado no Diário da Justiça 
eletrônico em 01/10/2020, foi instituída nova AGENDA PROGRAMADA DE ACORDO E PAGA-
MENTO DE PRECATÓRIOS devidos pelo Estado da Bahia, até o limite de R$ 377.899.650,00 
(trezentos e setenta e sete milhões oitocentos e noventa e nove mil seiscentos e cinquenta 
reais), resultando na adesão total de 2.098 (dois mil e noventa e oito) precatórios.

http://www5.tjba.jus.br/portal/planos-de-pagamento-dos-municipios-do-estado-da-bahia/
http://www5.tjba.jus.br/portal/planos-de-pagamento-dos-municipios-do-estado-da-bahia/
http://www5.tjba.jus.br/portal/wp-content/uploads/2021/06/MANUAL-PRECATORIO-final.pdf
http://www5.tjba.jus.br/portal/wp-content/uploads/2021/06/MANUAL-PRECATORIO-final.pdf
http://www2.tjba.jus.br/precregespecial/consulta.action
https://habedital.tjba.jus.br/#/solicitacao
https://habedital.tjba.jus.br/#/solicitacao
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Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios

Com efeito, até dezembro de 2021, alcançou-se o pagamento de 1245 precatórios, sendo pago 
o montante de R$ R$ 377.198.638,37 (trezentos e setenta e sete milhões cento e noventa e 
oito mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos).

ACORDO ESTADO DA BAHIA

ANO LOTE QUANTIDADE DE 
PROCESSOS QUITADOS

VALOR PAGO APÓS
DESÁGIO DE 40%

2020 21 429 R$ 125.550.948,36

JAN A 
DEZEMBRO/2021

14 lotes + 22 processos reinseridos 
+ 34 processos remanescentes do 
acordo antigo

1245 R$ 377.198.638,37

TOTAL 35 lotes 1674 R$ 502.749.586,73

ORDEM CRONOLÓGICA DO ESTADO DA BAHIA

ANO QUANTIDADE VALOR 

2020 3 137.561.016,12

JAN A DEZEMBRO/2021 13 129.688.634,37

TOTAL 16 R$ 267.249.650,49

MUNICÍPIO DE SALVADOR

Com relação ao Município de Salvador, foi publicado o Edital nº 03/2021, havendo a adesão de 
04 (quatro) precatórios.

ACORDO MUNICÍPIO DE SALVADOR

ANO LOTE QUANTIDADE VALOR PAGO APÓS 
DESÁGIO DE 40%

2020 1 12 21.255.899,12

JAN A DEZEMBRO/2021 1 4 1.555.474,23

TOTAL 2 16 R$ 22.811.373,35

ORDEM CRONOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

ANO QUANTIDADE VALOR 

2020 0 0,00

JAN A DEZEMBRO/2021 51 54.297.813,60

TOTAL 51 R$ 54.297.813,60

INSS

PREFERÊNCIAS DO INSS

ANO QUANTIDADE VALOR 

2020 62 8.422.374,57

JAN A DEZEMBRO/2021 25 3.426.204,83

TOTAL 87 R$ 11.848.579,40

ORDEM CRONOLÓGICA DO INSS

ANO QUANTIDADE VALOR 

2020 16 1.748.046,70

JAN A DEZEMBRO/2021 7 1.456.017,96

TOTAL 23 R$ 3.204.064,66

DEMAIS MUNICÍPIOS

PAGAMENTOS DO INTERIOR (CONCILIADOS E ORDEM CRONOLÓGICA)

ANO QUANTIDADE VALOR 

2020 428 27.341.501,03

JAN A DEZEMBRO/2021 662 41.955.074,61

TOTAL 1090 R$ 69.296.575,64

ESTATÍSTICAS DA GESTÃO 

PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO: 
SAJ 2º Grau: 12.658
PJE 2º Grau: 2.637
Total: 15.665

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DESIGNADAS/REALIZADAS: 64 (sessenta e quatro);

ACORDOS HOMOLOGADOS: 23 Municípios (Set/2021)

PROCESSOS ARQUIVADOS/BAIXADOS: 4424

DESPACHOS E DECISÕES PROFERIDAS: 11.456 (Set/2021)

PORTARIAS EDITADAS/PUBLICADAS: 4

EDITAIS EXPEDIDOS E PUBLICADOS: 28

VALORES TRANSFERIDOS AOS TRIBUNAIS

REPASSE AO TRT - TRF - ESTADO

ANO QUANTIDADE VALOR 

2020 - ESTADO 12 43.920.000,00

JAN A DEZEMBRO/2021 - ESTADO 12 68.928.006,38

TOTAL 24 R$ 112.848.006,38

REPASSE AO TRT - TRF - MUNICÍPIOS

ANO QUANTIDADE VALOR 

2020 0 0,00

JAN A DEZEMBRO/2021 116 56.948.097,99

TOTAL 116 R$ 56.948.097,99
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VALORES TOTAIS PAGOS EM PRECATÓRIOS

TOTAL DE PAGAMENTOS

ANO VALOR

2020 R$ 555.434.741,42

JAN A DEZEMBRO/2021 R$ 886.527.572,20

TOTAL R$ 1.441.962.313,62

PRIORIZAÇÃO DOS ACORDOS;

Diversas audiências de conciliação (sessenta e quatro) foram e continuam sendo designadas 
e realizadas, em sua maioria, com êxito, com acordos sendo celebrados e homologados.
   

MANUTENÇÃO DE ROTINA DE CONTROLE SOBRE OS DESCONTOS MENSAIS NOS FUN-
DOS 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.

APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE APORTES DOS ENTES DEVEDORES 
SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL;

Publicação, no site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia dos Planos Anuais de Paga-
mento e situação de regularidade ou irregularidade dos Entes Públicos, quanto aos repas-
ses mensais.

Controle mensal de repasses, com intimação aos entes devedores irregulares quanto ao 
repasse do aporte e, em caso negativo de cumprimento instauração do competente pro-
cedimento de sequestro.

MELHORIA DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO 
LINK DO SISTEMA DE PRECATÓRIOS, NA HOME PAGE DO TRIBUNAL, COM DISPONIBILI-
ZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PROTOCOLAMENTO ATÉ O PAGAMENTO DE 
PRECATÓRIOS.

INTEGRAÇÃO DO COMITÊ GESTOR DE PRECATÓRIOS
   
Foram realizadas 17 (dezessete) reuniões do Comitê Gestor de Contas Especiais, criado pelo 
Decreto Judiciário n.º 393/2010, sendo os seus membros designados através dos Decretos 
Judiciários N.º 208, de 13 de março de 2020 e 927, de 21 de dezembro de 2020, com represen-
tantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região 
e Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Inclusive, em algumas dessas reuniões, houve a 
participação de representante da Comissão de Precatórios da OAB/BA, do Ministério Público, 
Tribunal de Contas dos Municípios, União dos Prefeitos da Bahia.

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;

Arquivamento/Baixa de 4424 precatórios

DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE GESTÃO DE PRECATÓ-
RIOS DOS MUNICÍPIOS

REGIME GERAL: 160
REGIME ESPECIAL: 105

COM A IMPLANTAÇÃO DO PJE E NOVA LICITAÇÃO DO BANCO HOUVE AVANÇO DAS TRATA-
TIVAS JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL E AO BANCO REGIONAL DE BRA-
SÍLIA, PARA USO DO ALVARÁ ELETRÔNICO NO ÂMBITO DO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS.
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Chefia de Gabinete da Presidência Chefia de Gabinete da Presidência

O presente relatório possui o intuito de apresentar as atividades desenvolvidas durante o bi-
ênio de 2020/2022 pela Chefia de Gabinete da Presidência - CGPRES, órgão responsável pela 
assistência e assessoramento direto ao Presidente do Tribunal de Justiça.

LOCALIZAÇÃO

A Chefia de Gabinete da Presidência encontra-se instalada nas Salas 309 e 311 Sul do Edifício-Sede 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

COMPOSIÇÃO

A servidora Clio Nobre Felix ocupa o cargo de Chefe de Gabinete da Presidência durante o bi-
ênio em referência e possui como atribuição o assessoramento direto ao Presidente do Tribu-
nal, além da coordenação do trabalho da equipe que compõe a Chefia de Gabinete, integra-
da por cinco assessores, quatro servidores da Secretaria, dois recepcionistas, um terceirizado 
e quatro estagiários, dois de nível superior e dois de nível médio. 

ATRIBUIÇÕES

Cabe à Chefia de Gabinete, dentre outras atribuições, coordenar, supervisionar e preparar o 
expediente administrativo da Presidência – solicitando as diligências que julgar necessárias 
para instruí-los, receber e preparar a correspondência oficial da Presidência, supervisionar as 
atividades do Diário da Justiça Eletrônico - DJE, elaborar as minutas dos atos normativos de 
iniciativa do Presidente do Tribunal - inclusive propostas de projetos de lei, resoluções e decre-
tos -, além de prestar apoio aos diversos órgãos auxiliares na elaboração de atos normativos, 
decretos, atos conjuntos, portarias e instruções normativas, providenciando o encaminha-
mento destes para publicação.

Nesse ponto, registre-se que, para além das predelineadas atribuições, regimentalmente es-
tabelecidas, notaram-se muitas atribuições desempenhadas pela Chefia de Gabinete da Pre-
sidência, surgindo a necessidade de relacionar outras atividades antes não inseridas no rol 
de atribuições da Resolução nº 5/2013, para fins de sua inclusão na proposta de alteração do 
Regimento dos Serviços Auxiliares ora em estudo, propondo separar as funções do Gabinete 
com a criação dos seguintes serviços: 

a) Serviço de Assessoria Administrativa do Presidente, coordenar, supervisionar e preparar 
o expediente administrativo da Presidência – solicitando as diligências que julgar necessárias 
para instruí-los, receber e preparar a correspondência oficial da Presidência, supervisionar as 
atividades do Diário da Justiça Eletrônico - DJE, elaborar as minutas dos atos normativos de 
iniciativa do Presidente do Tribunal - inclusive propostas de projetos de lei, resoluções e decre-
tos -, além de prestar apoio aos diversos órgãos auxiliares na elaboração de atos normativos, 
decretos, atos conjuntos, portarias e instruções normativas, providenciando o encaminha-
mento destes para a publicação.

b) Serviço de Recepção da Presidência do Tribunal, ao qual compete: planejar a agenda ofi-
cial do Presidente, em harmonia com o Cerimonial da Presidência; coordenar o fluxo diário de 
audiências marcadas, comunicando aos interessados, com antecedência, os casos de cance-
lamento ou adiamento do dia da audiência; atender e encaminhar as pessoas que solicitam 
audiência com o Presidente do Tribunal; elaborar relatório mensal do movimento auditivo da 
Presidência e executar outras atividades determinadas pela Presidência, diretamente ou pela 
Chefia de Gabinete.

ATIVIDADES 2020/2021

ACOMPANHAMENTO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO – 0004418- 10.2020.2.00.0000 

O CNJ instaurou o referido procedimento para acompanhar o cumprimento da Resolução 
CNJ Nº 234/2016, que instituiu o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), sendo que, em 
janeiro deste ano, o então Relator, determinou a intimação de todos os Tribunais (com exce-
ção do STF), o CJF e o CSJT, a fim de que informem a atual situação em que se encontra a 
integração entre os sistemas, tendo em vista o decurso do prazo para a implementação da 
plataforma de comunicações processuais.

Nesse ponto, registra-se que esta Chefia, em parceria com a SETIM, elaborou consulta ao 
Conselho de Justiça, objetivando esclarecer dúvidas para a implementação da plataforma, 
sem resposta, até o momento. 

PGE - INFORMAÇÕES AÇÕES JUDICIAIS

Importante registrar que é crescente o número de expedientes, visando o levantamento e 
a apresentação à Procuradoria Geral do Estado e à Assessoria Especial da Presidência de 
subsídios para a defesa dos interesses do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nas ações 
judiciais e nos procedimentos instaurados junto ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, sendo 
elaborado e expedido grande número de ofícios com essa finalidade.

Nesse sentido, verificamos, ao longo deste biênio à frente da Chefia, a necessidade de aper-
feiçoar a interlocução com a PGE e com as áreas deste Tribunal, para um melhor acompanha-
mento das demandas judiciais promovidas em face desta instituição. 

Notamos, também, o crescimento de ações indenizatórias por erro judiciário, quando te-
mos dificuldades em colher informações do agente apontado como causador do dano, 
muitas vezes, magistrados, para fins de promover a defesa do Estado/Tribunal neste tipo 
de demanda, pois o magistrado geralmente não mais está presidindo o feito que suposta-
mente gerou um eventual dano ao jurisdicional.

Para um melhor controle dos prazos de resposta aos diversos órgãos, carecemos de um pro-
grama da área de informática que viabilize automatizar o controle de prazos, tanto para res-
posta aos órgão internos e externos, quanto para permitir o acompanhamento de processos 
em tramitação nesta unidade com mais de 100 dias para decisão.

DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL – Resolução CNJ Nº 219/2016

O Ato Conjunto nº 3/2017 atribui à Presidência a exclusividade das atividades de lotação e relo-
tação de servidores no âmbito das unidades judiciárias e administrativas (Unidades de Apoio 
Direto e Indireto à Atividade Jurisdicional), incluindo os Juizados Especiais e as serventias ex-
trajudiciais, sob administração do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

Neste sentido, objetivando uma melhor distribuição de servidores entre as diversas unidades 
judiciárias, promoveu-se a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, cum-
prindo decisão judicial, uma vez que o concurso regido pelo Edital nº 01/2014 já expirou, sendo 
nomeações de caráter provisório ou definitivo.
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As designações para as unidades são feitas de acordo com a TLP, à medida que as decisões 
nos são enviadas para cumprimento. Ou seja, foram priorizadas aquelas unidades que pos-
suem maior deficit de servidores, conforme tabela abaixo:

NOMEAÇÕES: 312

 

Empossados Sem efeito Aguardando posse
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Nomeações: 312

Comarca Servidores Comarca Servidores

Amélia Rodrigues 1 Irará 2

Araci 1 Itabuna 6

Barreiras 3 Jequié 1

Brumado 1 Juazeiro 4

Camaçari 11 Lapão 1

Candeias 2 Lauro de Freitas 1

Cândido Sales 2 Luis Eduardo Magalhães 6

Cansanção 1 Mata de São João 2

Conceição do Almeida 1 Nova Soure 1

Conde 2 Paulo Afonso 2

Coribe 1 Pojuca 1

Dias D’Ávila 1 Porto Seguro 3

Diretoria de Primeiro Grau 1 Presidente Jânio Quadros 1

Euclides da Cunha 1 Salvador 163

Feira de Santana 19 Santo Antônio de Jesus 1

Formosa do Rio Preto 5 São Felipe 1

Gandu 1 São Sebastião do Passé 1

Gentio do Ouro 1 Simões Filho 3

Ilhéus 3 Teixeira de Freitas 3

Ipiaú 1 Valença 2

Ipirá 1 Vitória da Conquista 9

Outra medida adotada pela Chefia com a colaboração da SEGESP e das Corregedorias foi o 
Edital Conjunto de Convocação para Concurso de Remoção Nº 01, de 27 de abril de 2021, pelo 
qual foram oferecidas 529 vagas. Entretanto apenas 28 se inscreveram, os quais foram movi-
mentados para unidades com carência de servidores.

Ainda como meio de minimizar a carência de servidores em determinadas unidades judi-
ciais, foi promovida recentemente a convocação para o Teletrabalho Distribuído, instituído 
por meio da Resolução nº 11/2020, que tem por objetivo disponibilizar servidor, lotado em 
unidade com excedente de pessoal para determinada unidade, com carência de servidores, 
sendo as atividades executadas em domicílio, ou nas dependências do órgão. As principais 
características do teletrabalho distribuído são o trabalho em rede, as estratégias colaborativas 
e a visão sistêmica da gestão da carga de trabalho.

O Edital TJBA Nº 01, de 2 de dezembro de 2021 – CONVOCAÇÃO PARA TELETRABALHO DIS-
TRIBUÍDO foi publicado em 3/12/2021, com as seguintes etapas:

1. Até o dia 7/12/2021, manifestação dos magistrados, titulares ou substitutos, das unidades 
interessadas em receber servidores em teletrabalho.

2. Publicação do resultado definitivo das unidades interessadas em receber servidores em 
trabalho remoto, conforme Edital nº 02/2021, publicado no DJE de 10/12/20121.

3. Período de inscrição dos servidores interessados no teletrabalho, de 13/12/2021, até as 
23h59min do dia 19/12/2021, horário de Brasília, por via eletrônica.

4. Publicação, pelo Presidente deste Tribunal, dos candidatos habilitados ao teletrabalho, após 
encerramento de inscrições.

5. Entrega, pelos magistrados e servidores selecionados, do Plano de Trabalho, conforme exi-
ge a Resolução nº 11/2020.

6. Publicação dos atos de designação dos servidores habilitados para o trabalho remoto, na 
forma deste edital.

SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE DADOS 

Para melhor gerenciar as informações relativas aos dados referentes aos Atos disponibiliza-
dos no DJE, a CGPRES criou, durante o biênio 2020-2022, um sistema interno de controle das 
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informações, planilhas diárias, semanais, mensais e anuais acerca das atividades do setor. O 
mencionado Sistema apresenta, ainda, um apanhado dos principais atos normativos expe-
didos pela Chefia de Gabinete no exercício de suas atribuições diretas e de assessoramento.

A CGPRES desenvolveu, ainda, neste biênio, um método para calcular o número de decisões 
proferidas, por meio de planilha em excel. 

Foi homologado, ainda, um programa desenvolvido pela SETIM - COSIS, que permitirá a ex-
pedição de decretos de nomeação e exoneração de cargos efetivos e comissionados e apo-
sentadorias, possibilitando um melhor controle e segurança das informações, que serão 
acessadas diretamente do banco de dados do RHNet. 

DESPACHOS/DECISÕES

A CGPRES é responsável pelo estudo de todas as demandas oriundas diretamente do proto-
colo ou das diversas unidades do Poder Judiciário, tendo, ainda, a tarefa de elaborar incontá-
veis expedientes, fazendo a triagem, por assunto, para posterior encaminhamento às áreas 
competentes, tendo em vista que todo processo que tramita na unidade só tem andamento, 
invariavelmente, com decisão ou despacho. 

CONTROLE DOS OFÍCIOS E ATOS

A CGPRES controla a numeração dos Ofícios (comuns e circulares) e Atos (Atos Normativos 
Conjuntos e Decretos Normativos), com o intuito de saber, especificamente, quando e qual 
setor emitiu cada Ofício/Ato. 

Para um melhor controle, faz-se necessário que o setor encaminhe cópia do ofício físico ou 
por e-mail.

Atualmente, algumas unidades têm utilizado a numeração do próprio Sistema SIGA, gerando 
ofícios e despachando diretamente com o Presidente.

DECRETOS PUBLICAÇÕES

Decretos de outro setor 450

Designação/FG 435

Numerado 273

Aposentadoria 265

Nomeação cargo comissionado 196

Nomeação cargo permanente 190

DECRETOS PUBLICAÇÕES

Exonerações cargo comissionado 173

Remoção 43

Tornar sem efeito 42

Ato Normativo Conjunto 38

Revogação 32

Exonerações cargo permanente 18

Disposição/Manter 17

Demissão 7

Edital 6

Estabilidade Econômica/Funcional 6

Fazer retornar 3

Aproveitamento 2

Errata 2

TOTAL 2198

DECISÕES PRESIDÊNCIA PUBLICAÇÕES

Substituição/CET 736

Aposentadoria/Revisão/Retificação/ Homologação 375

Designação 146

Vantagem Pessoal/Hora Extra/GEE 92

GAE 86

Diversos 77

Indenizações Licença Prêmio 45

Indenizações de Férias /Prog. Férias/Maternidade 33

Averbação 24

Exoneração 23

Adicional Noturno/AFI/Periculosidade 18

Disposição/Manter 11

Termo de Cooperação Técnica/Aditamento 11

Estabilidade Econômica 9

Abono Permanência/Permanente1 7

Demissão 7

Auxílio-Transporte 5

Insalubridade 5
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Remoção/Relotação 5

Nomeação 3

Aproveitamento 1

Estabilidade Funcional 1

Isenção de Imposto de Renda 1

TOTAL 1721

CHEFIA DE GABINETE PUBLICAÇÕES

Abono Permanência 207

Averbação 102

Substituição (Arquivamento) 60

Estabilidade Funcional 31

Portaria 30

Remoção 10

Diversos 6

TOTAL 446

PROCESSOS E EXPEDIENTES

Observando os dados, ao longo de 2020 e 2021, nota-se que é crescente o número de pro-
cessos e expedientes que tramitam, ao menos uma vez, nesta unidade, com a publicação de 
9.447 atos, sendo  4.425 decretos e 5.021 despachos e decisões exarados pela Presidência e 
pela Chefia de Gabinete da Presidência. 

Como o Sistema SIGA não permite o envio automático de e-mail de notificação das decisões 
publicadas - embora remeta a movimentação ao servidor cadastrado, a CGPRES implemen-
tou, em 2020, no fluxo dos processos, o envio de comunicação eletrônica a cada servidor, 
notificando-o da decisão/decreto proferido naquela data.

O volumoso número dos expedientes anteriormente mencionado evidencia o empenho do 
PJBA em fornecer retorno às demandas apresentadas para a apreciação presidencial, inde-
pendentemente do sentido das decisões ou de sua relevância, além de apresentar aos inte-
ressados respostas efetivas às sugestões, requerimentos, críticas, etc.

Vale ressaltar o empenho despendido pela Presidência do PJBA, durante o biênio 2020-2022, 
para a finalização de inúmeros processos que se encontravam pendentes de decisão das 
mais diversas demandas, principalmente aquelas pertinentes a reconhecimento de direitos, 
com posterior remessa à Secretaria de Gestão de Pessoas, para planejamento, visando o pa-
gamento de eventuais créditos.

PRESIDÊNCIA PUBLICAÇÕES

Ofícios 1979

Ofícios Circulares 89

Ato Normativo 76

Decretos Normativos 1729

Portarias 21

Recomendação Conjunta 2

TOTAL 3896

CGPRES PUBLICAÇÕES

Malote Digital 622

Ofícios 220

Portarias 97

Comunicação Interna 19

TOTAL 958

CONCLUSÃO

A Chefia de Gabinete da Presidência buscou, no biênio 2020-2022, desenvolver suas ativida-
des, com o fim do equacionamento da problemática identificada pelos diversos órgãos deste 
Tribunal, com o objetivo de atender de forma adequada aos pleitos apresentados, valendo-se 
da criação de ferramentas para colaborar com a realização do projeto de gestão da Presidên-
cia do Tribunal de Justiça da Bahia.

Empenhou-se, ainda, no aprimoramento da execução de suas atividades, criando interessan-
te sistema de controle, mecanismos facilitadores do desenvolvimento do trabalho, os quais 
proporcionaram o controle mais efetivo das informações e tarefas sob sua responsabilidade. 
A metodologia criada trouxe novo direcionamento ao trabalho da equipe, além de facilidades, 
celeridade e confiabilidade nas informações compiladas. 

A CGPRES promoveu uma constante busca de soluções criativas para as demandas, sejam 
elas oriundas de setores internos ou externos.



SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA
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Introdução

Este relatório tem por finalidade apresentar as principais atividades desenvolvidas pela Secre-
taria Geral da Presidência (SGP) no exercício do biênio 2020/2022.

O referido órgão foi estruturado e implantado através da resolução nº 06, de 02 de fevereiro 
de 2018 e tem como missão realizar a interlocução entre a Presidência e demais Secretarias 
com o fito de fazer cumprir as diretrizes da gestão do Poder Judiciário do Estado da Bahia 
(PJBA), alavancando a excelência da prestação jurisdicional.

Destacam-se como atividades da Secretaria Geral da Presidência: coordenar a interlocução 
entre a Presidência e as Secretarias no que se refere à execução das ações estratégicas e téc-
nico administrativas; Coordenar, organizar e supervisionar as atividades e funções administra-
tivas da Secretaria Geral, cumprindo e fazendo cumprir as determinações da Presidência para 
todas as demais unidades administrativas do Tribunal; Analisar e elaborar estudos, quando 
determinado, sobre qualquer matéria levada a exame e decisão do Presidente; e acompanhar 
e fiscalizar a execução dos contratos pertinentes à sua área de atuação.

São diretamente vinculados à Presidência do Tribunal de Justiça e coordenadas administrati-
vamente pela Secretaria Geral os seguintes Órgãos: a Assessoria de Comunicação e Cerimo-
nial da Presidência.

Atividades Realizadas

• A Secretaria Geral da Presidência realizou o patrocínio do Projeto estratégico de Ge-
renciamento Matricial de Despesas (GMD). Com a finalidade de otimizar o controle de 
gastos no PJBA, foram implementadas diversas ações a exemplo da regulamentação 
acerca do Sistema de Gerenciamento Matricial de Despesas, por meio do Decreto Ju-
diciário nº 293, de 19 de maio de 2020, para monitoramento, inicialmente, dos dispên-
dios com combustível, diárias, energia elétrica, água, telefonia fixa e móvel e passagens 
aéreas e terrestres. Desenvolveu-se a ferramenta de Business Intelligence – BI (Inte-

ligência de negócios), permitindo uma visão geral das despesas, acompanhamento 
dos gastos por unidade/servidor, evolução dos valores e comparativo dos últimos anos. 
Houve também a capacitação à distância para utilização do sistema de Gerenciamen-
to Financeiro (SGF), para que magistrados e servidores atuem na qualidade de liqui-
dantes ou pré-liquidantes. Atualmente, trabalha-se na ampliação deste Sistema com 
foco nos gastos com copos descartáveis, água envasada e papel.

• O Projeto PJBA 100% Digital, com escopo na digitalização de processos físicos e pa-
trocinado pela SGP, também trouxe grandes avanços para a economia, celeridade e 
transparência do Poder Judiciário baiano. Iniciado em agosto de 2020, o projeto tem 
avançado na digitalização das unidades cíveis e criminais do 1º grau, tanto na capital 
como no interior, e nas unidades do 2º grau a exemplo da 2ª Vice-Presidência, das 
Câmaras e Seções Cíveis, Seções de Direito Público e Privado, e Tribunal Pleno. Até 
o período de Agosto de 2021 já foram movimentados para digitalização um total de 
336.694 processos. Através da virtualização dos processos, vislumbra-se a tramitação 
exclusiva dos mesmos na plataforma do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). 
Foram expedidos um total de 42 Decretos Judiciários que regulamentaram a digi-
talização dos processos judiciais e a suspensão dos prazos processuais das unidades 
com acervo em digitalização.

• Foi constituída em fevereiro de 2021 a equipe do Escritório de Projetos e Processos 
Departamental (EDEP) da Secretaria Geral da Presidência, com atribuições de executar 
e gerenciar os projetos departamentais e utilizar ferramentas corporativas de gestão 
de projetos e processos. Realizou-se o acompanhamento de planos de ação, a exem-
plo do “PLN - SGP - Prêmio CNJ de Qualidade - Política de Saúde” com o objetivo de 
atender aos requisitos funcionais da Portaria CNJ 88/2020 até 28/08/20 no que tange 
ao inciso XI, art. 5º e  o “PLN - Atualização dos Sistemas à nova Taxonomia do CNJ”, com 
o objetivo de atualizar os sistemas do Poder Judiciário da Bahia à nova taxonomia es-
tabelecida pela Tabela Processual Unificada do Poder Judiciário. O EDEP da SGP vem 
atuando também no mapeamento de seus processos internos e nos da Consultoria 
Jurídica da Presidência (CONSU).

• A Secretaria Geral da Presidência preside a Comissão de Atualização de Contatos 
das unidades administrativas e judiciais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 
constituída em março de 2020, através do Decreto nº 243, de 30/03/20. Esta Comis-
são tem como objetivo principal manter atualizadas todas as formas de contato das 
unidades do Poder Judiciário Baiano, garantindo assim a qualidade das informações 
prestadas ao público e o exercício do direito de amplo acesso à Justiça. Dentre as en-
tregas realizadas pela Comissão destacam-se a revisão da listagem geral de contatos 
e exclusão de informações desatualizadas que constavam na página de Contatos do 
sítio eletrônico do TJBA, evitando a publicação de informações divergentes. Atual-
mente se encontra em fase de desenvolvimento o novo layout da página de contatos, 
mais dinâmico e adequado aos anseios dos usuários dos serviços prestados pelo Po-
der Judiciário baiano.
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• A Secretaria Geral da Presidência criou um grupo de Acompanhamento Permanente 
de Orçamento e Finanças, envolvendo representantes da Secretaria de Administração, 
Secretaria de Planejamento e Orçamento, Diretoria de Finanças, Diretoria de Progra-
mação e Orçamento, e Núcleo de Arrecadação Fiscal (NAF), por meio do qual foi pos-
sível unificar os dados financeiros e orçamentários de todo o PJBA, antes passíveis de 
contradição, porque oriundas de diversas unidades; monitorar, diariamente, a arreca-
dação; fazer projeções de cenários futuros e avaliação permanente da saúde financeira 
do PJBA; acompanhar a execução do orçamento pelas mais diversas unidades gesto-
ras; propor medidas de contenção de despesas e a sua constante revisão; traçar estra-
tégias para respaldar a tomada de decisões pela Presidência.

• A Secretaria Geral da Presidência realiza, com periodicidade mínima mensal, Reuniões 
Gerais de Secretários (RGS), com todas as Secretarias do Tribunal e a Chefia de Gabine-
te da Presidência. Nas aludidas reuniões são apresentados os principais projetos de cada 
pasta, com atualização do seu status; realizadas amplas discussões acerca dos temas mais 
relevantes para a gestão; compartilhamento de informações; elaboração de estratégias de 
atuação para temas sensíveis ao PJBA; avaliação de risco de medidas a serem adotadas 
pela administração; prospecção de novas ações; planejamento de atividades; projeções de 
cenários; monitoramento e apresentação acerca da execução orçamentária.

• A Secretaria Geral da Presidência criou, no ano de 2021, o grupo de trabalho do Portal 
da Transparência, constituído por 12 representantes de distintas Secretarias/unidades 

com o intuito de estudar e implementar melhorias no Portal da Transparência, além de 
propor a elaboração de ato normativo para disciplinar a matéria no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia.

• Prestou auxílio na elaboração de normativos, bem como na escrita e revisão jurídica 
de atos conjuntos de projetos/planos de ação do Tribunal, dentre os quais destacam-
-se: Domicílio Eletrônico; Plenário Virtual; Secretaria Virtual; Processos Sigilosos e em 
Segredo de Justiça; Programa de assistência de saúde suplementar - “Auxílio-saúde”; e 
Indenização de Transporte dos Oficiais de Justiça. 

• A Secretaria Geral da Presidência tem participação nos seguintes grupos: Comissão 
para definir o fluxo do inquérito policial no PJE; Comissão de apoio às Varas da Fazen-
da Pública da Comarca de Salvador; Comitê Gestor do Sistema de Processo Eletrôni-
co - PJE; Grupo de Trabalho de estudos para implementação do Projeto Juízo 100% 
Digital; Grupo de Trabalho para implantação do Sistema PJE; Comitê Gestor Regional 
Orçamentário e de atenção prioritária ao 1º Grau de Jurisdição; Grupo de Trabalho para 
regulamentação e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; Comi-
tê Gestor de Segurança da Informação - CGSI; Grupo de Trabalho para acompanha-
mento e Desenvolvimento do Sistema de Cartórios Integrados; Comissão sobre Fluxo 
dos Inquéritos Policiais e outros Documentos enviados pelas Delegacias de Polícia no 
Sistema PJE nas unidades com competência Criminal; Grupo de Trabalho para elabo-
ração de um novo Plano de Cargos e Salários para os Servidores do Tribunal de Justiça 
da Bahia; Comitê Gestor do SIGA; Comissão Permanente de Avaliação (CPA); Núcleo 
Gestor LABJUS; Comitê para subsidiar a adoção pela Presidência de medidas emer-
genciais de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19); Grupo de Trabalho 
para acompanhar a execução de medidas para melhoria dos resultados em termos de 
eficiência, produtividade e qualidade da prestação jurisdicional do 1º grau de jurisdição 
no âmbito do Poder Judiciário; Núcleo Socioambiental; e Grupo de Trabalho para ela-
boração de estudos, análise de cenários, eventos de capacitação e diálogo acerca da 
política nacional de incentivo a participação institucional feminina no Poder Judiciário.

• Foram tramitados na SGP através do Sistema Integrado de Gestão Administrativa 
(Siga), processos administrativos, comunicações internas, ofícios, solicitação de diárias 
e passagens aéreas, dentre outros documentos, conforme tabela abaixo:

Documentos 2020 2021 Total Biênio

Recebidos 511 349 860

Tramitados 711 370 1081

Secretaria Geral da Presidência Secretaria Geral da Presidência
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• Foi realizado o acompanhamento dos processos licitatórios da SGP - Biênio 2020/2022 
elencados a seguir:

Processos Objeto

TJ-ADM-2020/07092 Fornecimento de bens e prestação de serviços de planejamento, coordenação, 
organização, montagem, execução e acompanhamento de eventos do PJBA.

TJ-ADM-2021/21114 Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio técnico na área de 
comunicação social. (TV Justiça)

TJ-ADM-2020/32685 Contratação de Publicidade Institucional

TJ-ADM-2021/23923
Fornecimento de equipamentos de vídeos, áudio, iluminação e edição de imagens, 
bem como para prestação dos serviços de instalação, treinamento básico de utilização 
dos sistemas, suporte técnico. (TV Justiça)

TJ-ADM-2020/32104 Prestação de serviços especializados na área de governança corporativa.

TJ-ADM-2019/75409 Contratação de empresa de serviços de clipagem.

Foi preparada a proposta orçamentária para o exercício de 2022, com valor total de R$ 6 mi-
lhões, conforme detalhamento em tabela abaixo:

Na gestão 2020/2022, o Secretário-Geral da Presidência representa o Tribunal de Justiça da 
Bahia no Conselho Gestor do Fundo Especial de Compensação (FECOM), onde exerce a Pre-
sidência do Colegiado.

Foram acompanhados Contratos/Acordos de cooperação técnica, elencados na tabela abai-
xo. Além de auxiliar no desenvolvimento do termo de referência para a construção do estúdio 
da UNICORP.

Contratos / Acordos de Cooperação Técnica Fase

Acordo de Cooperação Técnica – Associação Bahiana de Medicina Vigente

Acordo de Cooperação Técnica – Fundação José Silveira Vigente

Termo de Cooperação Técnica – Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região Vigente

Contrato de Prestação de Serviços – Plus Viagens e Turismo Ltda. – EPP Vigente

Contrato de Prestação de Serviços – Palacetur Eventos Comércio e Serviços Ltda-ME Quitado

Conclusão

Estas foram as principais atividades realizadas pela Secretaria Geral da Presidência ao longo 
do biênio 2020/2022. Foi um desafio, em face à pandemia e as restrições impostas a este con-
texto, estabelecer ações que permitissem concretizar resultados de melhoria de performan-
ce, engajamento de equipes multidisciplinares nos planos de ação/projetos empreendidos, 
redução e controle de custos e adequação do modus operandi do Tribunal às novas deman-
das tecnológicas, a exemplo do significativo empenho desta Secretaria na virtualização dos 
processos físicos. Portanto, tendo o firme propósito ao atendimento das diretrizes estabele-
cidas pela Gestão, buscou-se uma relação mais sinérgica com as demais Secretarias e fazer 
consolidar a identidade de uma justiça dos novos tempos.

Secretaria Geral da Presidência Secretaria Geral da Presidência
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Assessoria de Comunicação Social Assessoria de Comunicação Social

INTRODUÇÃO

Falar em assessoria de comunicação significa gerenciamento efetivo das informações; rela-
cionamento entre os públicos; e fortalecimento da imagem organizacional. Tais proposições 
visam a cumprir diretrizes e alcançar objetivos institucionais. Nessa conjuntura, há a neces-
sidade 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.

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.

No biênio 2020/2022, muitos foram os desafios. A pandemia da Covid-19 impôs mudanças 
e adaptações em diversos aspectos. O trabalho ganhou um novo ritmo, atividades e fluxos 
foram redefinidos. Apesar do conturbado período, entretanto, muitas foram as realizações.

Isto posto, este relatório pretende apresentar as principais atividades desenvolvidas e os resul-
tados obtidos pela Ascom no período de fevereiro de 2020 a novembro de 2021.

DAS ATRIBUIÇÕES

Para contemplar o Plano Estratégico 2015-2020, as diretrizes descritas no art. 29 do Regimen-
to 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 2020/2022 também estão contemplados neste item.

Cobertura Jornalística e Registro Fotográfico

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.

Ao longo da pandemia da Covid-19, com a suspensão dos eventos presenciais, a Ascom se-
guiu fazendo a cobertura, de forma virtual, de Webinários, reuniões, cursos e solenidades 
institucionais. No segundo semestre de 2021, com o retorno das atividades presenciais, reto-
mou a cobertura dos eventos realizados presencialmente, além de acompanhar as iniciativas 
promovidas ainda virtualmente.

Cabe destacar que as fotos institucionais são organizadas e mantidas em arquivos no sistema 
e compõem um robusto acervo digital. As imagens de destaque são distribuídas para a mídia 
e utilizadas na divulgação de notícias.

Vídeos Institucionais

A produção e edição de vídeos institucionais faz parte da rotina de trabalho da Ascom. Duran-
te a cobertura jornalística, além do registro fotográfico, a Assessoria de Comunicação Social 
utiliza os recursos de vídeo e áudio para a elaboração e divulgação de notícias sobre o TJBA. 

Arquivos de vídeo e áudio são utilizados para proporcionar realce às matérias institucionais 
divulgadas em meios digitais, uma vez que 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. Junto às fotos, esses materiais compõem um refinado acervo 
e contribuem para o registro dos acontecimentos da gestão e, consequentemente, da histó-
ria do Judiciário baiano.

No biênio 2020/2022, até 25/11/2021, foram produzidos 588 vídeos institucionais, sendo 357 em 
2020; e 231, no ano subsequente.

Transmissões

A realização de eventos virtuais, durante o período de pandemia, foi a alternativa encontrada 
pelo TJBA para assegurar a continuidade de ações institucionais, bem como de formação e 
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aperfeiçoamento. Nesse contexto, a Ascom esteve à frente das transmissões, coordenando o 
trabalho e dando todo o suporte técnico e operacional conforme suas competências, além, 
claro, de desenvolver e promover toda parte de divulgação dessas ações. 

Cabe destacar que, com o retorno das atividades presenciais, a Ascom passou a transmitir, ao 
vivo, não apenas os próprios eventos virtuais, mas as cerimônias presenciais de inauguração 
de unidades na capital e no interior do Estado. 

Criado nesta gestão, justamente para atender à realização dos eventos virtuais, o canal do 
Poder Judiciário da Bahia no YouTube soma 129 transmissões (dado coletado em 25/11/2021). 
Novas transmissões já estão programadas para as próximas semanas.

Interação com a Imprensa

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.

Entre as ações, a Ascom atende, de forma ágil, as demandas dos jornalistas sobre informa-
ções 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 co-
municação de campanhas externas. Todas com o intuito de promover a interlocução entre 
organismos sociais, imprensa e Poder Judiciário.

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 ce-
leridade, responda, também por mensagem de e-mail, os questionamentos dos jornalistas.

No primeiro ano desta gestão, a Ascom respondeu a 890 mensagens de e-mail referentes 
às demandas de imprensa, enquanto que, de janeiro até 25 de novembro deste ano, foram 
expedidas 1.352 respostas para atender a solicitações desse público.

Mailing

Para a efetiva interação com a imprensa e divulgação das ações institucionais na mídia, a 
Ascom precisa dispor de um mailing acurado 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 pesquisa-
dos 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 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.

Em virtude das medidas de contingenciamento, adotadas no contexto da pandemia, o con-
trato relativo à prestação de serviço de clipping digital dos veículos (rádio, televisão, jornal, 
revista e internet) não pôde ser renovado. Somente em setembro deste ano, após processo 
licitatório e contratação de novo prestador de serviço, a Assessoria voltou a contar com a ati-
vidade de clipagem.

O serviço consiste no envio diário, para o e-mail da Ascom, das notícias sobre o TJBA publi-
cizadas pelos veículos de comunicação e do relatório de mídia mensal, contendo o detalha-
mento do que foi noticiado no período pela imprensa acerca do TJBA.

Assessoria de Comunicação Social Assessoria de Comunicação Social
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Ainda no que concerne à clipagem, vale destacar o 
quantitativo de menções feitas pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça em seu site institucional. Desde o início 
da gestão, até o dia 25/11/2021, foi possível registrar 108 
matérias publicadas no site do Conselho com referên-
cia ao Tribunal de Justiça da Bahia. 

Revista Eletrônica

Para marcar um ano de gestão, a Assessoria de Co-
municação Social elaborou e veiculou a Revista Ele-
trônica (R)evolução Digital – Justiça dos Novos Tem-
pos, destacando, sobretudo, o uso da tecnologia para 
o aprimoramento da prestação jurisdicional. A revista 
está disponível no site do TJBA, em formato acessível, 
PDF, e reúne os acontecimentos institucionais mais 
relevantes do período.

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 rele-
vantes são enviadas, por e-mail, para as redações dos principais veículos de comunicação do 
país e da mídia especializada.

Durante o biênio 2020/2022, a Ascom redigiu 2.236 matérias jornalísticas, as quais foram pu-
blicadas no site do TJBA, sendo 1.160 referentes ao primeiro ano da gestão, e 1.076, ao ano 
seguinte (até 9 novembro).

Comunicados Internos

A Ascom atua como um órgão de suporte às unidades do Tribunal de Justiça. Entre as ativida-
des, 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.

Redes Sociais do TJBA

As redes sociais conectam pessoas e promovem a comunicação direta em tempo real. Carac-
terizam-se pelo elevado e rápido alcance das informações. Quando utilizadas pelas institui-
ções, 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; aproximam o cidadão do Poder Judiciário por meio das postagens de in-
teresse da sociedade; e trazem novidades institucionais para os leitores.

Assessoria de Comunicação Social Assessoria de Comunicação Social
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As publicações feitas no Facebook e Instagram consistem em notícias referentes a serviços, 
campanhas, eventos e avisos relativos ao Judiciário baiano.

Durante este biênio, até o dia 25/11/2021, a página do TJBA no Facebook alcançou 278 mil pes-
soas, representando 1748% de seguidores a mais. Além disso, no mesmo período, foram mais 
de registrados 9 mil comentários na plataforma.

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. 
O perfil @tjbaoficial registrou, no período supramencionado, um crescimento de 248%, pas-
sando de 19.900 seguidores, no início da gestão, para mais de 40 mil seguidores. No referido 
período, foram registrados mais de 9 mil comentários.

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.

No biênio 2020/2022 figurou como uma ferramenta imprescindível diante do contexto da 
pandemia. Isso porque, com a impossibilidade de realizar eventos presenciais, o TJBA promo-
veu diversas ações de forma virtual, com transmissão pelo YouTube, sempre com o apoio e 
supervisão da Ascom (informações sobre transmissões já mencionadas anteriormente).

Rádio WEB TJBA

Por meio do site institucional, magistrados, servidores e 
sociedade podem acessar a Rádio WEB TJBA. Esse veí-
culo 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 cam-
panhas e os serviços relacionados ao Poder Judiciário.

A Rádio WEB TJBA veicula os principais eventos institu-
cionais. Esse canal possibilita a interação com ouvintes, 
da capital e do interior, que podem, por meio de mensa-

gem de áudio, enviar sugestões e comentários.

Durante o período de pandemia, a programação da Rádio Web foi modificada. As atrações ao 
vivo deixaram de ser veiculadas, mantendo-se, contudo, a veiculação de informes e notícias.

Com a volta presencial das atividades, as entradas ao vivo foram retomadas, bem como a 
programação normal, que conta com as seguintes atrações:

Informes TJBA: para abordar notícias relacionadas ao Judiciário, há, também, o programa In-
formes do TJ. Com edições diárias e formato curto, transmite informações de interesse públi-
co que foram divulgadas no site do TJBA.

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 orienta-
ções 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 referidos programas diários, a Rádio WEB TJBA conta também com entrevistas e 
programas que promovem a participação de servidores e magistrados.

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 2020/2022, entre 
as muitas campanhas concebidas pela Ascom para propagar as ações das unidades do TJBA, 
estão: Tribunal no Carnaval; Conscientização Covid-19; Teletrabalho - O Trabalho não para!; Dia 
Internacional da Mulher; Semana do Consumidor; Imposto do Bem; Adotar é Amar; Quem 
Ama Protege (Aniversário do ECA); Semanas de Sentenças e Baixas; Gente que faz a Diferença; 
Dia do Magistrado e do Advogado; Semana EST; Setembro Amarelo; Setembro Verde; Outu-
bro Rosa; Campanhas de conscientização e combate à violência doméstica contra a mulher; 
Economia de Água na quarentena; Redução do Consumo de Copos Descartáveis e destinação 
correta do lixo eletrônico; Memória do Tribunal; Arrecadação de Donativos; Semana de Com-
bate à LGBTfobia; O cuidado destinado a quem cuida (Dias das Mães); Abuso Sexual Infantil 
é crime; Adote sem preconceito; Semana do Meio Ambiente e Sustentabilidade; Semana da 
Conciliação; Semana Justiça pela Paz em Casa; Semana do Servidor; Corrida da Justiça.

Assessoria de Comunicação Social Assessoria de Comunicação Social
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Design

A Ascom dispõe do serviço de design, diagramação e editoração com vistas a 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 identi-
ficação funcional em eventos, revistas, manuais, cartilhas, sinalização, marcadores de livro, 
e-mail marketing, diagramação de livros, cards e relatórios.

Inúmeras foram as atividades de design desenvolvidas pela Ascom. Como principais criações 
de arte realizadas neste biênio, estão:

- Informativo - Descomplicando o Segundo Grau; 
- Identidade Visual - Regulariza Bahia das Corregedorias; 
- Plotagem do CDONT;
- Plotagem da UNICORP;
- Convites e Programação Visual Digital das Inaugurações, 
   Reinaugurações e Convites para a Presidência;
- Imposto do Bem da CIJ e o Adotar sem Preconceito;

- Criação do Layout do CIJEBA da 2ª Vice-Presidência;
- Criação da Identidade Visual e da Semana de Combate a LGBTFobia;
- Criação de História em Quadrinhos - Você Não Está Sozinha;
- Criação da Campanha do Setembro Verde e Estágio para PCD
   junto à Codes e a Comissão de Acessibilidade; 
- Criação da Cartilha para Segurança dos Oficiais de Justiça para a - 
   Comissão de Segurança;

- Criação do Portal de Contatos Online;
- Criação da Identidade Visual do Minuto Maria da Penha e 
   Conversando com a Coordenadoria;
- Criação da Logo da Justiça 4.0;
- Criação da Programação Visual - O que a Pandemia Impôs da 
   Justiça Restaurativa;
- Criação das novas páginas do Núcleo Socioambiental, Comissão de 
   Acessibilidade, Comissão de Memória;

- Criação de página para Feiras Virtuais e para o Concurso de Fotografia;
- Criação do Informativo Limpeza das Praias do Núcleo Socioambiental;
- Criação da Programação Visual da Semana do Meio Ambiente;
- Criação do Layout da Ouvidoria de Gênero;
- Criação do Layout e Proposta do PJBA Online;

- Criação e Proposta do Layout do Balcão Virtual;
- Criação da Comunicação do Gente que Faz a Diferença e a Edição 
   Especial Aposentados;
- Criação das Peças, Camisas, Brindes e Site da Corrida da Justiça - Ano 01 e 02;
- Criação da Campanha do Setembro Amarelo;
- Criação da Semana do Servidor;

- Criação da Comunicação do Programa de Capacitação para 
  Estagiários de Pós-Graduação;
- Criação da Semana de Não Violência;
- Criação da Campanha para o lançamento do PJE;
- Criação da Campanha de Troca de Senhas;
- Criação da Campanha e Layout para Microsoft 365;
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- Criação da Campanha 100% Digital; (PJE)
- Criação do Projeto da Revista de (R)evolução Digital;
- Criação de Layout do novo portal da Transparência;
- Criação de Cards para as celebrações dos aniversários dos 
   Desembargadores;
- Criação da Cartilha do Juízo 100% Digital;

- Criação de Certificados do Selo TJBA em Números;
- Criação da Parede da Unicorp para as novas instalações;
- Criação da Layout para Revista Bahia Forense;
- Criação, Editoração da Revista Entre Aspas;
- Criação da Capa e Conceito da Revista Novatio;

- Criação das Campanhas de Doações;
- Criação e Programação Visual da Cerimônia de Posse dos Juízes e 
   Desembargadores;
- Criação e Diagramação do Mapa Estratégico do TJBA;
- Criação de Papelaria Institucional e de Assinaturas para a Gestão;
- Criação para Plotagem do CEJUS Intinerante;

- Criação da capa do manual do SIEC;
- Criação da campanha da Semana da Justiça Restaurativa;
- Criação do Memorial Vida & Obra de Ruy Barbosa – Online;
- Criação do Conceito e Campanha da Pesquisa de Opinião e Satisfação.
- Criação do Conceito e Campanha - Tribunal no Carnaval.

Relatórios

A Ascom elabora relatório de notícias institucionais, entregue à desembargadora decana 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 se-
manais veiculadas no site institucional. 

A Ascom é responsável, ainda, por compilar, a cada biênio, os registros dos demais setores 
a fim de organizar, diagramar, editar, publicar e distribuir o documento Relatório da Gestão.

Portal da Transparência

A Ascom está incumbida de atualizar o Portal da Transparência com os dados organizacionais 
enviados pelos setores. Neste biênio, além de realizar esse cadastro frequente, a Assessoria 
de Comunicação Social contribuiu no desenvolvimento de uma nova plataforma destinada à 
Transparência, mais dinâmica, interativa, acessível, e com design diferenciado.



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DA GESTÃO - 2020/2022
173PODER JUDICIÁRIO

DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DA GESTÃO - 2020/2022
172

Projeto Conhecendo o Judiciário

Aproximar o Poder Judiciário da comunidade acadêmica. Este é o intuito do Projeto Conhe-
cendo o Judiciário. Destinado a estudantes, a ação compreende visitas técnicas, seguidas de 
palestras, ao Fórum Ruy Barbosa e ao edifício-sede do TJBA. 

Nesta gestão, devido às restrições impostas pela pandemia, o projeto foi suspenso após a 
realização de apenas duas edições, ocorridas no mês de março de 2020. No mês de Junho de 
2020, foi realizado de forma virtual, uma edição especial do projeto com 07 vídeos disponibi-
lizados na página do TJBA no YouTube.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Ascom, sob a liderança do Assessor de Comunicação Moisés Bisesti de Queiroz, é compos-
ta por servidores, estagiários e colaboradores terceirizados:

Adriano  Biset Queiroz Assessor (Designer Gráfico)

Alana Carvalho Nascimento Chefe de Seção (Designer Gráfico)

Ana Flávia Lédo Barbosa Analista Judiciária (Jornalista)

Angelo Gabriel Souza Alves Santos Estagiário Nível Médio

Cláudio Silva Procópio Ferreira Terceirizado - Assistente Administrativo II

Danile de Freitas Rebouças Analista Judiciária (Jornalista)

Fábia Maria Barbosa Larangeiras de Barros Estagiária Nível Superior em Jornalismo

Kamila Santos Souza Assessora Adjunta de Comunicação

Luiz Henrique dos Santos Rocha Técnico Judiciário

Pedro Augusto Borges dos Santos Terceirizado - Assistente Administrativo II

Rayane Araujo de Freitas Chefe de Unidade (Jornalista)

Raynan Cerqueira Santos Terceirizado - Assistente Administrativo III

Surânia  Franco Lima Sales Chefe de Setor

CONCLUSÃO

Mesmo em meio às limitações impostas pela pandemia da Covid-19, a Assessoria de Comu-
nicação do TJBA conseguiu manter o ritmo das suas atividades, cumprindo seu importante 
papel institucional. Vale destacar que, especialmente neste período pandêmico, a relevância 
do trabalho da Ascom ficou ainda mais evidente, uma vez que a informação representa uma 
peça fundamental para o enfrentamento e gestão de crises.

No biênio 2020/2022, não há dúvida que a Ascom TJBA passou por um processo de transfor-
mação, aprimorando suas ações e fluxos de processos, sobretudo para atender às mudanças 
e demandas trazidas pela crise sanitária. A pandemia, entretanto, também inviabilizou proje-
tos, os quais seguem em andamento, com vistas a trazer, na próxima gestão, novas soluções 
no que tange ao aprimoramento da comunicação no Judiciário baiano.

Assessoria de Comunicação Social Assessoria de Comunicação Social
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ATRIBUIÇÕES DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA

Assessoria de Cerimonial da Presidência incumbe-se de: 

• Orientar o Presidente, sob o ponto de vista protocolar, nas diversas situações que se 
fizerem necessárias;

• 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 13.487/2011, ajustando-as ao que estabelece o Regimento In-
terno do TJBA;

• Apoiar o Presidente no recebimento de visitantes (gabinete);

• Acompanhar o Presidente ou seu representante em suas visitas a outras instituições;

• Subsidiar o Presidente ou seu representante com informações acerca dos eventos e 
acompanhá-los no cumprimento de agenda externa (participação oficial do Presiden-
te em eventos organizados por outras instituições);

• Organizar e conduzir as sessões solenes/especiais do Tribunal Pleno;

• Organizar eventos e/ou reuniões institucionais demandados pela Presidência e suas 
assessorias diretas;

• Preparar e expedir a correspondência social do Presidente;

• Organizar as viagens do Presidente;

• Fazer receptivo de autoridades do judiciário em visita a Salvador;

• Realizar a gestão da Ata de Registro de Preços que atende os eventos do TJBA;

• Providenciar a aquisição de passagens destinadas a desembargadores, magistrados 
e servidores;

• Atualizar banco de dados de autoridades de todo Território Nacional.

ANO 2020

EVENTOS ORGANIZADOS PELA ASSESSORIA DE CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA -  2020

DATA EVENTO PRESIDENTE/
REPRESENTANTE LOCAL

3/2
Solenidade de Posse da Nova Mesa Diretora 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – 
Biênio 2020/2022

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Salão Nobre do 
Fórum Ruy Barbosa

14/2 Reunião com a OAB Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Auditório do Edifício-
Sede do TJBA

5/3
Sessão Especial de Entrega de Medalha do 
Mérito Judiciário e Diploma Correspondente 
ao Desembargador José Aras Neto

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Auditório do Edifício-
Sede do TJBA.

6/3 Abertura da 16ª Semana da Justiça Pela Paz 
em Casa

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Auditório 2, Anexo II 
do TJBA

17/12 Posse do Bacharéis em Direito, nomeados 
para o cargo de Juiz Substituto do PJBA.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Sala de Sessões 
do Tribunal Pleno/ 
Virtual.

APOIO DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL EM OUTROS EVENTOS – PRESENCIAL - 2020

DATA EVENTO PRESIDENTE/
REPRESENTANTE LOCAL

7/2
Posse da diretoria e dos conselhos 
deliberativo e fiscal da AMAB  – triênio 
2020/2022

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Salão Nobre do 
Fórum Ruy Barbosa

14/2 Posse da Mesa Diretora da  EMAB Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Auditório da EMAB

10/3 Workshop de Gestão 
Estratégica

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Auditório 2, Anexo II 
do TJBA

13/3 I Ciclo de Palestras da Semana do 
Consumidor/ COJE

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Auditório Edifício-
Sede do TJBA

16/9
Assinatura de Acordo de Cooperação entre 
a Associação Bahiana de Medicina e o Poder 
Judiciário da Bahia

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Gabinete da 
Presidência
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11/12 Inauguração do Escritório Social de Salvador -
Avenida Dom João 
VI, 106, Brotas, 
Salvador

11/12 Assinatura do Plano Estadual do Programa 
Fazendo Justiça entre PJBA e CNJ.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Sala de Sessões do 
Pleno

ACOMPANHAMENTO A EVENTOS EXTERNOS - 2020

DATA EVENTO PRESIDENTE/
REPRESENTANTE LOCAL

3/2 Sessão Solene de Instalação da 4ª Sessão 
Legislativa da 19ª Legislatura

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Assembleia 
Legislativa do Estado 

da Bahia (ALBA)

18/2 Grupo A Tarde/ Entrevista Programa Isso é 
Bahia.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Prédio do Jornal A 
Tarde

2/3 Entrevista Rádio Metrópole/ Mário Kertész Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Rádio Metrópole, 
Pernambués, 

Salvador

6/3
Sessão Solene de Posse da Senhora 
Promotora de Justiça, Norma Angélica Reis 
Cardoso Cavalcanti

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Auditório Afonso 
Garcia Tinoco, 

Ministério Público

9/3 Comenda 2 de Julho, a Desembargadora 
Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade ALBA

10/3 III Seminário Nacional Educação é da Nossa 
Conta

Desembargador 
José Aras Neto ALBA

12/3 Visita Institucional ao Governador Rui Costa Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Governadoria

12/3

Cerimônia de Encerramento da Biometria.
Comenda da Cidadania Desembargador 
Jatahy Fonseca ao Presidente 
Desembargador Lourival Almeida Trindade e 
demais autoridades.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade TRE

12/3
Outorga da Medalha Tomé de Souza ao 2º 
Vice- Presidente Desembargador Augusto de 
Lima Bispo

Desembargadora Ivone 
Bessa Ramos

Câmara Municipal 
de Salvador

16/3 Visita do Presidente a Tribuna da Bahia/ 
Presidente Walter Pinheiro.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Djalma Dutra

APOIO DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL EM OUTROS EVENTOS - EVENTOS VIRTUAIS - 2020

DATA EVENTO PRESIDENTE/
REPRESENTANTE LOCAL

14/5
Webinário “Impactos da pandemia pelo 
COVID-19 sobre a judicialização do direito à 
saúde”

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

22/6 1º Seminário Virtual de Precedentes judiciais 
na Esfera Criminal

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

6/7 Seminário Virtual “Colaboração Premiada na 
Lei Anticrime”

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

30/7 Live “COVID-19: seis meses de pandemia 
mundial – O que aprendemos com a doença”

1º Vice-Presidente 
Desembargador Carlos 
Roberto Santos Araújo

Virtual

14/8 Live “A Prisão Preventiva após o Pacote 
Anticrime”

1º Vice-Presidente 
Desembargador Carlos 
Roberto Santos Araújo

Virtual

26/8
Live “Atividade Jurisdicional e risco aspectos 
práticos de segurança institucional para 
magistrados” 

Desembargador Nilson 
Castelo Branco Virtual

28/8
Webinário Técnico:
Treinamento para Audiência Virtual e PJe 
mídias

- Virtual

4/9
Live “Questão de Competência – Direito à 
Saúde de Crianças e Adolescentes: Varas da 
Infância x Varas de Fazenda Pública”

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

18/9
Seminário Virtual:  “Aspectos Jurídicos e 
econômicos da Recuperação Judicial na 
Pandemia”

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

24/9
Assinatura do Termo de Cooperação Técnica 
entre o Tribunal de Justiça da Bahia e o 
Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

25/9 Seminário Virtual: “A Cooperação Judicial” Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

2/10 Seminário Virtual:  “Atuação do Judiciário em 
tempos de pandemia”.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

15/10 Seminário Virtual:  “A Lei 13.491/17 e seus 
reflexos na Justiça Criminal”

1º Vice-Presidente do PJBA, 
Desembargador Carlos 
Roberto Santos Araújo

Virtual

22/10 Live “Entendendo a Violência Doméstica 
Contra a Mulher”

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

5/11 Live “Homenagem ao Aniversário do Jurista 
Ruy Barbosa”

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

17/11 Live “Consciência Negra evolução da 
Legislação Antirracista

1º Vice-Presidente 
Desembargador 

Carlos Roberto Santos 
Araújo

Virtual

3/12 Live “A Segunda onda da COVID-19”.

1º Vice-Presidente 
Desembargador 

Carlos Roberto Santos 
Araújo

Virtual

ACOMPANHAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS - 2020

DATA EVENTO PRESIDENTE/
REPRESENTANTE LOCAL

27/8
Sessão Solene de Posse do Juiz Federal 
César Cintra Jatahy Fonseca no Cargo de 
Desembargador Federal do TRF 1º Região

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

28/8

Sessão Solene de Posse dos Ministros 
Humberto Eustáquio Soares Martins e Jorge 
Mussi, nos cargos de Presidente e Vice-
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e 
do Conselho da Justiça Federal

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

2/9 Posse da Juíza Zandra Anunciação Alvares 
Parada como membro titular do TRE.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

10/9 Posse do STF, Presidente Ministro Luiz Fux e 
Vice-Presidente Ministra Rosa Weber.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

16/10 III Competição Brasileira de Processo Civil
1º Vice-Presidente 
Desembargador  Carlos 
Roberto Santos Araújo

Virtual

4/11 Reabertura do Arquivo Público Desembargador Baltazar 
Miranda Saraiva Baixa de Quintas
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1/12 Medalha da Ordem do Mérito da Defesa ao 
Desembargador Baltazar Miranda

Desembargador Baltazar 
Miranda Saraiva

Comando do 2º 
Distrito Naval

2/12 Cerimônia do Cargo ao Vice-Almirante 
Humberto Caldas da Silveira Júnior

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Comando do 2º 
Distrito Naval

17/12 Diplomação dos Eleitos em 2020 para os 
cargos de Prefeito e Vereadores.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade TRE / Virtual

EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES - 2020

02

ANO 2021

EVENTOS ORGANIZADOS PELA ASSESSORIA DE CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA - 2021

DATA EVENTO PRESIDENTE/
REPRESENTANTE LOCAL

29/1 Inauguração do 2º Cartório Integrado Cível Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

15/4

Posse dos Juízes Aldenilson Barbosa dos 
Santos, Manuel Caneiro Bahia, Regina 
Helena Santos e Silva e Paulo Alberto Nunes 
Chenaud, no cargo de Desembargador do 
TJBA.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Gabinete da 
Presidência do TJBA

23/4
Posse do Procurador de Justiça, Geder Luiz 
Rocha Gomes no cargo de Desembargador 
do TJBA.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Gabinete da 
Presidência do TJBA

29/4
Solenidade de Instalação da Vara de Família, 
Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de 
Paulo Afonso

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

20/5
Solenidade de Inauguração das Novas 
Instalações das Unidades de Atendimento 
Odontológico (CAB e Nazaré) do PJBA.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Anexo I do TJBA, sala 
09 – Térreo

9/6

Cerimônia de Inauguração do CEJUSC 
Socioambiental de Salvador, Região 
Metropolitana e da Baía de Todos os Santos, 
do Poder Judiciário do Estado da Bahia

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum Ruy Barbosa, 
subsolo

10/6
Inauguração das Novas Instalações da 
Universidade Corporativa do Tribunal de 
Justiça da Bahia

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

5/7

Solenidade de Posse dos Bacharéis em 
Direito, Nomeados para o Cargo de Juiz de 
Direito Substituto do Poder Judiciário do 
Estado da Bahia

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

9/7

Solenidade de Instalação do Centro Judiciário 
de Solução Consensual de Conflitos – 
Cejusc Socioambiental de Salvador, Região 
Metropolitana e da Baía de Todos-os-Santos 

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum Ruy Barbosa, 
subsolo

20/7
Cerimônia de Inauguração da Ouvidoria de 
Gênero do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Anexo II, TJBA

3/9
Ato de Inauguração das Novas Instalações 
da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher 

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Fórum Ruy Barbosa

5/11
Encerramento do 2° Curso de Formação 
Inicial dos Juízes Substitutos do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

19/11 Caravana Virtual Presidente Desembargador 
Lourival Trindade Virtual

19/11

Entrega de Medalha e Diploma 
Correspondente aos Desembargadores: 
Aldenilson Barbosa, Manuel Carneiro Bahia de 
Araújo. Paulo Alberto Nunes Chenaud e Geder 
Luiz Rocha Gomes.

Presidente Desembargador  
Lourival Almeida Trindade

Salão Nobre Fórum 
Ruy Barbosa

10/12 Solenidade de Entrega Simbólica das Vestes 
Talares aos juízes substitutos

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Salão Nobre Fórum 
Ruy Barbosa

15/12

Assinatura de Termo de Cooperação Técnica 
Interinstitucional, que entre si celebram 
o Tribunal de Justiça, Ministério Público, 
Secretaria de Educação do Estado da Bahia, 
Defensoria Pública, Secretaria de Educação 
do Município de Salvador, Ordem dos 
Advogados do Brasil e Instituições de Ensino 
Superior.

Desembargador Emílio 
Salomão Pinto Resedá Auditório I, Anexo II

APOIO DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL – EVENTOS VIRTUAIS E PRESENCIAIS - 2021

DATA EVENTO PRESIDENTE/
REPRESENTANTE LOCAL

7/1 Curso virtual de capacitação do 2º Cartório 
Integrado Cível da Comarca de Salvador

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

14 e 15/1
Webinário Regularização Fundiária Rural 
Evento das Corregedorias em parceria com a 
UNICORP

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

18/1

Aula Magna do Curso de Formação Inicial 
para Juízes Substitutos do PJBA com o tema 
“A Mídia e o Processo Penal”. Ministrada pelo 
Presidente do PJBA

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

6/4 Premiação do Selo Justiça em Números 2020 Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

15/4 Seminário Virtual sobre Direito Indígena
Juiz de Direito, Ícaro 
Almeida Matos 
(Representando o TJBA)

Virtual

23/4 Encerramento do Curso de Formação Inicial 
dos Juízes Substitutos

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

5/5

Webinário “A importância de discutir 
identidade de gênero e orientação sexual no 
Poder Judiciário da Bahia: Contribuições do 
Direito e da Psicologia”

Juíza de Direito, Rita 
Ramos (Representando o 
TJBA)

Virtual

16/6 Programa de Capacitação para Estagiários de 
Pós-Graduação

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

17/6 Webinário “Impactos da Pandemia nos 
Contratos de Locação em Shopping Center”

Desembargador João 
Augusto Alves de Oliveira 
Pinto

Virtual

15/7

Aula do Programa de Capacitação para 
Estagiários de Pós-Graduação de Direito do 
Poder Judiciário da Bahia (PJBA).“Racismo e 
intolerância religiosa.”  
Desembargador Lidivaldo Reaiche

- Virtual
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22/7

Aula do Programa de Capacitação para 
Estagiários de Pós-Graduação de Direito do 
PJBA. “A Estrutura do Poder  Judiciário e o 
acesso à Justiça”.
Servidor Danilo Santana

- Virtual

29/7

Aula do Programa de Capacitação para 
Estagiários de Pós-Graduação de Direito 
do PJBA. “ Enfrentamento a violência 
doméstica e familiar  com o julgamento com 
perspectativa de gênenro”.
Desembargadora Nágila Maria Sales Brito.

- Virtual

2/8

Aula do Programa de Capacitação para 
Estagiários de Pós-Graduação de Direito do 
PJBA. “ Conceitos Fundamentais do sistema 
de Precedentes”
Dr. Fredie Diddier.

- Virtual

5/8

Aula do Programa de Capacitação para 
Estagiários de Pós-Graduação de Direito do 
PJBA. “Prática de Sentença Penal”. 
Juiz de Direito Ricardo Schmit.

- Virtual

9/8

Aula do Programa de Capacitação para 
Estagiários de Pós-Graduação de Direito do 
PJBA. “Princípios do Direito Administrativo”.
Desembargador José Aras Neto.

- Virtual

25/8

Aula do Programa de Capacitação para 
Estagiários de Pós-Graduação de Direito do 
PJBA. “Ética no Serviço Público”
Chefe da Consultoria Jurídica Cristiano Araújo.

- Virtual

26/8
Webinário: “Direitos das Pessoas com 
Deficiência – Acessibilidade, Inclusão e 
Quebra de Barreiras”

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

7/10

Aula do Programa de Capacitação para 
Estagiários de Pós-Graduação de Direito 
do PJBA. “Núcleo Socioambiental e a 
sustentabilidade no PJBA”.
Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho

- Virtual

14/10
Webinário “Impactos Ambientais, Desafios 
e Conservação e Uso Sustentável da Baía de 
Todos-os-Santos”.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

21/10
Lei nº 14.133/2021 de Licitações e Contratos 
Administrativos e os seus impactos nas 
Contratações Pública.

Desembargador José 
Soares Aras Neto Virtual

25/10 e 26/10 Programa 4.0 Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Tribunal Pleno/
Virtual

11/11 Inauguração da Sala de Fisioterapia Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Posto Médico 
no Fórum Ruy 

Barbosa (subsolo)

19/11

Caravana Virtual “Incidente de Resolução 
de Demandas repetitivas: Aspectos Teórico-
práticos e Importância na Consolidação dos 
Precedentes Locais”.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

22/11
Mesa redonda Virtual – Identidade de Gênero, 
direito e reparação: estudo de
caso – Maria Luíza

Desembargadora Nágila 
Maria Sales Brito Virtual

30/11
Webinário: Política Nacional de Saúde 
Suplementar para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19.

- Virtual

09/12

Programa de Capacitação para Estagiários 
de Pós-Graduação em Direito do Poder 
Judiciário da Bahia PJBA, aula ministrada 
pelo Desembargador José Aras Neto,Vice-
Diretor da Universidade Corporativa(Unicorp) 
e Presidente do Comitê Gestor de Proteção de 
Dados do PJBA.

Desembargador José Aras 
Neto Virtual

15/12
Assinatura do Termo de Cooperação Técnica 
Interinstitucional do Programa de Justiça 
Restaurativa Juvenil da Bahia (projurj –ba)

Des. Emílio Salomão Pinto 
Resedá

PJBA Anexo II, 
Auditório I- sala nº 

309.

EVENTOS REALIZADOS NO INTERIOR DO ESTADO - 2021

DATA EVENTO PRESIDENTE/
REPRESENTANTE LOCAL

29/4
Solenidade Virtual de Instalação da Vara de 
Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da 
Comarca de Paulo Afonso

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual

1/6
Cerimônia de Inauguração das Novas 
Instalações do Fórum Cândido Vianna de 
Castro da Comarca de Irará

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum da Comarca 
de Irará

17/6
Cerimônia de Reinauguração do Fórum 
Doutor Virgílio de Paula Tourinho Neto da 
Comarca de Itagibá

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum da Comarca 
de Itagibá

18/6 Cerimônia de Reinauguração do Fórum Jorge 
Calmon da Comarca de Ipiaú

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum da Comarca 
de Ipiaú

28/6

Solenidade de Instalação da 2ª Vara de 
Família Órfãos, Sucessões e Interditos e da 
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Vitória da Conquista

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum da Comarca 
de Vitória da 

Conquista

29/6

Solenidade de Instalação da 2ª Vara dos Feitos 
Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, 
Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de 
Brumado

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum da Comarca 
de Brumado

29/6

Solenidade de Reinauguração do Fórum 
Elemar Klinger Spínola, Inauguração da Sede 
e Instalação da Vara do Sistema dos Juizados 
Especiais e Instalação da 2ª Vara dos Feitos 
Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, 
Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de 
Livramento de Nossa Senhora

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Comarca de 
Livramento de 
Nossa Senhora

30/6

Solenidade de Reinauguração do Fórum 
Desembargador Arnaldo de Almeida 
Alcântara e Instalação da Vara Criminal, Júri, 
Execuções Penais e Infância e Juventude da 
Comarca de Paramirim

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum da Comarca 
de Paramirim

21/7
Cerimônia de Reinauguração do Fórum 
Doutor Murilo Coelho Cavalcanti da Comarca 
de Conde

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum da Comarca 
de Conde

18/8
Cerimônia de Reinauguração do Fórum 
Ministro Aliomar Baleeiro da Comarca de 
Caravelas

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum da Comarca 
de Caravelas

19/8

Cerimônia de Assinatura de Termo de Cessão 
de Uso de Bens Públicos que, entre si, 
Celebram o Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia e o Município de Porto Seguro

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Comarca de Porto 
Seguro

19/8
Solenidade de Outorga do Título de Cidadão 
Porto Segurense ao Presidente do TJBA, 
Desembargador Lourival Almeida Trindade

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Câmara Municipal 
de Porto Seguro
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9/9 Cerimônia de Inauguração do CEJUSC da 
Comarca de Formosa do Rio Preto

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum da Comarca 
de Formosa do Rio 

Preto

10/9

Visita Institucional ao Fórum da Comarca 
de Barreiras e  Inauguração das novas 
Instalações do CEJUSC da Comarca de Luis 
Eduardo Magalhães

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum das 
Comarcas de 

Barreiras e 
Luis Eduardo 

Magalhães

28/9

Visita Institucional aos Magistrados da 
Comarca de Jequié e Título de Cidadão 
Jequieense ao Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum da Comarca 
de Jequié

29/9 Reinauguração do Fórum da Comarca de 
Encruzilhada

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum da Comarca 
de Encruzilhada

30/9 Solenidade de Inauguração do 1º Cartório 
Integrado de Vitória da Conquista

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum Dr. Sérgio 
Murilo Napoli

1/10
Inauguração das novas Instalações do Centro 
Judiciário de Solução Consensual de Conflitos 
– CEJUSC da Comarca de Paramirim

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Fórum da Comarca

26/10 Inauguração Cejusc Comarca de Araci Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Fórum da Comarca

27/10 Inauguração do Cejusc da Comarca de Paulo 
Afonso

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Fórum da Comarca

28/10 Inauguração do Cejusc da Comarca de 
Jeremoabo

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Fórum da Comarca

29/10
Solenidade de Instalação do Centro Judiciário 
de Solução Consensual de Conflitos – Cejusc 
da Comarca de Tucano

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Fórum da Comarca

23/11 Inauguração do Cejusc e do Salão do Júri do 
Fórum da Comarca de Central

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Fórum da Comarca

23/11 Inauguração da Vara do Júri e Execuções 
Penais da Comarca de Irecê

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Fórum da Comarca

24/11 Inauguração do Cejusc da Comarca de Barra 
do Mendes.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Fórum da Comarca

24/11
Sessão de Outorga do Título de Cidadão 
Lapoense ao Desembargador Lourival Almeida 
Trindade Câmara Municipal de Lapão

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Câmara Municapal 
de Lapão

26/11 Instalação da 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Serrinha

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Fórum da Comarca

26/11
Instalação da Vara Criminal e Assinatura do 
Termo do CEJUSC Processual da Comarca de 
Conceição do Coité

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Comarca de 
Conceição do Coité

6/12

Sessão Solene de Outorga do Título de 
Cidadão de Vitória da Conquista ao Presidente 
do PJBA, Desembargador Lourival Almeida 
Trindade

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Câmara Municipal 
de Vitória da 

Conquista

7/12 Ato de Entrega do CEJUSC Itinerante Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum da Comarca 
de Vitória da  

Conquista

8/12 Inauguração do CEJUSC da Comarca de 
Mucugê

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Fórum da Comarca

13/12 Reinauguração do Fórum Desembargador 
Sálvio Martins.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum da Comarca 
de Amargosa

14/12
Instalação da 2ª Vara dos Feitos Relativos às 
Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da 
Comarca de Cruz das Almas.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Fórum da Comarca
de Cruz das Almas

16/12
Cerimônia de Instalação da 2ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Lauro de 
Freitas

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Fórum da Comarca

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS - 2021

DATA EVENTO PRESIDENTE/
REPRESENTANTE LOCAL

22/1
Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora do 
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, 
Biênio 2021/2022.

Desembargador Maurício 
Kertzman Szporer TJMT

2/3 Posse do Defensor Público-Geral, Rafson 
Saraiva Ximenes 

2º Vice-Presidente 
Desembargador Augusto 
de Lima Bispo

Virtual/ Defensoria 
Pública da Bahia

24/3

Cerimônia Virtual em Homenagem a 
autoridades e a servidores com outorga das 
Comenda Cidadania Desembargador Jatahy 
Fonseca, Medalha do Mérito Eleitoral da Bahia 
com Palma e Medalha do Mérito Eleitoral da 
Bahia.

2º Vice-Presidente 
Desembargador Augusto 
de Lima Bispo

Virtual/TRE

26/3

Outorga da Medalha do Mérito Eleitoral da 
Bahia com Palma ao Desembargador Jatahy 
Júnior e aposição da foto na galeria dos 
Presidentes no Memorial do TRE-BA

2º Vice-Presidente 
Desembargador Augusto 
de Lima Bispo

Virtual/TRE

29/3

Cerimônia Virtual de Posse do 
Desembargador Mário Hirs, como Membro 
Titular do TRE e realização de eleição e posse 
do novo Presidente do TRE, Desembargador 
Roberto Frank.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade Virtual/TRE

5/5
Audiência Pública com o tema “Quem precisa 
de justiça não pode esperar – É dever do 
magistrado atender a Advocacia”. 

Corregedor das Comarcas 
do Interior Desembargador 
Osvaldo Bomfim

Virtual / ALBA

27/09 Sessão Solene de Posse dos Novos 
Promotores de Justiça.

Desembargador Geder 
Luiz Rocha Gomes

Ministério Público/ 
Virtual

5/10 Sessão Especial (Virtual) de Recepção ao 
Conselheiro Nelson Vicente Portela Pellegrino.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Tribunal de Contas 
do Município do 

Estado da Bahia. /
Virtual

03/12
Entrega da Medalha do Mérito da Polícia 
Militar ao Presidente Desembargador Lourival 
Almeida Trindade.

Presidente Desembargador 
Lourival Almeida Trindade

Vila Militar da 
Polícia Militar do 
Estado da Bahia

EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES - 2021
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Introdução

A Assessoria de Ação Social deste Tribunal de Justiça, cumpridora de suas obrigações institu-
cionais no âmbito social, esteada na eminente Gestão do Desembargador Lourival Almeida 
Trindade, também voltada a assistência da população carente do Estado da Bahia, efetuou a 
doação de agasalhos, gêneros alimentícios não perecíveis, fraudas descartáveis e produtos de 
higiene, vislumbrando atenuar as consequências trazidas pelo contexto de vulnerabilidade 
social, o qual acomete esses indivíduos. 

A Ação Social do Tribunal tem como publico-alvo a população carente, atingindo todas as 
faixas etárias. Em atendimento aos servidores e magistrados, adequando-se as novas formas 
de interação e promoção da interação social advindas do cenário Pandêmico, a presente As-
sessoria, firmou novos contratos de parceria para concessão de descontos e vantagens pelas 
empresas credenciadas aos seus colaboradores. Bem como realizou concurso de fotografias, 
feiras virtuais e reestabeleceu a feira orgânica, visando a valorização dos novos mecanismos 
de ligações interpessoais e entretenimento. 

Ações 2020

FEVEREIRO

Campanha Solidárias/Feiras Instituição/Local

Parceria Programa SER Psicologia Aplicada à Saúde, Vida Leve – PAS 

Parceria Programa SER Transcender Clínica de Saúde e Desenvolvimento

Parceria Programa SER ACS Brasil Serviços Cadastrais – Ademilar

SETEMBRO

Campanha Solidárias/Feiras Instituição/Local

Parceria Programa SER Vivasc Angioclínica

Parceria Programa SER Odonto Bio Imagem, Clínica de Radiologia 
Odontológica 

Parceria Programa SER Universidade Católica do Salvador - UCSAL

OUTUBRO

Campanha Solidárias/Feiras Instituição/Local

Outubro Rosa Fundação José Silveira

Ações 2021

FEVEREIRO

Campanha Solidárias/Feiras Instituição/Local

Rede Mulher Solidária Força Feminina, Shopping Center Lapa

Parceria Programa SER Centro Auditivo Confiança

MAIO

Campanha Solidárias/Feiras Instituição/Local

Centro Auditivo Confiança Instituição Lar Vida

JUNHO

Campanha Solidárias/Feiras Instituição/Local

Feira Virtual do Meio 
Ambiente

Projeto AAS, junto ao Núcleo Socioambiental – 
Realizado por meio do site do TJBA

Concurso de fotografia – 
Semana do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade 

Realizado pela AAS, junto com o Núcleo 
Socioambiental – Por meio do site do TJBA

JULHO

Campanha Solidárias/Feiras Instituição/Local

Campanha do Agasalho Associação Casa de Caridade Adolfo Bezerra 
Menezes – ACCABEM

Parceria Programa SER Clínica Sentir e Ser – Psicologia

Parceria Programa SER Colégio Módulo 

Parceria Programa SER Cursos Pré-universitários e Colégio -Bernoulli

AGOSTO

Campanha Solidárias/Feiras Instituição/Local

Parceria Programa SER Jupter Idiomas 

Parceria Programa SER Clínica Biomédica Dra. Roberta Andrade 

Feira Orgânica Projeto AAS – no Edifício-Sede do TJBA
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COMPETÊNCIA

A Secretaria de Administração - SEAD é responsável por coordenar, executar e controlar as 
atividades de apoio administrativo, em matéria financeira, serviços gerais, suprimento e patri-
mônio e engenharia e arquitetura, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia - TJBA e da sociedade.

Atuando em articulação com as demais unidades do TJBA, a SEAD desempenha um papel 
estratégico, garantindo a infraestrutura, ambiente seguro e adequado e as ferramentas ne-
cessárias às atividades-meio e finalísticas do TJBA.

ORGANOGRAMA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A SEAD, diferentemente das demais Secretarias, não é unidade gestora e, portanto, não pos-
sui orçamento próprio, sendo os valores distribuídos entre as diretorias vinculadas à Secretaria.

Segue quadro com resumo da distribuição do orçamento das diretorias vinculadas à Secretaria.

ORÇAMENTO 2020

DIRETORIA
ORÇAMENTO 

INICIAL

ORÇAMENTO 

CONTINGENCIADO

VALOR 

EXECUTADO

ECONOMIA 

REALIZADA

ECONOMIA 

REALIZADA 

(%)

ORÇAMENTO 

CONTINGENCIADO 

x VALOR 

EXECUTADO (%)

DIRETORIA DE SERVIÇOS 

GERAIS - DSG
R$ 92.000.000,00 R$ 66.070.450,52 R$ 73.502.387,96 R$ 18.497.612,04 20,11% 111,25%

DIRETORIA DE 

SUPRIMENTO E 

PATRIMÔNIO - DSP

R$ 15.200.000,00 R$ 7.450.000,00 R$ 5.864.777,80 R$ 9.335.222,20 61,42% 78,72%

DIRETORIA DE 

ENGENHARIA E 

ARQUITETURA - DEA

R$ 45.522.000,00 R$ 21.429.549,48 R$ 19.022.567,49 R$ 26.499.432,51 58,21% 88,77%

DIRETORIA DE FINANÇAS 

- DFA
R$ 8.022.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 1.191.920,51 R$ 6.830.079,49 85,14% 23,84%

TOTAL R$ 160.744.000,00 R$ 99.950.000,00 R$ 99.581.653,76 R$ 61.162.346,24 38,05% 99,63%

ORÇAMENTO 2021

DIRETORIA ORÇAMENTO INICIAL
VALOR EXECUTADO 

(PROJETADO ATÉ 
DEZ/2021)

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA R$48.050.062,00 R$41.049.169,19

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO - DSP R$ 10.062.000,00 R$8.571.450,00

DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS - DSG R$ 82.504.000,00 R$81.511.371,06

DIRETORIA DE FINANÇAS - DFA R$ 5.409.000,00 R$1.737.841,73*

TOTAL R$146.025.062,00 R$ 132.869.831,98

*OBS: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) foram remanejados para outras unidades gestoras.

PRINCIPAIS AÇÕES E PROJETOS 

REVISÃO DO ORÇAMENTO

No ano de 2020, após a edição do Ato Conjunto nº 006/2020, publicado no DJE de 02/04/2020  
que estabeleceu medidas para a redução, racionalização, contingenciamento, contenção, 
monitoramento e controle das despesas de pessoal, custeio e investimento, no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia, foi realizada revisão do orçamento da Secretaria de Ad-
ministração junto à Secretaria de Planejamento, Programação e Orçamento, o que importou 
na redução aproximada de 38,10% do orçamento na SEAD, o que corresponde a um valor de 
R$61.244.000,00.

REVISÃO DE CONTRATOS E DESPESAS FIXAS DO PJBA

Desde o início da Gestão 2020-2022, foram realizadas revisões em todos os contratos da Secre-
taria de Administração e foram adotadas medidas de renegociação dos mesmos e, quando 
necessário, realização de novas licitações/contratações, garantindo a otimização dos recursos 
públicos, além do redimensionamento de algumas despesas fixas do TJBA, em atendimento 
ao Ato Conjunto nº 006/2020.
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Conforme os dados apresentados anteriormente, na tabela ORÇAMENTO 2020, no ano 
de 2020, houve uma redução das despesas geridas pela SEAD em aproximadamente, 
R$61.162.346,24, em consequência das medidas adotadas.

PLANO DE GESTÃO

A Secretaria de Administração, em conjunto com suas Diretorias, elaborou o Plano de Gestão, 
que retrata o planejamento das ações, projetos departamentais e estratégicos, além dos in-
dicadores da SEAD, servindo de norte para a execução das prioridades da gestão, em alinha-
mento com o Planejamento Estratégico do PJBA. 

O Plano de Gestão traz a identidade e intenções da SEAD, guiando o gerenciamento das 
ações internas, definição de objetivos e metas, possibilitando o acompanhamento e controle 
por parte da alta gestão.

REGIMENTO FUNSEG

A SEAD, em parceria com a Controladoria do Judiciário - CTJUD e a Comissão Permanente de 
Segurança - CPSA do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, elaborou estudos para minuta 
do Decreto Judiciário nº 286, DE 12 DE MAIO DE 2020, divulgado no DJE de 13 de maio de 
2020 que regulamentou o funcionamento do Fundo Estadual de Segurança dos Magistra-
dos – FUNSEG, elencando os atos necessários à sua operacionalidade quanto à organização 
administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial.

REVISÃO DAS METRAGENS DOS IMÓVEIS

A SEAD, considerando a necessidade de aperfeiçoamento da contratação do serviço de lim-
peza e conservação das Unidades da Capital e Interior e considerando recomendações en-
caminhadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, instituiu, por meio da Portaria nº 
065/2020, publicada no DJE nº 2.596, do dia 13 de abril de 2020, a Comissão de Revisão das 
Metragens dos Imóveis, que se encontram sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, contemplados com o serviço de limpeza e conservação.

Composta por representantes do Gabinete e das Diretorias de Serviços Gerais, de Engenharia 
e Arquitetura e de Suprimento e Patrimônio, à Comissão compete proceder com a revisão e 
atualização das metragens dos imóveis onde funcionam unidades do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, que são contemplados com o serviço de limpeza e conservação.

Foi estabelecido um fluxo de trabalho para realização da atividade e definido que a Comissão 
deverá atualizar os dados, antes da abertura de processo licitatório ou de renovação de con-
trato de prestação de serviço de limpeza e conservação nas unidades do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia.

Como resultado do trabalho, houve a entrega de uma planilha com a relação final dos imóveis 
com as metragens atualizadas.

REFORMULAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

A SEAD compõe o grupo que tem como objetivo tornar as informações relevantes mais fa-
cilmente acessíveis ao cidadão, por meio da reformulação do Portal da Transparência, contri-

buindo, assim, para o atingimento das diretrizes da Resolução nº 215 do Conselho Nacional 
de Justiça.

eSOCIAL

A SEAD e suas Diretorias integram o esforço do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para 
a implantação do eSocial, sistema por meio do qual as informações referentes às obrigações 
fiscais, previdenciárias e trabalhistas serão eletronicamente comunicadas ao Governo Federal.

No escopo do projeto, a SEAD, através da Diretoria de Finanças e da Diretoria de Serviços 
Gerais, concluiu a preparação do sistema para a qualificação cadastral dos prestadores de 
serviço do interior, as tabelas de peritos, diárias e prestadores de serviço e o mapeamento dos 
processos de recolhimento de INSS e IR. 

Atualmente a Diretoria de Serviços Gerais trabalha na construção de um curso sobre o Siste-
ma de Gestão Financeira, a fim de que o sistema seja plenamente utilizado pelas unidades 
gestoras do interior antes da data limite para a implantação do eSocial.

MEDIDAS RELATIVAS AO CONTROLE DOS DEPÓSITOS JUDICIÁRIOS

A Diretoria de Finanças está envidando esforços no sentido de aperfeiçoar o controle de cap-
tação e administração dos Depósitos Judiciais. 

O Tribunal de Justiça possui contrato com o Banco do Brasil, com vigência até 17 de janeiro de 
2022, cujo objeto, em síntese, é a prestação de serviços, exclusiva, para a captação e adminis-
tração dos depósitos judiciais.

Com o passar do tempo, tanto o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia quanto outros Tri-
bunais Estaduais foram percebendo que esta prestação de serviço fica muito centralizada 
com o ente financeiro que além de deter a exclusividade do serviço, controla as informações 
de modo que ao Tribunal resta a alternativa de solicitar as informações pontuais à pretensão.
Acresça a esta administração os repasses que são feitos aos entes federados por força de Lei e 
de norma Constitucional para pagamento dos precatórios e outras despesas, repasses estes 
que representam enorme grau de complexidade e, por via de consequência, necessidade de 
maiores informações, ficando o Tribunal ainda mais na dependência da instituição financeira.
Pensando nisto, alguns Tribunais tomaram a iniciativa de desenvolver um sistema para cap-
tar e administrar os depósitos judiciais, carecendo de contratar a instituição financeira apenas 
para a guarda e a remuneração dos referidos depósitos. 

Por entender que um sistema autônomo com esta finalidade representaria significativo 
avanço, a Diretoria de Finanças defendeu a participação do Tribunal de Justiça neste grupo, 
através de Termo de Cooperação Técnica nº 19/2021, disponibilizado no DJE de 22/03/2021, 
cujas atividades se encontram em pleno desenvolvimento e o resultado almejado certamen-
te representará um avanço sem precedentes no âmbito de atuação do Tribunal tanto na es-
fera administrativa quanto judicial, com ganhos no tocante à remuneração, movimentação 
e retificação de contas, expedição de alvarás judiciais, controle e transparência nos repasses 
aos entes federados para pagamento dos precatórios.

Enquanto não ocorre a disponibilidade do sistema próprio e considerando a vigência do con-
trato atual com o Banco do Brasil, seguindo o entendimento do egrégio Conselho Nacional 
de Justiça - CNJ no sentido de que as instituições que desempenham atividade econômica 
não podem merecer qualquer privilégio ou benefício, foi deflagrado um processo licitatório 
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para a contratação de instituição financeira como agente exclusivo para a prestação de ser-
viços de captação e administração dos depósitos judiciais, administrativos e fianças, bem 
como dos recursos destinados ao pagamento de precatórios e Requisições de Pequeno Valor 
- RPV no âmbito da jurisdição do Poder Judiciário.

Importante ressaltar que o citado processo observou os preceitos legais que disciplinam a 
matéria, razão pela qual a licitação foi realizada e o Banco de Brasília S. A. - BRB logrou êxi-
to no certame, um banco oficial que atendeu aos requisitos estabelecidos no Edital, presta 
serviço semelhante ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e tem política de 
expansão para outros Estados, ressaltando que a proposta vencedora representa um ganho 
financeiro expressivo para o Poder Judiciário do Estado da Bahia, assim como, em princípio, o 
BRB parece possuir um sistema de controle bem mais avançado que o utilizado pelo Banco 
do Brasil. Tratativas estão sendo realizadas no sentido de finalizar o processo de contratação 
e dar início à execução dos serviços.

O processo de transição para transferência dos depósitos judiciais do Banco do Brasil para o 
Banco de Brasília já está em curso e é acompanhado pela Comissão de Transição de Depósi-
tos Judiciais do PJBA instituída pelo Decreto Judiciário nº 552, de 27 de agosto de 2021.

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA

COMPETÊNCIA

Executar, fiscalizar e acompanhar a manutenção de bens móveis e imóveis, elaborar e acom-
panhar projetos arquitetônicos, executar e acompanhar obras e serviços de construção, am-
pliação, reforma e avaliação, no âmbito do Poder Judiciário.

ORGANOGRAMA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o ano de 2021, a Diretoria de Engenharia e Arquitetura possui uma previsão orçamentá-
ria de R$ 41.049.169,19, até o presente momento já foram executados R$ 22.490.962,50, equi-
valente a 54,80% do previsto.

Vale ressaltar que haverá a execução do restante do valor previsto para este exercício, visto 
que nos meses de Novembro e Dezembro/2021, ocorrerão as medições de maior vulto das 
obras de Construção do Fórum de Gentio do Ouro, do Juizado de Feira de Santana e da Refor-
ma e Ampliação do Complexo de Galpões, além das obras que estão em andamento as quais 
também serão sensibilizadas neste exercício.

ORÇAMENTO 2021

AÇÃO PROJETO / ATIVIDADE VALOR INICIAL VALOR EXECUTADO 
ATÉ NOVEMBRO/2021

2000 Manutenção Serviços Técnicos e Administrativos  R$1.226.250,99  R$1.226.250,99 

2030 Manutenção Serviços Técnicos e Administrativos 
de Unidade de 1º Grau  R$9.194.748,05  R$9.194.748,05 

2031 Manutenção Serviços Técnicos e Administrativos 
de Unidade de 2º Grau  R$121.140,00  R$121.140,00 

5044 Realização de Serviços de Acessibilidade e 
Inclusão Social  R$200.000,00 R$200.000,00 

5336 Construção de Unidade Judiciária  R$11.723.455,45  R$11.723.455,45  

5434 Reforma de Unidade Judiciária do 1º grau  R$14.407.941,71  R$14.407.941,71  

5435 Reforma de Unidade Judiciária do 2º grau  R$4.175.632,99  R$4.175.632,99 

TOTAL R$41.049.169,19  R$41.049.169,19

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Durante o biênio 2020/2021 à DEA, efetuou o gerenciamento de 34 (trinta e quatro) contratos 
divididos nas Coordenações vinculadas a esta diretoria.

Os contratos são alocados em cada coordenação considerando a necessidade do TJBA na 
capital quanto no interior para melhor beneficiar magistrados, servidores e jurisdicionados 
de modo geral.

COORDENAÇÃO QTD. DE CONTRATOS

Coordenação de Projetos Arquitetônicos – CPROJ 4

Coordenação de Obras – COOBA 10

Coordenação de Manutenção Predial – COMAN 20

TOTAL 34

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - COMAN

 OBJETO EMPRESA 

AUXÍLIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA 

MANUTENÇÃO ROTINEIRA CAPITAL E INTERIOR RENOVAR ENGENHARIA, H2F CONSTRUÇÕES 

TELEMETRIA H2F CONSTRUÇÕES 

SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO CAPITAL E INTERIOR TN ENGENHARIA 
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INSTALAÇÃO DE PERSIANAS BRAGAL COMERCIAL 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE 
REFRIGERAÇÃO 

COLD ENGENHARIA, COMERCIAL E 
REFRIGERAÇÃO, CHILLER REFRIGERAÇÃO, AR 
PROJECT COMERCIAL, CONTROLTHERME 
CLIMATIZAÇÃO 

LIMPEZA DOS DUTOS DE REFRIGERAÇÃO AR PROJECT COMERCIAL 

MANUTENÇAO EM ELEVADORES, PLATAFORMA 
ELEVATÓRIA E ESCADA ROLANTE MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO 

EXTINTORES PHM CONSTRUÇÕES 

GERADORES EFL SILVA MANUTENÇÃO 

SUBESTAÇÃO ARQ TEC COMÉRCIO 

COORDENAÇÃO DE OBRAS - COOBA

 OBJETO EMPRESA 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA CAPITAL E INTERIOR 
AS ENGENHARIA (3)  
CFA CONSTUTORA (2)  
CS CONSTRUÇÕES 

REFORMA GALPÃO CS ENGENHARIA 

CONSTRUÇÃO FÓRUM GENTIO DO OURO CSG ENGENHARIA 

CONSTRUÇÃO JUIZADO DE FEIRA DE SANTANA CSG ENGENHARIA 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE GENTIO DO OURO LESSA SAMPAIO 

COORDENAÇÃO DE PROJETOS - CPROJ

 OBJETO EMPRESA 

SINALIZAÇÃO A&P Comércio e Industria 

PROJETOS ARQUITETÔNICOS JCA ARQUITETURA 

PROJETOS COMPLEMENTARES SENEMIG ENGENHARIA 

PROJETOS ESTRUTURAIS R PEOTTA 

OBRAS REALIZADAS

OBRAS REALIZADAS CAPITAL

EDF. SEDE – ANEXO II AMPLIAÇÃO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA UNICORP 

EDIFÍCIO SEDE

ADEQUAÇÕES NO PLENO 

NOVOS GABINETES 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA 

ANEXO I - EDIFÍCIO-SEDE
CENTRO ODONTOLÓGICO I 

ADEQUAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO 

FÓRUM RUY BARBOSA

REDE LÓGICA 

ACESSIBILIDADE 

CENTRO ODONTOLÓGICO II 

SALÃO NOBRE 

SALA DE DEPOIMENTO ESPECIAL 

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL 

FÓRUM DAS FAMÍLIAS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO 

FÓRUM ORLANDO GOMES AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO 

FÓRUM REGIONAL IMBUÍ

NOVO ACESSO AO ESTACIONAMENTO 

ILUMINAÇÃO DA EXTERNA 

READEQUAÇÕES GERAIS E LAYOUTS 

REVITALIZAÇÃO DA FACHADA 

FÓRUM CRIMINAL DE SUSSUARANA IMPERMEABILIZAÇÃO ANEXO I 

OBRAS REALIZADAS INTERIOR

CONDE  - FÓRUM REFORMA GERAL E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE 

ENCRUZILHADA - FÓRUM REFORMA GERAL E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE 

CARAVELAS - FÓRUM REFORMA GERAL E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE 

IAÇU - FÓRUM SALA DE DEPOIMENTO ESPECIAL 

PARAMIRIM - FÓRUM REFORMA GERAL 

CAMAMU - FÓRUM REFORMA GERAL 

IPIAÚ - FÓRUM REFORMA GERAL E SALA DE DEPOIMENTO ESPECIAL 

ITAGIBÁ - FÓRUM REFORMA GERAL 

LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA – FÓRUM E 
JUIZADO REFORMA GERAL 

MATA DE SÃO JOÃO - FÓRUM REFORMA PARCIAL - COBERTURA 

VALENTE - FÓRUM REFORMA GERAL 

MONTE SANTO - FÓRUM REFORMA GERAL 

ANTAS - FÓRUM REFORMA GERAL 

OLINDINA - FÓRUM REFORMA GERAL E SALA DE DEPOIMENTO ESPECIAL 

CAETITÉ - FÓRUM REFORMA GERAL 

CENTRAL - FÓRUM CRIAÇÃO DO SALÃO DO JÚRI 

VITÓRIA DA CONQUISTA – FÓRUM CARTÓRIO INTEGRADO NO NOVO FÓRUM DA COMARCA  

LAURO DE FREITAS – VARA DE FAZENDA PÚBLICA REPAROS E ADEQUAÇÕES  

AMARGOSA - FÓRUM REFORMA GERAL 
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OBRAS EM ANDAMENTO

Seguem abaixo as obras que encontram-se em execução na Diretoria de Engenharia e Ar-
quitetura, com previsão de conclusão até o período de Janeiro/2022.

 COMARCA OBJETO

FEIRA DE SANTANA CARTÓRIO INTEGRADO DE FEIRA DE SANTANA 

ILHÉUS READEQUAÇÕES ELÉTRICAS NO SALÃO DO JURI E INSTALAÇÃO DE NOVO 
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO FÓRUM 

EUNÁPOLIS SALA DE DEPOIMENTO ESPECIAL NO FÓRUM 

MEDEIROS NETO  SALA DE DEPOIMENTO ESPECIAL NO FÓRUM 

PRADO SALA DE DEPOIMENTO ESPECIAL NO FÓRUM 

PIRITIBA REPAROS NO FÓRUM, COM SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS E 
ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA 

SENHOR DO BOMFIM ADEQUAÇÕES EXTERNAS E PAV. EXTERNA NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO 
JUIZADO ESPECIAL  

GENTIO DO OURO CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE GENTIO DO OURO 

RIAÇÃO DO JACUIPE REPAROS NO FÓRUM, SERV. COBERTURA, TRINCAS, SALAS DE DEP. 
ESPECIAL, VER. ELÉTRICA E PINTURA 

RIAÇÃO DO JACUIPE REPAROS GERAIS NO JUIZADO, REV HIDROSANITÁRIA, 
IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTO EM TRINCAS, ESQUADRIAS 

BARRA DA ESTIVA REFORMA GERAL DO FÓRUM 

ITORORÓ READ. ELETRICA, HIDROSANITÁRIA, AR CONDICIONADO E REVIT. EXTERNA. 
IMPERMEABILIZAÇÃO - FÓRUM 

ITAPETINGA REVISÕES HIDROSANITÁRIOS, TELHADO E READEQUAÇÕES ELÉTRICAS - 
FÓRUM 

IGAPORÃ REFORMA GERAL, COM CORREÇÃO DE FISSURAS CONFORME 
RECOMENDAÇÕES DE ESTRUTURALISTA DO FÓRUM 

CORRENTINA REFORMA GERAL DO FÓRUM 

CORIBE REFORMA GERAL DO FÓRUM 

SALVADOR REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO DE GALPÕES DE MUSSURUNGA   

FEIRA DE SANTANA CONSTRUÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FEIRA DE SANTANA 

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES CORREÇÕES DE INFILTRAÇÕES, REPAROS ELÉTRICO E PINTURA  NO FÓRUM 

PLANO DE OBRAS

O Plano de Obras tem todos os seus termos definidos na Resolução 114 do CNJ, bem como 
o Decreto Judiciário nº 049 de 10 de janeiro de 2012, que trata do planejamento, execução, 
e monitoramento de obras no Poder Judiciário. Sua elaboração compete aos tribunais e 
deve partir do programa de necessidades, de seu Planejamento Estratégico e das diretrizes 
fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, em atendimento à Resolução nº 102 de 15 de 
dezembro de 2009.

Sua elaboração compete a Diretoria de Engenharia e Arquitetura – DEA com informações 
coletadas das unidades de planejamento, orçamento, finanças e controle interno, em aten-
dimento às diretrizes da Resolução 114 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e visa diagnos-
ticar a situação dos imóveis ocupados pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia, bem como 

identificar e atender as necessidades sempre em busca da celeridade e da melhoria da pres-
tação dos serviços jurisdicionais.

Acresce informar que a ordem de classificação dos imóveis dentro do Sistema de Priorização 
de Obras - SPO é alterada à medida que as obras vão sendo concluídas, determinando assim 
o caráter dinâmico do Plano de Obras.

Importa observar que o Plano de Obras têm como objetivo geral melhorar a eficiência na 
aplicação de recursos minimizando custos com projeto, construção e manutenção prediais, 
garantindo condições ideais de infraestrutura para que o Poder Judiciário possa exercer suas 
atividades de modo satisfatório.

O Plano de Obras, mediante a aplicação de critérios objetivos predefinidos nas normas de 
regência foi atualizado tendo em vista as obras já realizadas, e as medidas adotadas com base 
no plano estratégico desde a aprovação da última versão do Plano de Obras, a apresentação 
e a ordem de prioridade de execução das obras durante o período para o qual foi concebi-
do, possibilitando melhor planejamento das ações precedentes, a exemplo da elaboração 
de projetos e orçamentos que, por sua vez, possibilitam melhorar a qualidade dos projetos, 
processos de contratação, serviços e obras.

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO - DSP

COMPETÊNCIA

A Diretoria de Suprimento e Patrimônio – DSP é responsável por planejar, em conjunto com 
as unidades demandantes, acompanhar, realizar e controlar as atividades relativas à aquisi-
ção e administração de suprimento de material, de bens móveis, bens imóveis e do controle 
patrimonial.

ORGANOGRAMA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento previsto para a Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP, referente ao exer-
cício de 2021 foi no valor de R$ 10.062.000,00 (dez milhões e sessenta e dois mil reais), desti-
nados para os projetos de custeio e investimento das Unidades do Poder Judiciário, na área 
administrativa, 1º grau e 2º grau.
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Dentro da execução informada, destaca despesas com serviços terceirizados de logística de 
almoxarifado e pesquisa de preços, seguros imóveis, fornecimento de alimentação para as 
sessões do Pleno, Câmaras e Comissões, aquisições de materiais de expediente médico e 
odontológico, materiais de manutenção, materiais de limpeza, epi’s, dentre outros e materiais 
permanentes tais como: ar condicionados, mobiliário, bebedouros e outros.

Ainda dentro do orçamento da Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP, encontra-se con-
templado o valor de R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais) destinado ao Fundo 
Estadual de Segurança dos Magistrados - FUNSEG, criado pela Lei Estadual nº 13.791, de 14 
de junho de 2018. Este recurso destina-se às despesas de implantação e manutenção do 
Sistema de Segurança dos Magistrados, podendo ser aplicado na manutenção dos serviços 
de segurança, formação, aperfeiçoamento e especialização do serviço de segurança dos Ma-
gistrados, aquisição de material, equipamentos e veículos especiais imprescindíveis à segu-
rança, participação de representantes em eventos oficiais e atividades relativas à sua própria 
gestão e manutenção.

ORÇAMENTO 2021

AÇÃO PROJETO / ATIVIDADE VALOR INICIAL VALOR PROJETADO ATÉ 
DEZEMBRO/2021

2000 Manutenção Serviços técnicos e Administrativos R$ 3.889.000,00 R$ 3.771.450,00

2030 Manutenção Serviços Técnicos e Administrativos 
de Unidade de 1º Grau R$ 1.573.000,00 R$ 700.000,00

2031 Manutenção Serviços Técnicos e Administrativos 
de Unidade de 2º Grau R$ 600.000,00 R$ 450.000,00

5341 Aparelhamento de Unidade do Poder Judiciário R$ 1.184.000,00 R$ 1.295.000,00

5442 Aparelhamento de Unidade do Poder Judiciário 
de 1º Grau R$ 2.139.000,00 R$ 1.805.000,00

5443 Aparelhamento de Unidade do Poder Judiciário 
de 2º Grau R$ 677.000,00 R$ 550.000,00

TOTAL R$ 10.062.000,00 R$ 8.571.450,00

FUNSEG

5001 Aquisição Equipamentos Proteção e Segurança 
Magistrados 1º Grau R148.000,00 R$54.500,00

5002 Aquisição Equipamentos Proteção e Segurança 
Magistrados 2º Grau R148.000,00

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Existe atualmente 06 (seis) contratos vigentes na Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP.
Destes, o Contrato nº 026/16-S e seu aditivo nº 86/21-AS com a empresa Gradual Serviços e 
Empreendimentos LTDA-EPP, encontra-se com pagamento de salários atrasados referente 
ao mês de Outubro/2021. Informamos que, encontra-se em tramitação processo para paga-
mento direto dos funcionários, como também, já existe processo aberto para apuração de 
sanções e penalidades em decorrência do fato exposto.

Cumpre informar também que, já existe novo procedimento licitatório em curso (PA-TJ-
-ADM-2021-39365), visando substituição do Contrato nº 026/16-S e aditivo nº 86/21-AS, onde o 
mesmo, encontra-se na fase de análise de proposta de preços.

Existe na Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP, 02 (dois) Convênios celebrados sem 
ônus para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia com a Secretaria de Administração do 

Estado da Bahia - SAEB, para uso do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - 
SIMPAS e do Sistema de Credenciamento de Leiloeiros.

 OBJETO EMPRESA

SEGURO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS AXA SEGUROS 

MATERIAL MÉDICO (ESPARADRAPO E FITA) DISMATH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA 

MATERIAL MÉDICO (AGULHA, SERINGA, CATETER, CX. 
COLETORA, EQUIPO) SOLMEDI 

LOGÍSTICA ALMOXARIFADO SERVIT SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI 

REFEIÇÕES, COFFEE BREAK E LANCHES, SESSÕES 
PLENO, CÂMARAS E COMISSÕES ZÉLIA FONSECA BUFFET LTDA ME 

PESQUISA DE PREÇOS GRADUAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP 

UTILIZAÇÃO SIMPAS SAEB 

CREDENCIAMENTO LEILOEIROS SAEB 

PRINCIPAIS AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS

• Aquisição e distribuição de materiais de EPI’s para combate da COVID-19, tais como: 
máscaras, luvas, álcool, protetores faciais (face shield), barreiras físicas de acrílico, dis-
pensers e termômetros digitais;

• Celebração Acordo Cooperação Técnica nº 117/2021 – TRF4 – Sistema de Gestão Admi-
nistrativa e Financeira – GEAFIN – Novo sistema para controle dos bens móveis, distri-
buição e compras, que encontra-se em fase de implantação pela SETIM;

• SIMOV – Sistema Bens Imóveis - Termo de Cessão de Uso Celebrado com a Secretaria 
de Administração do Estado da Bahia – SAEB. Encontra-se em fase de homologação 
do sistema, visando implantação;

• Aquisição e distribuição de Mobiliário Salas Depoimento Especial;

• Realização de 03 Leilões de Bens móveis em desuso / inservíveis / obsoletos

• Ações para regularização documentação dos imóveis próprios;

• Licitação visando contratação de empresa especializada para realização do inventário 
de bens patrimoniais móveis, imóveis e do ativo intangível;

• Decreto Registro de preços.

AÇÕES E PROJETOS EM ANDAMENTO

• Homologação Novos Sistemas Patrimônio - GEAFIN e SIMOV;

• Realização Inventário Geral;
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• Reforma Almoxarifado Central;

• Regularização Imóveis com Pendências;

• Realização de 2 Leilões.

DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS - DSG

COMPETÊNCIA

A Diretoria de Serviços Gerais – DSG é responsável por realizar, fiscalizar, controlar a execução 
de serviços pertinentes à portaria, recepção, locação de imóvel, transporte, produção gráfica 
e de impressos, gestão das comarcas descentralizadas, dentre outros serviços auxiliares.

A sua estrutura é composta por 04 Coordenações: Coordenação de Serviços Auxiliares - 
CSERV, Coordenação de Serviços Gráficos - CGRAF, Coordenação de Unidades Descentraliza-
das - CDESC e Coordenação de Transporte – CTRAN.

ORGANOGRAMA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento disponibilizado pela Secretaria de Planejamento e Orçamento do Tribunal 
de Justiça à Diretoria de Serviços Gerais foi de R$82.504.000,00 sendo R$75.504.000,00 
para as Coordenações de Serviços Auxiliares (CSERV), Transportes (CTRAN) e Serviços 
Gráficos (CGRAF) e R$7.000.000,00 para a Coordenação de Unidades Descentralizadas 
(CDESC - Interior). 

O valor executado pela Diretoria de Serviços Gerais através da CSERV, CTRAN e CGRAF até a 
presente data somado ao valor projetado até o final do exercício é de R$71.503.999,98, o que 
vai gerar um Superávit estimado de R$4.000.000,00.

Para a CDESC o valor executado mais o projetado, até o final do exercício, será de 
R$10.007.371,08, levando um déficit estimado de R$3.007.371,08.

Considerando o orçamento disponibilizado pela Secretaria de Planejamento e Orçamento do 
Tribunal de Justiça da Bahia (R$82.504.000,00) e o valor executado pela Diretoria de Serviços 
Gerais (R$ 81.511.371,06) durante o ano de 2021 (Executado até Outubro e Projeção Novembro 
e Dezembro) a Diretoria de Serviços Gerais teve um Superávit estimado de R$992.628,94.

ORÇAMENTO 2021

AÇÃO PROJETO / ATIVIDADE VALOR INICIAL VALOR EXECUTADO 
ATÉ OUTUBRO/2021

2000 Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo R$ 11.864.000,00 R$ 8.863.999,99

2018 Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos R$ 1.835.000,00 R$ 1.835.000,00

2020 Comunicação Legal R$ 195.000,00 R$ 195.000,00

2030 Manutenção de Serviços Administrativos de Unidade 
Judiciária do 1º Grau R$ 38.906.000,00 R$ 38.906.000,00

2031 Manutenção de Serviços Administrativos de Unidade 
Judiciária do 2º Grau R$ 11.403.000,00 R$ 11.403.000,00

4003 Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos 
– 2º Grau R$ 3.186.000,00 R$ 3.168.000,00

4004 Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos 
– 1º Grau R$ 7.742.000,00 R$ 6.741.999,99

4128 Apoio às Ações de Inclusão Social em Unidade 
Judiciária do 1º Grau R$ 227.000,00 R$ 227.000,00

6320 Apoio às Ações de Inclusão Social R$ 146.000,00 R$ 146.000,00

4557 Manutenção das Unidades Judiciárias do Interior do 
Estado R$ 7.000.000,00 R$ 10.007.371,08

TOTAL 82.504.000,00 R$ 81.511.371,06

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Atualmente a Diretoria de Serviços Gerais faz a gestão de 55 contratos administrativos, con-
forme quadro abaixo:

SERVIÇOS POR COORDENAÇÃO QTD.

CSERV

LIMPEZA 6

PORTARIA 5

CONVÊNIOS 2

ALUGUEL CAPITAL 8

OUTROS SERVIÇOS 11

CTRAN

OUTROS SERVIÇOS 4

CGRAF

OUTROS SERVIÇOS 2

CDESC

ALUGUEL INTERIOR 17

TOTAL 56

Secretaria de Administração Secretaria de Administração
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COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - CSERV

 OBJETO EMPRESA

COPEIRAGEM WS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 

CAPTAÇÃO E AGENCIAMENTO DE DEMANDAS NA 
SEAD E NAF RD TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 

COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS P.A.P SAÚDE AMBIENTAL EIRELI-ME 

JARDINAGEM M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 

LANCHES E REFEIÇÕES PARA SESSÕES DE JÚRIS 
CAPITAL DEGUSTAR REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELI 

LAVAGEM DE TAPETES E SIMILARES OLIVIER – MICHELLY LAVANDERIA LTDA – ME 

LAVAGEM DE OPAS NOSSA LAVANDERIA LTDA 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CAPITAL E 
INTERIOR 

ALFA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI E 
SEC SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA EIRELI 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO PREMIER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

OPERAÇÃO DE SOM PREMIER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME 

PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO  
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
LTDA E CITY SERVIÇOS E TRANSPORTE ESPECIALIZADOS 
EIRELI-ME 

RECEPÇÃO GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS  

RESSOCIALIZAÇÃO SECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO PENITENCIÁRIA 

VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA EXSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME 

ALUGUEL DE IMÓVEIS NA CAPITAL - ANTONIO 
FERNANDO THEOFILO NEGREIROS 3ª E 4ª VARAS DO JUIZADO ESPECIAL E CRIMINAL 

ALUGUEL DE IMÓVEIS NA CAPITAL - RENATO 
GOMES DA ROCHA REIS CASA DO SERVENTUÁRIO 

C ALUGUEL DE IMÓVEIS NA CAPITAL - HESF LTDA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

ALUGUEL DE IMÓVEIS NA CAPITAL - FUNDAÇÃO 
LAR HARMONIA 2ª CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA 

ALUGUEL DE IMÓVEIS NA CAPITAL - SAFIRA 
TRANSPORTES E ARMAZÉNS LTDA DEPÓSITO JUDICIAL 

ALUGUEL DE IMÓVEIS NA CAPITAL - SAFIRA 
TRANSPORTES E ARMAZÉNS LTDA DEPÓSITO JUDICIAL 

ALUGUEL DE IMÓVEIS NA CAPITAL - SAFIRA 
TRANSPORTES E ARMAZÉNS LTDA DEPÓSITO JUDICIAL 

ALUGUEL DE IMÓVEIS NA CAPITAL - SAFIRA 
TRANSPORTES E ARMAZÉNS LTDA DEPÓSITO JUDICIAL 

COORDENAÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS - CDESC

OBJETO COMARCA CREDOR UNIDADE

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR BAIANÓPOLIS DALVINO DA ROCHA SOUZA FÓRUM DA 

COMARCA 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR BELO CAMPO ANDRÉIA FERRAZ DA SILVA FÓRUM DA 

COMARCA 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR CANARANA 

(2020) ANTÔNIO CARDOSO 
PEREIRA; (2021) CARLA MARIA 
DOURADO CARDOSO 

FÓRUM DA 
COMARCA 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR CÂNDIDO SALES SERTANEJA HOLDING 

PATRIMONIAL LTDA 
FÓRUM DA 
COMARCA 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR FEIRA DE SANTANA PATRIMONIAL 

AGROPECUARIA UNITEIXEIRA LTDA DEPÓSITO JUDICIAL 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR IBICARAÍ EVERALDO JOSÉ VIEIRA CARDOSO DEPÓSITO JUDICIAL 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR JEQUIÉ LINDIVALDO PEREIRA DE SOUZA DEPÓSITO JUDICIAL 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR JUAZEIRO 

PEDRO HENRIQUE PEREIRA 
SANTANA. PROCURADOR: PEDRO 
HUMBERTO ALVES DE SANTANA 
JÚNIOR 

DEPÓSITO JUDICIAL 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR LAPÃO ELSON CARDOSO VIANA e MARIA 

DAS NEVES ROSA VIANA 
FÓRUM DA 
COMARCA 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR PARAMIRIM JOAQUIM ALVES DA SILVA DEPÓSITO JUDICIAL 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR RETIROLÂNDIA PEDRO ÂNTONIO LOPES DA SILVA FÓRUM DA 

COMARCA 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR

SANTA MARIA DA 
VITÓRIA MARIA PARECIDA SOARES JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR SAÚDE CLOVIS VIEIRA WANDERLEY 

JUNIOR DEPÓSITO JUDICIAL 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR SENHOR DO BONFIM 

SHOPPING CENTER SENHOR DO 
BONFIM LTDA REPRESENTADO 
PELOS SÓCIOS:  LAÉRCIO FARIAS 
DE JESUS e LUIZ PELEGRINE 
VIEIRA

JUIZADO ESPECIAL 
CRIMINAL E 
DO JUIZADO 
DE PEQUENAS 
CAUSAS 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR SENHOR DO BONFIM NILTON MARTINS CABRAL DEPÓSITO JUDICIAL 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR UAUÁ PEDRO HENRIQUE CARDOSO 

LOIOLA DEPÓSITO JUDICIAL 

ALUGUEL DE IMÓVEIS 
NO INTERIOR

WENCESLAU 
GUIMARÃES ANGELITA DE QUEIROZ SANTANA FÓRUM DA 

COMARCA 

Secretaria de Administração Secretaria de Administração
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COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE - CTRAN

 OBJETO EMPRESA

CONDUÇÃO DE VEÍCULOS  CONFIANÇA – SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM MÃO DE 
OBRA EIRELI 

ABASTECIMENTO DE GERADORES E VEÍCULOS  TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A 
FROTA DE VEÍCULOS  PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E 
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - CGRAF

 OBJETO EMPRESA

ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA  DE LIVROS 
CARTORÁRIOS E DOCUMENTOS DIVERSOS MANUELA SERVIÇOS LTDA – EPP 

PUBLICAÇÃO EM MÍDIA IMPRESSA DE AVISO DE 
EDITAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS DO PODER 
JUDICIÁRIO 

PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVS. PROP. PUBLIC. 
LTDA – EPP 

PRINCIPAIS PROJETOS E AÇÕES CONCLUÍDOS

• Economia no consumo de água e energia elétrica;

• Revisão dos contratos de locação de imóveis;

• Estruturação das unidades do interior do Estado para a retomada das atividades na 
Pandemia da COVID-19;

• Novos processos licitatórios para a regularização dos contratos, retomada de alguns 
serviços e uniformização e dos recursos disponibilizados com melhoria na qualidade de 
atendimento: Serviços de Copeiragem, Monitoramento Eletrônico, Vigilância Patrimo-
nial Armada, Portaria, Limpeza, Apoio à Movimentação de Bens e Cargas, Jardinagem, 
Captação e Agenciamento Intermediário de Demandas, Fornecimento de Lanches e 
Refeições para Júri, Controle de Acesso de Veículos e Pessoas e Fornecimento de Água 
Mineral. Destaque-se a licitação realizada para a contratação dos serviços de limpeza, 
que obteve expressiva economia em relação aos contratos anteriormente firmados. Os 
contratos em vigor, proveniente de certame realizado em 2017, totalizavam um soma-
tório anual de R$25.502.398,64 e com a nova licitação o valor anual passará a ser de R$ 
17.026.164,16, resultando numa economia de R$ 8.476.231,48 ao ano;

• Regularização de pagamento de salários atrasados de colaboradores de 12 contratos 
terceirizados e para regularização de pagamento de 15 faturas em atraso por falha na 
fiscalização do serviço, no ano de 2020. Foram também realizados ajustes na fiscaliza-
ção dos contratos terceirizados como designação dos fiscais, elaboração de checklist 
para conferência e modelos para padronização do processo de pagamento e substi-

tuição de empresas em 07 contratos, por irregularidades na execução. Foi implemen-
tada redução em alguns contratos, tanto através da negociação de repactuação com 
as empresas como no redimensionamento dos recursos, a fim de obter economia nos 
valores dos mesmos;

• Controle de Pragas - Foi negociada com a empresa contratada a prorrogação do con-
trato sem que o mesmo fosse reajustado, evitando assim um aumento de 1,87% sobre 
o valor total do contrato;

• Limpeza (Lote 05) - Na prorrogação do contrato, em 2020, o mesmo sofreu redução 
de 0,48% passando de R$ 2.406.033,12 para R$2.394.396,96;

• Copeiragem - Redimensionamento dos serviços, reduzindo o quantitativo de 43 para 
29 funcionários;

• Monitoramento Eletrônico - Redimensionamento dos serviços, reduzindo o quantita-
tivo de 10 para 07 funcionários;

• Vigilância - Devido à desativação do prédio em que funcionava a Unicorp, reduziu-se 
o quantitativo de 20 para 08 funcionários;

• Houve a ampliação do serviço de portaria para todas as comarcas do Estado da Bahia, 
alcançando aquelas que ainda não dispunham do serviço, a fim de aprimorar a segu-
rança e o controle de acesso às unidades do PJBA, além de tornar possível a medição 
de temperatura das pessoas que entrem nos prédios, como medida de prevenção ao 
Coronavírus;

• A fim de promover melhorias na prestação dos serviços e promover maior eficiência 
no uso dos recursos financeiros, foram realizados estudos para modificação de alguns 
modelos de contratação adotados, bem como para a implantação de novos serviços e 
ferramentas:

Limpeza - Foram realizados estudos preliminares para a realização de processo licita-
tório com novas métricas de contratação dos serviços, implantando novas metodolo-
gias de acompanhamento da execução contratual, economia da contratação e mais 
eficiência na utilização dos recursos empregados. Este serviço também foi objeto de 
normatização específica, através do Decreto Judiciário nº 895/2020;

Controle de Acesso - Foram realizados estudos para a retomada e aperfeiçoamento do 
serviço, que se encontrava suspenso, com atuação da Coordenação de Serviços Auxilia-
res e da Diretoria de Serviços Gerais na Comissão do Decreto nº 685/2020;

Videomonitoramento - Em conjunto com os estudos para a contratação de serviços 
de controle de acesso, iniciaram-se os estudos para serviços de videomonitoramento, 
que após, foram repassados à competência da Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção, entretanto a Coordenação de Serviços Auxiliares e à Diretoria de Serviços Gerais 
permaneceram atuando com suporte técnico, conforme Decreto Judiciário 285/2021;

Secretaria de Administração Secretaria de Administração
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• Telemetria - Alinhado com o Decreto nº 813/2019 (Guia de Contratações Sustentáveis) 
e com o Ato Conjunto nº 006, tendo em vista a potencial economia e melhor uso dos 
recursos de água e energia elétrica, foram instalados medidores que efetuam a aferi-
ção automática do consumo de água e energia elétrica. O acompanhamento das infor-
mações em tempo real permite precisão nas medições e agilidade na identificação de 
vazamentos.  A fase inicial do projeto envolve a instalação de três pontos de aferição de 
consumo de energia e água, todos no Fórum Regional do Imbuí. A implantação da tele-
metria tem como objetivo melhorar a eficiência do consumo de água e energia. Dessa 
forma, é possível confirmar os valores medidos pelas concessionárias e o acompanha-
mento diário do consumo, racionalizando o uso da água e energia;

• Condução Veicular - Realização de licitação para a regularização e redimensionamen-
to do contrato de condução veicular, com a redução do quantitativo de 150 funcioná-
rios do contrato original para 115;

• Foi realizada redução do contrato de locação de veículos em 2020. O contrato conta-
va com 126 veículos, a um custo mensal de R$340.660,01. Foram realizadas supressões 
com a devolução de 47 veículos, e uma redução do valor mensal para R$248.328,14, 
havendo uma redução de R$92.412,86/mês;

• Gestão do contrato de prestação de serviços especializados e continuados de admi-
nistração e gerenciamento visando a manutenção preventiva e corretiva para a frota 
de veículos automotores do PJBA, com o fornecimento de peças executado por em-
presas credenciadas (oficinas e/ou concessionárias) junto à contratada envolvendo a 
implantação e operação de um sistema informatizado via internet;

• Acompanhamento ostensivo do contrato de prestação de serviços especializados e 
continuados de administração e gerenciamento do abastecimento de geradores e ve-
ículos automotores do PJBA, com o fornecimento de combustível (álcool, gasolina e 
diesel) por empresas credenciadas;

• Implantação do sistema de GPS nos veículos de serviço - O Poder Judiciário do Estado 
da Bahia implantou o GPS (Sistema de Posicionamento Global), para o rastreamento e 
monitoramento via satélite em todos os veículos de serviços. Cada um possui equipa-
mento de leitura para uma identificação durante o deslocamento pelas ruas da capital 
e do interior do Estado. Um software mostra, em tempo real, qual o veículo, localização, 
velocidade, tempo gasto, percursos, consumo por km e demais informações pertinen-
tes com relatórios gerenciais utilizados pela gestão para um melhor controle da frota.

DIRETORIA DE FINANÇAS - DFA

COMPETÊNCIA

A Diretoria de Finanças – DFA é responsável por planejar e coordenar as atividades de execução 
orçamentária, financeira, de contabilidade e de liquidação de todas as despesas realizadas.

Cabe à DFA promover o registro e o controle das receitas e despesas correntes e de capital, 
orçamentárias e extraorçamentárias, inclusive do Fundo de Aparelhamento Judiciário – FAJ e 
Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados – FUNSEG do Poder Judiciário no âmbito do 
Estado da Bahia.

ORGANOGRAMA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento da DFA inicialmente projetado foi de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). 
Em razão da crise econômica em consequência do momento pandêmico, houve redução 
do valor, que passou a ser R$ 5.409.000,00 (cinco milhões quatrocentos e nove mil reais). 
Considerando a execução realizada, em outubro/21 foram remanejados R$ 3.000.000,00 (três 
milhões de reais) da Dotação da DFA para suplementar outras unidades gestoras. 

Assim, o orçamento da DFA passou para R$ 2.409.000,00 (dois milhões quatrocentos e nove 
mil reais) do qual, até a presente data, foi executado R$ 1.457.102,80 (hum milhão quatrocen-
tos e cinquenta e sete mil cento e dois reais e oitenta centavos).

ORÇAMENTO 2021

AÇÃO PROJETO / ATIVIDADE VALOR INICIAL VALOR PROJETADO ATÉ 
DEZEMBRO/2021

2000 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos R$ 1.123.000,00 R$ 1.056.559,42

2030 Manutenção dos Serviços Técnicos e Adm – 1º Grau R$ 3.866.000,00 R$ 655.043,64

2031 Manutenção dos Serviços Técnicos e Adm – 2º Grau R$ 320.000,00 R$ 26.238,67

4512 Apoio à Entidade Social R$ 100.000,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 5.409.000,00² R$ 1.737.841,73

*OBS: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) foram remanejados para outras unidades gestoras.
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CONTRATOS E CONVÊNIOS

 OBJETO EMPRESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA OPEN TREINAMENTOS 

CAPTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS,  ADMINISTRATIVOS 
E FIANÇAS, BEM COMO DOS RECURSOS  DESTINADOS AO PAGAMENTO 
DE PRECATÓRIOS E RPV 

BANCO DO BRASIL S A 

PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL E PAGAMENTO DOS  FORNECEDORES, 
BENS, SERVIÇOS E INSUMOS BANCO BRADESCO S A 

ABERTURA DE CONTAS DEPÓSITOS ESPECIFICAS DESTINADAS A ABRIGAR AS 
CONTAS CONTINGENCIADAS (LEI ANTICALOTE) BANCO DO BRASIL S A 

CAPTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS, 
ADMINISTRATIVOS E FIANÇAS, BEM COMO DOS RECURSOS 
DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E RPV

BRB – BANCO DE BRASILIA S.A 

AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS

• Atualização do manual de operacionalização da conta vinculada; 

• Participação no grupo de estudos sobre a aplicabilidade da lei complementar 178/2021; 

• Iniciativa para instituir a comissão para aperfeiçoar os procedimentos contábeis pa-
trimoniais aplicáveis aos entes da federação de que trata a Portaria 548/2015 - STN e o 
Decreto 406/2020; 

• Licitação para contratar instituição financeira como agente exclusivo para a presta-
ção de serviços de captação e administração dos depósitos judiciais, administrativos 
e fianças, bem como dos recursos destinados ao pagamento de precatórios e requisi-
ções de pequeno valor – RPV no âmbito da jurisdição do PJBA; 

• Recuperação de créditos do Poder Judiciário perante o Estado da Bahia; 

• Implantação da rotina relativa à Nota Fiscal Salvador; 

• Adequação do Sistema de Diárias e aperfeiçoamento do decreto nº 803/2019; 

• Tutorial sobre utilização do Sistema de Gerenciamento Financeiro – SGF pelas unida-
des gestoras do interior.

AÇÕES E PROJETOS EM ANDAMENTO

• Transição dos depósitos judiciais do Banco do Brasil para o BRB – Banco de Brasília S. A.; 

• Implantação do eSocial.

NÚCLEO DE LICITAÇÃO - NCL

COMPETÊNCIA

O Núcleo de Licitação é o setor responsável por realizar, assessorar, 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.

LICITAÇÕES EM CURSO

Existem atualmente 34 licitações em andamento no Núcleo Central de Licitação (NCL), em 
um total de 162 licitações realizadas, correspondendo a um valor percentual de 20,98% do 
total de licitações no Biênio 2020-2022.

Se considerarmos tal indicador por modalidade, teremos 32 Pregões Eletrônicos e 02 Toma-
das de Preços. Isto se deve ao fato de que a grandeza relativa da modalidade constitui 94,11% 
de todas as licitações realizadas.

Se observarmos agora sua distribuição por Secretaria, teremos o seguinte número:

UNIDADE QTD.

SEAD / DSP 11

SEAD / DEA 06

SEAD / DSG 05

SETIM / DMO 10

SGP / ASCOM 01

SGP / NAF 01

TOTAL 34

Tais indicadores caracterizam o perfil dessas secretarias, no caso SEAD e SETIM, responsáveis 
pelos maiores volumes de atividades administrativas e operacionais, de investimento e cus-
teio, na organização.

Observamos, ainda, que foram realizadas licitações para a Secretaria de Gestão de Pessoas 
(SEGESP) e Secretaria de Planejamento (SEPLAN), contudo já concluídas.

Este é o contexto atual dos processos de licitação e contratação em andamento no TJBA, no 
qual os números apresentados refletem o volume global de licitações e contratações nos ní-
veis administrativos acima delineados. Bem como, quanto à discriminação das modalidades 
licitatórias utilizadas como procedimento de contratação.

Secretaria de Administração Secretaria de Administração
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QUADRO CONSOLIDADO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS 2020/2022

Descrição

Quantidade
Valor 

Estimado
(3)

Valor das 
concluídas

(3)

Economia  
(Valor Estimado 

– Valor 
Homologado)

Δ%Em 
andamento

(1)

Concluídas
(2)

2020+2021
Total

Modalidade de licitação

Convite - - - - - -

Tomada de 
preços

02 03 05 6.753.650,94(5) 6.455.982,92(5) 297.668,02(5) Fator K 0,79 21%

Concorrência - 05 05 35.578.507,07(5) 31.348.506,06(5) 4.230.001,01(5)
Fator K 0,80

20%

Pregão Presencial - 01 01 0,018533042(4) 0,024629000(4) (0,006095958)(4) 32,89%

Pregão Eletrônico 
(Aquisição/
Registro de 
Preços/Prestação 
de serviços)

32 119 151 213.952.819,43 152.539.567,81 61.413.251,62 28,70%(6)

Total 34 128 162 256.284.977,44 190.344.056,79 65.940.920,64 25,73%(6)

Notas:
(1) Publicadas pelo NCL no período e não concluídas.
(2) Concluídas até 19/11/2021 (HOMOLOGADAS, FRACASSADAS E REVOGADAS).
(3) Somatório dos valores estimados e homologados das licitações concluídas.
(4) Maior Fator de Remuneração sobre os depósitos judiciais (Maior Fator de Remuneração).
(5) Incluem licitações com valor estimado sob demanda. Valor da Economia equalizado pelo Fator K Médio de Correção das Planilhas.
(6)Resultado percentual (vlr nominal: economia/vlr estimado)

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DAS LICITAÇÕES CONCLUÍDAS NO PERÍ-
ODO DE 2020/2022

Descrição
Quantidade

Homologadas Fracassadas Anulada Revogadas Deserta Total

Modalidade de licitação

Convite - - -

Tomada de preços 03 - - - 03

Concorrência 05 - - 05

Pregão Presencial 01 - - - 01

Pregão Eletrônico (Aquisição/Registro 
de Preços/Prestação de serviços)

105 09 01 03 01 119

Total 114 09 01 03 01 128

AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS

• Projeto de implementação de prova de efetiva disponibilidade das instalações, do 
aparelhamento e de pessoal técnico; 

• Regulamentação dos procedimentos das sessões virtuais em modalidades licitató-
rias presenciais na esfera do PJBA, devido à pandemia da COVID-19 (Decreto Judiciário 
nº 431/2020); 

• Participação no processo de adequação da minuta do decreto para regulamentação 
das contratações por ata de registro de preços; 

• Elaboração da minuta do decreto para regulamentação do tratamento diferenciado 
dado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito do PJBA.

COMISSÃO PERMANENTE DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - CPSA

COMPETÊNCIA

A Comissão Permanente de Sanções Administrativas possui as seguintes atribuições:

• Instaurar o processo administrativo sancionatório;

• Processar e relatar os processos decorrentes de infrações administrativas ocorridas 
nos procedimentos licitatórios e na execução de contratos;

• Promover a publicação dos atos de comunicação relativas à instrução dos processos;

• Realizar diligências para a promoção de instrução processual;

• Decidir sobre procedimentos acautelatórios;

• Promover a inscrição das empresas no sistema de fornecedores sancionados;

• Elaborar relatórios finais nos processos sancionatórios.

PANORAMA GERAL

Comissão Permanente de Sanções Administrativas – CPSA tem por atividade principal for-
malizar, analisar e acompanhar os processos administrativos sancionatórios, bem como re-
querer diligências necessárias à instrução processual por meio de expedição de notificações 
e despachos, de forma a subsidiar as informações a serem prestadas às diversas instituições, 
quando necessário, a fim de produzir Relatórios Técnicos nos processos sancionatórios.

No intuito de aprimorar o controle processual, quando da assunção da composição (Portaria 
nº 161-SEAD) designada na gestão do Presidente Desembargador Lourival Almeida Trindade 
em 11 de setembro de 2020, foram implantadas ações que objetivaram o mapeamento de 
todo o acervo existente na Unidade, mediante a triagem de cada etapa processual, organiza-
ção setorial e conciliação dos processos.

Constatou-se um acervo de 1.102 processos, que foram triados, inventariados e conferidos 
com os sistemas SIGA e PROTWEB; sendo: 777 processos sobrestados e/ou tramitando e 325 
processos sob suspeita de prescrição.

Consoante informação exarada pela Coordenação de Contabilidade, desde o período de 2014 
até janeiro/2020, início da gestão, estimou-se o valor de R$ 3.178.155,81 (três milhões cento e 
setenta e oito mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos), retido a título de 
multa, aguardando apuração dos expedientes sancionatórios administrativos para possível 
ingresso aos cofres públicos.

Após uma criteriosa avaliação quantitativa e qualitativa de processos sob suspeita de pres-
crição foram encontradas situações de possível prescrição quinquenal e intercorrente. A 

Secretaria de Administração Secretaria de Administração



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DA GESTÃO - 2020/2022
217PODER JUDICIÁRIO

DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DA GESTÃO - 2020/2022
216

soma total de retenção cautelar, nos processos com multa retida, demonstra o valor de R$ 
379.050,22 (trezentos e setenta e nove mil cinquenta reais e vinte e dois centavos). Frisa-se, 
por oportuno, que não foi possível apurar o montante que poderia ter sido arrecadado nos 
processos prescritos sem valores retidos.

Além disso, a Unidade também enfrentou desafios diante da inexistência de regulamento 
próprio, relativo às atribuições por ela desenvolvidas, criando obstáculos para a finalização de 
processos que careciam de orientação quanto ao enquadramento de penalidade.

Urge salientar, de outro lado, que tramitam na Comissão de Sanções Administrativas 10 proces-
sos sancionatórios auditados pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que estão sendo obser-
vados e analisados, no sentido de atender às recomendações para o célere e efetivo andamento.

Neste diapasão, a atual composição da Comissão adotou fluxo de trabalho definido para a 
reestruturação do setor, visando garantir tratamento equânime, quantitativo e qualitativo 
aos processos, buscando manter a regularidade na apuração dos expedientes administra-
tivos sancionatórios.

PROCESSOS EM TRÂMITE

ACERVO PROCESSUAL ATUAL 

Registre-se que o quantitativo de processos sancionatórios é dinâmico e não estático, e por 
isso, pode ocorrer alteração da quantidade processual existente na unidade, devido recebi-
mentos e arquivamento de autos.

PROJETOS E AÇÕES REALIZADOS

• Melhoria das Instalações Físicas

Para assegurar as melhorias necessárias a uma gestão processual eficiente, uma das 
primeiras ações da Comissão foi promover a mudança da instalação física da Unidade, 
que se encontrava em exíguo espaço físico, não oferecendo condições de acomoda-
ção para servidores e guarda do acervo processual. Esta mudança conferiu conforto 
e salubridade ao ambiente de trabalho, bem como a devida alocação dos processos, 
propiciando o início necessário ao fluxo de trabalho adotado pela Comissão e permitin-
do melhoria na execução dos procedimentos e valorização do espaço organizacional, 
inferindo resultados concretos.

• Fluxograma PAS (Procedimento Administrativo Sancionatório)

Intentando aclarar os procedimentos pertinentes aos processos de penalidades e pa-
dronizar seus atos, a Comissão confeccionou Fluxograma específico delimitando as 
etapas do PAS, com o fito de facilitar a compreensão do processo a partir de seus está-
gios, bem como garantir a instrução adequada pela área demandante.

• Baixa processual

Além disso, a CPSA instituiu como meta o saneamento processual da Unidade, objeti-
vando preparar os processos para a fase instrutória necessária para o julgamento.
Considerando a existência de processos sob suspeita de prescrição, isto é, transcorridos 
mais de 05 anos (prazo prescricional quinquenal para exercício das pretensões) sem 

que houvesse sido deflagrado processo administrativo para imposição de penalidade, 
a Consultoria Jurídica da Presidência - CONSU foi instada a emitir parecer sobre a con-
figuração da prescrição para a devida baixa processual.

No que se refere aos processos acompanhados pelo Tribunal de Contas do Estado, 70% 
deles já se encontram em fase de Relatório Final, enfatizando o compromisso e priori-
dade na resolução das demandas.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Consumadas as ações previamente planejadas para a consecução dos objetivos traçados, e 
implantada uma metodologia de distribuição homogênea de atividades, foi assegurado que 
os atos processuais fossem realizados de forma equânime e simultânea, o que permitiu o 
ideal andamento dos expedientes com plena celeridade.

• Dos Atos Administrativos Realizados

Mister informar que o processo de penalidade necessita de, no mínimo, 06 atos admi-
nistrativos fundamentais para a sua conclusão, quais sejam: instaurações, despachos, 
relatórios preliminares, notificações, relatórios finais e decisões. Logo, constatou-se a 
realização de 3.291 atos entre o período de 2020 e outubro 2021.

Observe-se que mesmo sob os efeitos da pandemia, especialmente pela imposição da 
redução da jornada de trabalho, além da adequação de todos os servidores ao regime 
de teletrabalho, ainda assim a CPSA conseguiu manter um índice elevado na realiza-
ção de suas atividades, considerando o alcance médio de 156 atos processos ao mês.

Dadas essas circunstâncias, destacamos o resultado já alcançado em outubro/2021, de 
71% do total previsto, o que demonstra margem de segurança concreta para atestar a 
realização de 81% dos atos até janeiro 2022 e a conclusão dos atos até julho 2022.

Nesse prisma, aqui apresentamos o respectivo resultado correspondente às estratégias 
adotadas para a execução dos fluxos e procedimentos alusivos aos trâmites processuais.

INDICADORES METAS RESULTADOS

Atos Administrativos elaborados 
(instaurações, despachos, relatórios prévios, 

notificações, relatórios finais e decisões)

Proceder com 80% dos Atos 
Administrativos do acervo da Unidade 

até 31/01/2022.

71% dos atos administrativos 
realizados até outubro/2021.

• Das Decisões proferidas e ingresso de valores

Durante todo o período de atuação, já foram prolatadas 332 decisões, ocasionan-
do ingresso definitivo aos cofres do Poder Judiciário Baiano o montante de R$ 
724.503,03 (setecentos e vinte e quatro mil quinhentos e três reais e três centavos), 
no biênio em questão.

Por fim, impõe-se ressaltar a perspectiva da conclusão dos 325 processos com suspei-
ta de prescrição, que poderão ensejar incremento de valores aos cofres do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, decorrente da emissão de parecer da CONSU, o que já foi 
demandado, conforme anteriormente exposto.

Secretaria de Administração Secretaria de Administração
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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGESP), criada pela Lei estadual nº 13.935, de 11 de maio 
de 2018, tem por competência “planejar, coordenar, executar e controlar as políticas, diretri-
zes e ações de recursos humanos, gerindo a estrutura funcional do Poder Judiciário, desde o 
recrutamento e seleção de pessoal até o controle de lotação e movimentação de servidores, 
promovendo políticas de capacitação permanente e planejamento funcional, assim como 
desenvolvendo ações relacionadas à saúde e bem-estar dos servidores em geral” (conforme 
Resolução nº 20, de 22 de novembro de 2017)

Composta por três Diretorias (Diretoria de Recursos Humanos, Diretoria de Assistência à Saú-
de e Junta Médica Oficial), tem por desafio aperfeiçoar a gestão de pessoas no âmbito do 
Poder Judiciário baiano, desenvolvendo políticas e diretrizes que englobem todo o ciclo pro-
fissional do Servidor, desde o seu ingresso na Administração Pública até a conclusão de sua 
vida funcional.

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 Secretaria.

A Diretoria de Assistência à Saúde (DAS) cuida das questões voltadas à saúde, desde o plane-
jamento das ações a serem implementadas – com o apoio do Comitê Gestor Local de Aten-
ção à Saúde dos Magistrados e Servidores - até a prestação de assistência médico-odontoló-
gica de Magistrados, Servidores e dependentes.

Por fim, a Junta Médica Oficial (JMO) é a área responsável pela execução das atividades mé-
dico periciais no atendimento aos Magistrados e Servidores deste Poder.

Ressalta-se que a SEGESP atua de forma alinhada ao Plano Estratégico do TJBA, norteando 
suas ações considerando Magistrados, Servidores e demais colaboradores como peças fun-
damentais do processo de construção de um novo Poder Judiciário.

PROJETOS, AÇÕES E NÚMEROS 

Durante o biênio 2020/2022, mesmo com o cenário de pandemia em que precisamos nos 
adaptar aos novos desafios apresentados por esse momento atípico, foram desenvolvidos 
diversos projetos e ações, que envolvem desde a atualização da nossa missão, visão e elabo-
ração do Planejamento Estratégico para o próximo sexênio até o pagamento de passivos e o 
registro de posse de novos servidores e magistrados. A seguir, listamos esses projetos e ações 
bem como os números alcançados.

Salus
O Programa de Qualidade de Vida chamado SALUS, que significa 
saúde em Latim, engloba um conjunto de atividades, ações e práticas 
voltadas à prevenção de doenças ocupacionais, além da qualidade 
de vida, saúde física/mental e bem-estar de Magistrados e Servidores 
e do próprio ambiente de trabalho, dividido em 3 eixos: Assistência à 
Saúde do Servidor, Foco no indivíduo e Política organizacional do am-
biente de trabalho.

Entre o panorama das ações e atendimentos no biênio 2020/2022, até novembro/2021, pode-
mos citar:

CASA DO SERVIDOR: 150 hóspedes;

PROMOÇÃO À SAÚDE: 

Setembro Amarelo/2020:
• Publicação de textos sobre o tema;
• Matéria e vídeo no site principal do Tribunal de Justiça da Bahia com a psicóloga 
Bianca Cangussu, que palestrou sobre o sentimento de luto durante a pandemia – 
25/09/2020;

Setembro Amarelo/2021:
• Publicação de texto sobre o tema;
• Divulgação de vídeo do coral do Tribunal de Justiça, cantando a música “O sol”, como 
encerramento da campanha;

 
Outubro Rosa/2020:
• Parceria com a Fundação José Silveira (26 e 27/10/2020), quando foram realizados 246 
atendimentos, entre mamografias, consultas com nutricionista e ginecologista; 

Outubro Rosa/2021:
• Parceria com a Fundação José Silveira (06/10/2020), quando foram realizados 180 aten-
dimentos, entre mamografias, exames preventivos e consultas com ginecologista; 

Novembro Azul/2020: 
• Realização de live sobre o tema; 
• Parceria com a Fundação José Silveira (04 e 05/11/2020), quando foram realizados 240 
atendimentos, entre exames de PSA e consultas com urologista;

Novembro Azul/2021: 
• Parceria com a Fundação José Silveira (03/11/2020), quando foram realizados 170 aten-
dimentos, entre exames de PSA e ultrassonografia;
• Exames de Ultrassonografia e de PSA: 170 atendimentos

- Participação na “Semana dos Estagiários” (videoaulas);
- Participação na “Semana dos Servidores” (lives). Matérias veiculadas pela RadioWeb  
  de temas ligados a saúde: 06;
- Publicação de textos escritos de temas ligados a saúde: 25;
- Publicação de vídeos de temas ligados a saúde: 05;
- Realização de lives no instagram de temas ligados a saúde: 03;
- Visitas aos setores, em trabalho presencial, para orientações gerais e adequações físi-
cas de biossegurança para a covid-19 das unidades administrativas e jurisdicionais do 
PJBA em Salvador;
- Assessoria remota para orientações gerais e de adequações físicas de biossegurança para 
a covid-19 das unidades administrativas e jurisdicionais do PJBA do interior do estado;
- Veiculação de matérias, pela RadioWeb, sobre temas ligados à saúde: 6;
- Campanha de vacinação da gripe;
- Criação do grupo de orientações nutricionais, emagrecimento e controle do peso, 
cuja 2ª edição foi iniciada em agosto/2021;
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PAUSARE: Ressignificando a Aposentadoria 

Com base nas orientações normativas contidas na Resolução nº 207/2015 do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), ações efetivas de atenção integral à saúde de magistrados e servidores, 
com os assuntos oriundos na fase de aposentação surge o PAUSARE, o qual está ligado ao 
programa de Qualidade de Vida do TJBA chamado SALUS, ambos com o foco em atribuir um 
novo significado à vida, reconstruindo valores pessoais nos aspectos da saúde, da reeducação 
financeira, do contexto familiar, social, lazer, dentre outros.

Com o Programa de Preparação para Aposentado do PJBA: PAUSARE, os servidores terão a 
oportunidade de parar por um pequeno momento e fazer uma reflexão de vida, realinhar os 
aspectos e como deve buscar alternativas, bem como realizá-las, planejando e projetando 
para que o dia do seu desligamento do trabalho, seja mais sóbrio e seguro, através da prática 
de ressignificar suas vidas, visualizado este momento como um novo ponto de partida.

• Publicação nas Redes sociais de vídeos referentes a reeducação financeira, com o 
Educador Financeiro, Alexandre Cerqueira:
• “Impactos causados pela pandemia” - 31/08/2020
• “As armadilhas que levam aos problemas financeiros” - 14/09/2020
• “As ferramentas para buscar o equilíbrio financeiro” - 29/09/2020
• “Tomar empréstimos” - 12/10/2020
• “A importância da educação financeira” - 26/10/2020

Denarius

Projeto que têm por objetivo principal auditar a folha de pagamento dos servidores inativos 
do Poder Judiciário da Bahia e realizar as devidas ações visando adequação das inconsistên-
cias que sejam identificadas. Com ações desenvolvidas principalmente pela área técnica da 
Coordenação de Assuntos Previdenciários/Diretoria de Recursos Humanos, e com apoio do 
setor jurídico deste Tribunal de Justiça, o referido projeto, ao longo do biênio 2020/2022, cul-
minou com a instauração dos seguintes processos:

2020/12965  - Referente à Verba 192;
2020/13892 - Referente à Verba 666;
2020/14050 - Referente à Verba 811;
2021/01413 – Referente à Verba 190;
2021/02008 – Referente à Verba 295;

eSocial

De caráter temporário, visa 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 evitará prejuízos em desfavor dos 
Magistrados e Servidores (perda de direitos), além da aplicação de penalidades administra-
tivas. Somado a isso, tem por escopo a melhoria da qualidade da prestação de informações 
dos Magistrados e Servidores e a eficiência no cumprimento das obrigações, devido ao regis-
tro único de dados, provocando a desburocratização do processo.

Ressalta-se que, muito embora durante o ano de 2020 o Governo Federal tenha pausado o 
avanço do eSocial, o desenvolvimento desse Projeto impulsionou a total revisão e atualização 
da base de dados cadastrais de Magistrados e Servidores com a realização sistemática de 
recadastramentos funcionais.

A Secretaria de Gestão de Pessoas, além de figurar como demandante do projeto estra-
tégico Implantação do eSocial, é responsável por grande parte das informações a serem 
enviadas ao Governo Federal pelo aludido Sistema. Diante desse cenário, a equipe técnica 
da SEGESP foi mobilizada e, desde o fim do ano de 2020, com a publicação do novo cro-
nograma e documentação técnica do eSocial, está desenvolvendo os trabalhos visando o 
cumprimento da obrigação.

Ações

Elaboração do Planejamento Estratégico da SEGESP – 2021 – 2026

Conforme o art. 10, inciso I, da Resolução CNJ n.º 240/2016, o Plano Estratégico de Gestão de 
Pessoas é proposto e coordenado pelo Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas - CGP, do 
qual a Secretária de Gestão de Pessoas também participa como membro. No PJBA, o plano 
fora elaborado, conjuntamente, pelo CGP, SEGESP e Escritório Departamental de Projetos e 
Processos – EDEP desta Secretaria. 

A metodologia utilizada foi a de medição e gestão de desempenho denominada Balanced 
Scorecard - BSC, adaptada ao contexto de gestão de pessoas e do PJBA. Esse modelo de 
gestão estratégica foi criado em 1992 por David Norton e Robert Kaplan, professores da 
escola de negócios de Harvard. Através desse modelo buscou-se traduzir a estratégia em 
objetivos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas, a fim de concretizar os projetos e 
ações planejados para a área de gestão de pessoas. 

No processo de elaboração do plano também fora aplicada a ferramenta da administração 
denominada Análise SWOT ou Matriz FOFA. Ademais, foram utilizados como material de 
apoio normativos internos, como a Resolução 20/2017, que cria a Secretaria de Gestão de 
Pessoas - SEGESP, no PJBA; e o Decreto Judiciário 133/2020, que instituiu as diretrizes de 
gestão para o biênio 2020-2022; além de normativos externos, a exemplo da Resolução CNJ 
n.º 240/2016, que dispõe sobre a Política Nacional de Gestão de Pessoas no âmbito do Poder 
Judiciário; e a Resolução CNJ n.º 325/2020, que estabelece a Estratégia Nacional do Poder 
Judiciário 2021-2026.

Pagamento de passivos da Folha de Pagamento

Durante o biênio 2020/2022, apesar do contingenciamento em virtude da pandemia da 
COVID-19, o Poder Judiciário da Bahia envidou esforços para reduzir os valores de passivos. 
Como resultado, ao longo da gestão, 1.275 (hum mil duzentos e setenta e cinco) processos de 
passivos de servidores ativos foram lançados na folha de pagamento.

Seguem abaixo gráficos com dados mensais sobre processos de servidores ativos pagos ao 
longo da gestão, até o mês de agosto/2021,e comparados com os processos novos:
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Gráfico 1: Comparativo entre a quantidade de passivos novos e passivos pagos de servidores ativos – Ano 2020
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Gráfico 2: Comparativo entre a quantidade de passivos novos e passivos pagos de servidores ativos – Ano 2021

Gente que faz a diferença

Ação desenvolvida pela Secretaria de Gestão de Pessoas, através da Coordenação de De-
senvolvimento Organizacional e de Pessoas, que tem como objetivo principal promover a 
valorização do servidor, por meio de espaço reservado para compartilhamento das experi-
ências individuais e das ações que deram certo durante o enfrentamento dos novos desafios 
impostos pela COVID-19.

Ao longo do ano de 2020, foram mais de 10 (dez) vídeos de servidores, magistrados e estagi-
ários publicados no site, e-mail institucional e redes sociais do TJBA. Ainda, em homenagem 
ao dia dos Magistrados, foi promovida uma edição especial do projeto “Gente que faz a di-
ferença”, no ano de 2021, com a apresentação das histórias de 3 (três) magistrados do Poder 
Judiciário da Bahia.

Pagamento da correção da Tabela do PCS e progressões

Ao longo do biênio 2020/2022, a Administração do Poder Judiciário da Bahia efetivou o pa-
gamento dos valores referentes aos passivos gerados a partir da correção da tabela do Plano 
de Cargos e Salários – PCS, assim como os valores retroativos relacionados às progressões por 
escolaridade, desempenho e antiguidade, concernentes aos anos 2017 a 2020.
 

Recadastramento funcional de servidores e magistrados ativos (RHNET)

Realizado no período de 21 de outubro a 18 de dezembro de 2020, conforme disposto nos De-
cretos Judiciários nº 740/2020, 800/2020 e 890/2020, o recadastramento funcional, realizado 
pelo Sistema RHNET, possibilitou a atualização dos dados pessoais e funcionais de servidores 
e magistrados ativos.

Adequação da Folha de Pagamento em virtude das alterações nas regras previdenciárias

Devido às recentes alterações na legislação sobre a previdência, decorrentes da Emenda Cons-
titucional Federal n° 103/2019, Emenda Constitucional Estadual n° 26/2020 e Lei Estadual n° 
14.250/2020, foi necessário realizar uma série de intervenções no Sistema de Recursos Humanos 
e Sistema de Folha de Pagamento, de modo a refletir as novas regras estabelecidas. Dentre as 
alterações podem ser citadas: Aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores 
efetivos, alteração do valor do salário de contribuição dos servidores inativos e escalonamento da 
alíquota de contribuição dos servidores vinculados ao Regime de Geral de Previdência – RGPS.

Pagamento da Progressão por Merecimento

Após deliberação da Comissão Permanente de Avaliação e autorização do Desembargador 
Presidente, a Progressão por Merecimento-Desempenho foi implantada na folha de novembro 
de 2020, através da Portaria 101/2020, que concedeu a 2.871 servidores o direito a progressão 
automática. Nesta portaria estavam relacionados os servidores que faziam jus a progressão no 
período de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2020. O custo total implantação foi de R$ 1.721.591,02.

Na folha de pagamento da competência dezembro de 2020 foi implantada a progressão dos 
223 servidores que obtiveram o direito no período de 1º a 30 de novembro, através da portaria 
nº 110/2020, com custo de R$ 13.393,91.

Já na folha de pagamento de janeiro/2021, foi implantada a progressão dos 225 servidores que 
obtiveram o direito no período de 1º a 31 de dezembro, através da portaria nº 002/2021, com 
custo de R$ 18.441,21.

REFERÊNCIA DIFERENÇA_NÍVEL RETROATIVO TOTAL_REF.

NOV_2020 R$ 18.001,43 R$ 1.703.589,59 R$ 1.721.591,02

DEZ_2020 R$ 13.939,91 R$ 0,00 R$ 13.939,91

JAN_2021 R$ 18.441,21 R$ 0,00 R$ 18.441,21

TOTAL R$ 31.941,34 R$ 1.703.589,59 R$ 1.753.972,14

Tabela 1: Valores referentes ao pagamento da progressão por merecimento – Anos 2020/2021
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Organização da Caminhada e Corrida da Justiça 2020 e 2021 (edição virtual)

Em comemoração ao dia do servidor, a Secretaria de Gestão de Pessoas, por meio da Coorde-
nação de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas, promoveu a “Caminhada e Corrida 
da Justiça ano 2020 e 2021”, edição virtual, com o intuito de estimular a prática esportiva entre 
Magistrados, Servidores, Estagiários e Colaboradores do PJBA.

A corrida virtual ocorreu entre os dias 30 de outubro a 2 de novembro de 2020 e, 29 de outubro 
a 02 de novembro de 2021. Na 1ª edição o evento teve um total de 201 inscritos de 41 comarcas 
distintas, já na 2ª edição, foram 224 (duzentos e vinte e quatro) inscritos (69,2% de servidores, 
2,7% magistrados, 14,7% estagiários, 7,1% prestadores de serviço terceirizados e 6,3% prestado-
res de serviço voluntários), representantes de 46 (quarenta e seis) comarcas.

Pagamento da Progressão por Escolaridade

Em conformidade com a política de redução de passivos dos servidores, ao longo da ges-
tão estão sendo lançados todos os processos de progressão por escolaridade, existentes no 
acervo. Ao todo, 899 (oitocentos e oitenta e nove) servidores progrediram. Atualmente, estão 
sendo lançados os processos do período corrente, evitando, assim, a acumulação de passivos.

Institucionalização do Processo de Reparação de Danos
 
Em razão de Pedido de Providências originário da inspeção do Conselho Nacional de Justiça - 
CNJ, que ocorreu no ano de 2019, que menciona a situação dos créditos a recuperar em casos 
de exoneração de servidores, foi apresentado fluxo processual, após discussões com a Procu-
radoria Geral do Estado e a Consultoria Jurídica da Presidência, para o processo de restituição 
dos valores pagos de maneira indevida aos servidores. 

A proposta final de regulamentação do Processo de Reparação de Danos – PRD foi encami-
nhada pela Secretaria de Gestão de Pessoas à Chefia de Gabinete da Presidência.

Embora ainda careça de publicação, na prática, o processo proposto para a recuperação de 
créditos já está sendo aplicado. Ao longo desta gestão, até o mês de novembro/2021, com a 
rotina de recuperação de créditos, foi possível obter os seguintes resultados:

a) Acordos com negociação amigável totalizando o montante de R$ 2.055.689,42 (Dois mi-
lhões cinquenta e cinco mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos);

b) Formalizados 105 (cento e cinco) processos, que foram encaminhados à Consultoria Jurídi-
ca da Presidência devido à recusa de negociação amigável;

c) Abertura de 25 (vinte e cinco) Processos de Reparação de Danos;

Semana EST
 
Foi promovida, por meio da Coordenação de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas, 
a Semana EST, que consiste em evento comemorativo pela passagem do dia do estagiário 
em 18 de agosto. A ação, ocorrida no ano de 2021, contemplou mostra artística realizada nas 
redes sociais oficiais do TJBA com os estagiários desta Corte, publicação de depoimentos dos 
estagiários enaltecendo o empenho dos estudantes, bem como a realização de Feira Virtual 
com produtos dos estagiários empreendedores.

Contratação de empresa terceirizada

Abertura de processo licitatório para contratação de pessoa jurídica para prestação de servi-
ços especializados e continuados de captação e agenciamento de demandas das Coordena-
ções vinculadas à Diretoria de Recursos Humanos, (Pregão Eletrônico nº 24/2021). 

Foi assinado contrato com a empresa vencedora certame, com início da prestação dos servi-
ços em 31 de agosto de 2021.

Inauguração de duas novas unidades do Centro Odontológico

Em meados do mês de maio de 2021 foram inauguradas duas novas unidades do Centro 
Odontológico, localizadas no Centro Administrativo (CAB), na sede do Tribunal, e a outra em 
Nazaré, no Fórum das Famílias. O antigo Centro Odontológico atendia em prédio alugado, 
situado no Jardim Baiano. Com as novas unidades, esse espaço foi desativado, o que vai gerar 
uma economia anual para o Tribunal superior a R$ 600 mil. Além disso, as novas unidades 
facilitam o acesso dos servidores e magistrados aos serviços de odontologia.

Instituição e regulamentação do Auxílio-saúde

Participação direta na elaboração dos atos (Resolução n° 09/2021, Decreto Judiciário n° 
486/2021 e Instrução Normativa da SEGESP n° 01/2021) que versam sobre a instituição e re-
gulamentação do auxílio-saúde no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Nesse 
sentido, todo o Sistema de Recursos Humanos e de Folha de Pagamento foi ajustado para 
fins de implantação do referido benefício.

Após o cadastramento inicial da solicitação do auxílio-saúde, com data fim em 03/09/2021, 
foram analisados e lançados aproximadamente 2.500 (dois mil e quinhentos) processos, com 
implantação do referido benefício, na folha de pagamento, no mês de outubro de 2021.

Recadastramento do Auxílio-transporte

Ocorrido no período de 16 a 31 de agosto de 2021, em cumprimento ao quanto determinado no 
Decreto Judiciário n° 512/2021, o recadastramento do auxílio-transporte, realizado pelo Sistema 
RHNET, teve como objetivo principal atualizar os dados relacionados à concessão desse benefício.

Termo Aditivo – Jovem Talento

Publicação, em setembro/2021, de termo aditivo ao contrato com o agente de integração de 
estágio, que transformou 100 (cem) vagas de estágio de nível médio em 100 (cem) vagas de 
estágio Jovem Talento, modalidade que agrega a parte prática do estágio oferecido por esta 
Corte à realização obrigatória de diversos cursos profissionalizantes, que vão enriquecer a 
passagem dos estudantes que estagiam neste Poder Judiciário, sem alteração do valor pago 
a título de taxa de administração por estudante;

Termo Aditivo – Vagas ensino superior

Publicado em setembro de 2021, o termo aditivo ao contrato com o agente de integração de 
estágio, teve por finalidade transformar 50 (cinquenta) vagas de estágio de nível médio em 
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vagas de estágio de nível superior e pós-graduação, visando o atendimento das novas unida-
des judiciais criadas no Biênio 2020/2022;

Banco de Talentos
 
Instituído, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, pelo Decreto Judiciário n° 672, 
de 27 de outubro de 2021, o Banco de Talentos funcionará como instrumento da Política de 
Gestão de Pessoas e ferramenta de auxílio no desenvolvimento profissional e humano dos 
magistrados e servidores. A inscrição no Banco de Talentos, o qual é gerenciado pela Coor-
denação de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas, se dá por meio de formulário 
eletrônico disponibilizado no sistema RHNet.

Semana do Servidor 2021
 
Realizada no período de 27/10/2021 a 05/11/2021, a Semana do Servidor é um evento que tem 
como público-alvo os servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e é pensada de 
forma a homenagear e reconhecer a importância desses para o Poder Judiciário da Bahia, de 
forma leve, lúdica e educativa. No ano de 2021, o evento teve a seguinte programação, a qual 
foi disponibilizada no site oficial do evento, onde também foram publicados vídeos, poesias, 
fotografias, exposição de arte, todos talentos de servidores do PJBA:

27/10 – Abertura da Semana do Servidor  
(Janaína Barreto de castro – Secretária de Gestão de Pessoas)

27/10 – JustTalk – Saúde Mental e Emocional em Tempos de Pandemia  
(Dra. Ana Paola Robatto Nunes, com mediação da servidora Sara dos Santos Teles)

28/10 – Bate-papo Outubro Rosa: Entendendo melhor o Diagnóstico Precoce e as medidas 
preventivas do câncer de mama (Dra. Diana Veter Vincis e Jamile Zogbi Andrade)

29/10 – Webinar: Liderança Sapiente (Dra. Ana Cristina Monteiro de Andrade Silva)

29/10 – Largada virtual da Caminhada e Corrida da Justiça 2021 (Marcus Vinícius Albertazzi)

30/10 a 02/11 – Caminhada e Corrida da Justiça 2021

03/11 - Bate Papo: Desafios de um Trabalho Ergonômico em Ambiente Home Office 
(Walter Silvério Lopes Junior)

03/11 - Práticas Integrativas: Bem-estar e Relaxamento através da Yoga e da Meditação 
(Lêda Maria Guedes)

04/11 – Aula ao vivo de Hatha Yoga (Thamires Casali)

04/11 – Live: Ressignificando a Trajetória do Servir: Um novo olhar  
(Dra Cristiane Menezes Santos Barreto)

05/11 - Divulgação do Resultado da Caminhada e Corrida da Justiça 2021

Inauguração do serviço de Fisioterapia no Fórum Ruy Barbosa

No dia 11 de novembro de 2021 foi inaugurado o serviço de fisioterapia no Fórum Ruy Barbo-
sa. O serviço tem como prioridade atividades voltadas para fisioterapia do trabalho, tanto no 
que diz respeito a prevenção, como no auxílio ao tratamento de doenças osteomusculares, e 
também atua com a ergonomia no ambiente de trabalho, produção de conteúdo informativo 
e atendimento ambulatorial de fisioterapia. A nova unidade facilita o acesso de magistrados e 
servidores aos serviços de fisioterapia, que antes estavam concentrados no prédio anexo I do 
Tribunal de Justiça, localizado no CAB.

Números

Quantitativo de Admissões (Servidores e Magistrados):

No biênio 2020/2022, até o mês de novembro/2021, foram registradas no Sistema de Recursos 
Humanos, 236 (duzentos e trinta e seis) posses de servidores em cargos efetivos, 506 (quinhentos 
e seis) posses de servidores em cargos comissionados e 103 (cento e três) posses de magistrados.

Quantitativo de Contratações e Desligamentos de Estagiários:

No período de 1º de fevereiro a 31 de dezembro de 2020, foram desligados 499 (quatrocentos 
e noventa e nove) estagiários e contratados 566 (quinhentos e sessenta e seis), sendo que 
nos meses de abril, maio e junho de 2020 não houve contratações, em razão do quanto de-
terminado no Ato Conjunto nº 06/2020. Em julho, o Ato Conjunto nº 13/2020 restabeleceu a 
possibilidade de contratação de estagiários de nível superior, e no mês de novembro de 2020, 
o Decreto nº 790/2020 ampliou a possibilidade de contratações, com a criação do estágio de 
pós-graduação neste Poder Judiciário. 

Com a publicação do Decreto Judiciário nº 489/2021, houve a retomada das contratações de 
estagiários de nível médio, que haviam sido suspensas pelo Ato Conjunto nº 06 de 1º de abril 
de 2020. Com isso, no ano de 2021, até o mês de novembro, foram desligados 767 (setecentos 
e sessenta e sete) e contratados 1.572 (hum mil quinhentos e setenta e dois) estagiários.

PROGRAMA DE ESTÁGIO

2020 2021

COMPETÊNCIA DESLIGAMENTO CONTRATAÇÃO DESLIGAMENTO CONTRATAÇÃO

JANEIRO - - 64 158

FEVEREIRO 41 120 63 140

MARÇO 35 123 46 113

ABRIL 25 0 54 165

MAIO 4 0 36 194

JUNHO 114 0 186 135

JULHO 48 22 57 115

AGOSTO 41 69 63 174

SETEMBRO 31 65 32 183

OUTUBRO 28 74 147 109

NOVEMBRO 50 53 19 86

DEZEMBRO 82 40 - -

Tabela 2: Contratação e desligamentos de estagiários do ano de 2020 até nov/2021
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Quantitativo de aposentadorias (servidores e magistrados);

Ao longo da gestão, biênio 2020/2022, até o mês de novembro/2021, 300 (trezentos) servido-
res e 11 (onze) magistrados foram aposentados.

Quantitativo de desligamentos (servidores e magistrados)

Ao longo dos meses de fevereiro/2020 a novembro/2021, foram registrados 762 (setecentos e 
sessenta e dois) desligamentos de servidores e magistrados, dentre os quais:

40 – Óbitos de servidores/magistrados ativos;
208 – Óbitos de servidores/magistrados inativos;
30 – Exonerações de cargo efetivo de servidores;
480 – Exonerações de cargo comissionado de servidores;
04 – Demissões de servidores;

Quantitativo de registros funcionais

Entre os meses de fevereiro/2020 e novembro de 2021, foram realizados os seguintes registros:

Processos de substituição lançados e encaminhados para pagamento:

Exercícios anteriores – 357 (trezentos e cinquenta e sete);
Exercício 2020 – 378 (trezentos e setenta e oito);
Exercício 2021 (até 19/11/2021) – 249 (duzentos e quarenta e nove); 
Total – 627 (seiscentos e vinte e sete)

Processos de movimentação no plano de saúde Sul América:

354 (trezentos e cinquenta e quatro);

Processos de movimentação na Assistência PLANSERV:

4.737 (quatro mil setecentos e trinta e sete);

Processos de Licenças (Prêmio, Casamento, Mandato Eletivo, Luto, Paternidade, Gestante e 
Adotante):

3.484 (três mil quatrocentos e oitenta e quatro);

Processos de Licença para Tratamento de Saúde:

2.570 (dois mil quinhentos e setenta);

Processos de Férias:

3.985 (três mil novecentos e oitenta e cinco);

Processos de atualização de dados cadastrais e funcionais:

2.146 (dois mil cento e quarenta e seis);

Quantitativo de Ações Periciais

Durante o biênio 2020/2022, até o mês de novembro/2021, foram realizadas as seguintes 
ações periciais pela Junta Médica Oficial do Judiciário:

• Perícias médicas para licença de servidor: 1.536 (hum mil quinhentos e trinta e seis);

• Perícias médicas para licença de magistrados: 47 (quarenta e sete);

• Perícias admissionais: 1.083 (hum mil e oitenta e três);

• Readaptação funcional: 115 (cento e quinze);

• Aposentadoria: 13 (treze);

• Insalubridade: 18 (dezoito);

• Relatório do Serviço Social para auxiliar nos pareceres de remoção,  
   Art. 100 da Lei 6677/94 entre outros: 25 (vinte e cinco);

• Laudo admissional e inspeção de saúde – Ministério Público do Estado da Bahia:  
   25 (vinte e cinco);

ORÇAMENTO

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

No ano de 2020, o orçamento disponibilizado para execução da Folha de Pessoal do TJBA 
foi de R$ 2.087.081.000,00, sendo que a projeção realizada foi de R$ 2.163.767.063,00. Ao fim 
do exercício, foi executado R$ 2.084.240.712,00, resultando num superávit, em relação à cota 
repassada pelo poder executivo, de R$ 2.840.288,00.

Para o ano de 2021, o orçamento disponibilizado para execução da Folha de Pessoal do TJBA 
foi de R$ 2.063.744.000,00, sendo que a projeção realizada foi de R$ 2.397.012.235,88. 

Em relação à fonte 120, no ano de 2020, o orçamento inicial disponibilizado para execução das 
atividades da Diretoria de Recursos Humanos foi de R$ 241.360.000,00. Tal cota foi reduzida 
para R$ 200.503.348,00, porque as projeções econômicas e financeiras apontavam para um 
cenário mundial restritivo, dados os desdobramentos dos efeitos, causados pela COVID-19. 
Tendo em vista que o orçamento executado de R$196.960.624,00,00, houve um superávit, 
em relação à cota contingenciada, de R$ 3.542.724,00.

Para o ano de 2021, o orçamento disponibilizado para a fonte 120 foi de R$ 224.417.000,00.
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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Em 2020 foi disponibilizado para a Diretoria de Assistência à Saúde orçamento de R$ 
1.400.000,00, tendo sido executado R$ 933.709.92, conforme demonstrativo abaixo:

Demonstrativo de Execução de Despesa - Diretoria de Assistência a Saúde - DAS 2020

Unidade Gestora
Orçamento

Código Diretoria

112 Diretoria de Assistência à Saúde - DAS R$ 1.400.000.000,00

Valor Executado por Elemento 2020

Atividade Elemento Valor

2000

3.3.90.30 R$ 580,00

3.3.90.39 R$ 812.568,11

3.3.90.92 R$ 8.085,91

3.3.90.39 R$ 112.475,90

Total R$ 933.709,92

Tabela 3: Demonstrativo da Execução de Despesa da Diretoria de Assistência à Saúde – Ano 2020

Em relação ao ano de 2021, o orçamento previsto para a Diretoria de Recursos Humanos to-
talizou R$ 2.000.000,00.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Ao longo do biênio 2020/2022, a SEGESP contribuiu com a elaboração de minutas de decre-
tos e resoluções com a finalidade de normatizar alguns temas de grande relevância para os 
servidores do PJBA, assim como promover a atualização e a adequação de alguns normativos 
já existentes.

Assim, foram apresentadas à Presidência do PJBA, propostas para a regulamentação do Tele-
trabalho, do Processo de Reparação de Danos - PRD, do horário especial para servidor e ma-
gistrado que tenha filho, cônjuge ou dependente portador de necessidades especiais, auxílio-
saúde, bem como a atualização dos normativos relacionados à licença-paternidade, à gestante 
e à adotante, serviço voluntário, auxílio-transporte, auxílio-alimentação e licença prêmio (esse 
último em conjunto com a Chefia de Gabinete da Presidência, COJE e as Corregedorias).

AÇÕES PREVISTAS ATÉ O FIM DO BIÊNIO 2020/2022

Semana da Poesia e Ciclo de Palestras – Planejamento para realização, até o final do ano, da 
Semana da Poesia e de ciclo de palestras on-line para enriquecimento pessoal e emocional 
dos servidores;

- Lançamento da nova cartilha de estágio – Previsão para publicar em novembro/2021 a nova 
cartilha de estágio, contemplando a atualização da legislação, procedimentos e contatos;

- Avaliação de desempenho - Realização da primeira avaliação de desempenho/merecimen-
to dos servidores ativos do PJBA. Serão avaliados pelos gestores, em janeiro/2022, os servido-
res que completaram o período para avaliação entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, 
através do RHNet. Há previsão de realização, no mês anterior ao previsto para a avaliação, 
campanha educativa sobre a referida progressão, como o fito de Instruir os servidores sobre 
todo o procedimento;

- Previsão de realização do Recadastramento de servidores inativos do Poder Judiciário do 
Estado da Bahia, no mês de janeiro/2022;
 

Secretaria de Gestão de Pessoas Secretaria de Gestão de Pessoas
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Apresentação

A Secretaria Judiciária (SEJUD) é o Órgão do PJBA incumbido de promover e coordenar as 
ações de apoio técnico administrativo às unidades de primeiro e segundo grau, procedendo 
a interlocução qualificada entre as unidades, além de aprimorar as atividades de gestão do-
cumental e serviços de estatística. 

Com o fito de alcançar estes propósitos, a SEJUD identifica demandas e promove pesquisas, 
visando melhorias nos fluxos de trabalho das Câmaras, dos Gabinetes de Desembargadores 
e, por meio da Diretoria de Primeiro Grau (DPG), das unidades de primeira instância.

Ocorre que, durante o biênio 2020-2021, todo o Poder Judiciário enfrentou as dificuldades 
advindas da Pandemia Mundial da COVID-19. A Secretaria Judiciária precisou, então, adaptar 
a sua atuação, a fim de continuar prestando serviços de excelência, junto a todas as Unidades 
vinculadas.

Em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (SETIM), foram re-
alizadas inúmeras reuniões de aprimoramento, através da plataforma online contratada pelo 
PJBA (LifeSize), com vistas a identificar as demandas decorrentes da pandemia e, também, 
adaptar os serviços da SEJUD à nova realidade do teletrabalho.

O Protocolo Expresso (drive-thru), por exemplo, coordenado pela SEJUD, recebeu mais de 
16.300 (dezesseis mil e trezentas) petições entre janeiro/2020 e dezembro/2021, mesmo 
em meio à pandemia. Seguindo todas as diretrizes Municipais e Estaduais de prevenção de 
contágio, o drive thru foi reaberto em agosto/2020, após quatro (04) meses fechado, a partir 
da iniciativa da SEJUD em facultar aos advogados a possibilidade de protocolar suas petições 
“represadas” durante a pandemia, antes mesmo do retorno da contagem dos prazos proces-
suais nos processos físicos.

Outra iniciativa durante a pandemia foi a criação do drive-thru específico para carga e devo-
lução de autos físicos. Em parceria com a SEAD, através da Coordenação de Projetos do PJBA, 
a Secretaria Judiciária instalou, no estacionamento do Edifício-Sede do PJBA, drive-thru para 
a entrega dos autos aos advogados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Pro-
curadoria do Município, Procuradoria do Estado, Procuradoria da União e do INSS, exclusiva-
mente, por meio de carga programada.

Por meio dos serviços disponibilizados pelos drive-thrus, advogados são atendidos, da janela 
do próprio veículo, sem necessidade de estacionar e acessar as instalações do Tribunal. Du-
rante a pandemia, medidas adicionais de segurança foram tomadas, como, por exemplo, a 
quarentena de 72h para todos os autos e petições recebidas pelo protocolo expresso, antes 
de serem entregues às  Secretarias do Tribunal Pleno, ao Conselho da Magistratura, às Seções 
e Cãmaras Cíveis e Criminais, bem como suas Turmas, e à Secretaria Especial de Recursos.

Posses

Como atribuição da SEJUD, também estão os procedimentos de posse, no biênio 2020/2021, 
ultrapassaram o número de 1000 (mil) novos servidores empossados:

Quantitativo – Posses no biênio 2020/2021

Cargo Quantidade

Desembargador 05

Juízes Substitutos 100

Servidores de cargos efetivos 07

Servidores ocupantes de cargos comissionados diversos 563

Juízes leigos 289

Conciliadores 208
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Durante a pandemia, os procedimentos para posse e conferência de documentos passaram 
a seguir rígido controle de segurança, através da limitação da quantidade de posses por dia 
(realizadas, exclusivamente, após agendamento prévio), distanciamento entre as servidoras 
da SEJUD e os empossados, com possibilidade de posse online para os servidores do interior 
ou os impossibilitados de comparecer presencialmente.

No final do ano de 2020 foi realizada a atualização da lista de documentos necessários à pos-
se de todos os cargos do PJBA, a fim de adequar o procedimento às diretrizes estabelecidas 
pelo CNJ. A lista de documentos, bem como todas as orientações, pode ser acessada através 
do link http://www5.tjba.jus.br/portal/documentos-para-a-posse/

Destacaram-se, durante o biênio, as posses dos 100 novos juízes substitutos nomeados pelo 
Desembargador Lourival Almeida Trindade, todas realizadas pela SEJUD nos meses de de-
zembro/2020 (primeira turma) e em julho/2021 (segunda turma). A equipe da SEJUD, em am-
bas as oportunidades, desenvolveu formas de atendimento remoto aos magistrados nome-
ados, através do recebimento eletrônico da documentação, especialmente dos candidatos 
residentes em outros Estados do Brasil. Todo o procedimento pôde ser realizado de forma 
diligente, ágil e, especialmente, sem aglomeração nas dependências da Secretaria, atos que 
foram bastante elogiados por todos os magistrados que compareceram, em ato posterior, à 
SEJUD, mediante agendamento prévio, para assinar o termo de posse.

Domicílio Eletrônico

Mais um feito da SEJUD que avançou durante a pandemia, sempre alinhada aos ideais do De-
sembargador Presidente, Lourival Almeida Trindade, e que está em plena operacionalização, 
é a validação do cadastramento de pessoas jurídicas de direito público e privado para fins de 
citações e intimações processuais, via sistema eletrônico.

Em parceria com o Grupo de Trabalho presidido pelo Desembargador José Rotondano, a 
SEJUD realizou a análise e aprovação do cadastro de todos os 417 (quatrocentos e dezessete) 
Municípios do Estado da Bahia, além de firmar parceria com o Tribunal Regional do Trabalho 
- TRT5 para compartilhamento de banco de dados e cadastro compulsório, feito anunciado 
pelo presidente do Grupo, com louvor, na última sessão plenária de 2020.

O Domicílio Eletrônico é de suma importância, principalmente nestes tempos de justiça di-
gital, imprimindo maior celeridade na prestação jurisdicional, constituindo-se como impor-
tante 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.

Até dezembro de 2021, o sistema contava com 915 cadastros ativos entre entes da admi-
nistração pública direta, indireta e empresas privadas, número em expansão diária, periodi-

camente publicizado no site do projeto que reúne também manuais para público externo/ 
interno e todos os atos normativos. Recentemente as câmaras municipais foram instadas a 
realizar o cadastramento, enquanto segue em paralelo a adesão dos entes privados.

A Plataforma de Comunicações Processuais / Domicílio Eletrônico mostra-se cada vez mais 
notável ao cooperar diretamente com diversos macrodesafios do Planejamento Estratégico: 
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional, Aperfeiçoamento da Gestão Adminis-
trativa e da Governança Judiciária, Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Prote-
ção de dados e  Promoção da Sustentabilidade contribuindo sobremaneira com o princípio 
da celeridade processual  e da racionalização da utilização dos recursos orçamentários do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia.

Programa de Perícias

A partir da Resolução nº 17, de 14 de agosto de 2019, o Programa de Apoio aos Órgãos Juris-
dicionais, 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 documen-
tos e 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.

Durante o biênio 2020-2021, após a publicação do Decreto Judiciário nº 490, a SEJUD passou 
a atualizar todos os mais de 4.000 (quatro mil) cadastros de peritos constantes do banco de 
dados do PJBA. 

A SEJUD contabilizou, de fevereiro/2020 a novembro/2021, o pagamento de R$ 1.646.976,96 
em honorários periciais a profissionais cadastrados, o que foi exponencialmente intensificado 
após a realização do Mutirão Interno de Pagamento de Perícias, com dedicação total da equi-
pe para analisar os processos de pagamento que estavam pendentes, resultando em mais 
de 4600 perícias pagas.

Referida atualização, ainda em andamento, é de suma importância, tanto para atender às 
diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em relação aos documentos obrigatórios 
ao cadastro, quanto para fornecer aos magistrados informações atualizadas sobre os peritos 
aptos a serem nomeados em processos judiciais, através da anexação de currículo atualizado, 
certidões de processos cíveis e criminais, entre outros.

Sessões Virtuais do 2º Grau

Pela primeira vez na história do Poder Judiciário do Estado da Bahia, as Câmaras e o Tribunal 
Pleno passaram a realizar sessões de julgamento de maneira exclusivamente virtual, a partir 
do mês de junho/2020. 

Tal medida foi de fundamental importância, dentre as ações de retomada, após os difíceis 
períodos de lockdown decretados pelas autoridades públicas e Órgãos de Saúde, visto que 
garantiu a continuidade da prestação jurisdicional. 

Com a publicação do Decreto Judiciário nº 271, de 28 de abril de 2020, restaram disciplinadas 
as regras para as sessões de julgamento por videoconferência nos Órgãos de 2º grau e a SE-
JUD prestou todo o suporte aos usuários, em especial aos Diretores de Secretaria de Câmara 
e Adjuntos, através de reuniões, treinamentos e atendimentos presenciais. 

Durante o biênio, as Secretarias dos Órgãos Julgadores do Segundo Grau realizaram o jul-
gamento de cerca de 186.874 processos, que tramitam nos sistemas SAJ e PJe, revelando a 

http://www5.tjba.jus.br/portal/documentos-para-a-posse/
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extrema aderência dos servidores e Desembargadores às ferramentas tecnológicas desen-
volvidas em parceria com a SETIM para a nova realidade implantada pela pandemia. 

Outrossim, a Secretária Judiciária acompanhou o Presidente do Tribunal, Desembargador 
Lourival Trindade, em todas as sessões plenárias realizadas no biênio. Diante das dificuldades 
impostas pela pandemia, a SEJUD, junto à Presidência e a Secretaria do Tribunal Pleno, otimi-
zou a realização das sessões plenárias virtuais, a exemplo da implantação do julgamento por 
blocos temáticos, resultando em expressivo número de processos julgados por sessão.

Projeto Plenário Virtual

Com o intuito de dar celeridade à análise dos processos, a Secretaria Judiciária desenvolveu, 
durante o biênio 2020-2021, projeto para implantação de julgamento processual em ambiente 
eletrônico, que visa oferecer transparência no acompanhamento das decisões, permitindo o 
acompanhamento, não só pelas partes, mas por toda a sociedade, dos julgamentos realizados.

O Plenário Virtual já é realidade em diversos Tribunais brasileiros, sendo inequívoco que a 
análise eletrônica de processos nos Tribunais colegiados é uma realidade em expansão, ainda 
mais após o advento da pandemia do Coronavírus.

A implantação do Plenário Virtual no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, já aprovada pelo 
Tribunal Pleno, será imprescindível para diminuir o tempo de duração das sessões de julga-
mento, agilizar e dinamizar os trabalhos, além de, sem dúvidas, colaborar para a melhoria da 
prestação jurisdicional e reduzir gastos despendidos com as sessões presenciais.

A previsão é que, ainda em janeiro de 2022, haja a realização da primeira sessão em ambiente 
de Plenário Virtual. 

Interlocução com as Secretarias de Câmaras

Um dos principais destaques durante o biênio foi a atuação da Secretaria Judiciária na interlo-
cução mais próxima com as Secretarias de Câmaras. Desde o início da gestão, foram ouvidas 
as demandas dos Diretores e Adjuntos, especialmente quanto às melhorias necessárias ao 
PJE 2º Grau. 

Através da criação de um canal mais próximo de comunicação (grupo de WhatsApp), atua-
lizações puderam ser compartilhadas de forma mais ágil, especialmente após o advento da 
pandemia, onde diversos servidores das Câmaras precisaram se manter em teletrabalho.

As propostas de Decretos que seriam publicados, e que afetariam, diretamente, os trabalhos 
dos servidores, foram debatidos em reuniões online, antes das respectivas publicações, a fim 

de que os servidores tivessem prévio conhecimento da realidade que seria implantada no seu 
âmbito de atuação. 

Outrossim, com o apoio da SETIM, diversas reuniões foram realizadas para tratar de correções 
em erros dos sistemas SAJ e PJe, dando voz às Secretarias para expor as dificuldades enfren-
tadas no dia a dia do trabalho de cada unidade. 

Além disso, a fim de colaborar com a realização do teletrabalho, a Secretaria Judiciária 
providenciou a distribuição de notebooks para os Diretores das Câmaras, além de reforçar 
as equipes de trabalho, no ano de 2021, com a lotação de mais funcionários terceirizados 
nas Secretarias.

Com o retorno gradativo das atividades presenciais, a SEJUD providenciou a distribuição de 
kits com máscaras, álcool em gel e líquido, face shields e luvas descartáveis para todos os 
servidores, terceirizados e estagiários das Câmaras.

Central de Agendamento e Balcão Virtual 

A Central de Agendamento atende atualmente todas as unidades judiciárias do primeiro e 
segundo graus do Poder Judiciário do Estado da Bahia, inclusive as Unidades integrantes 
do Sistema dos Juizados Especiais. Essa ferramenta ainda encontra-se disponível e em ple-
na utilização pelos Gabinetes dos Desembargadores, mesmo após o retorno das atividades 
presenciais e da liberação de ingresso às dependências do Tribunal, o que amplia e facilita o 
acesso de advogados e partes de todo o país ao PJBA. 

A SEJUD é responsável por tratar exclusivamente das questões da Central de Agendamento 
no 2º Grau, construindo uma ponte direta entre servidores e a equipe da SETIM que trata do 
sistema, não sendo necessário portanto abertura de chamado no Service Desk, o que sim-
plifica e agiliza o tempo entre a exposição dos problemas e a efetiva resolução dos mesmos.

Durante o biênio, desde a implantação da Central de Agendamento, foram contabilizados 
6.800 atendimentos realizados pelas unidades de 2º grau (gabinetes de desembargadores).

Secretaria Judiciária Secretaria Judiciária
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A Secretaria Judiciária - SEJUD disponibilizou, também, no site institucional do PJBA os ca-
nais de atendimento do Balcão Virtual, pela plataforma do Portal de Serviços PJBA Online, 
visando otimizar o atendimento às partes e advogados. A plataforma oferece filtros de pes-
quisa, que facilitam o atendimento, com as informações dos telefones de contato e e-mails 
de cada unidade.

Ao acessar a plataforma, as partes e advogados podem estabelecer contato instantâneo com 
as Secretarias da Câmaras, de maneira remota, durante o expediente judiciário. Com a reto-
mada das atividades presenciais nas unidades, o Balcão Virtual passa a ser mais uma opção 
de atendimento às partes, pois continua em funcionamento.

Importante destacar que, além de facilitar o contato dos advogados com o 2º Grau do PJBA, 
a implantação do Balcão Virtual também colabora com o trabalho das Secretarias de Câ-
maras, que também podem comunicar-se pela plataforma com as unidades judiciárias de 
primeiro grau, solicitando remessa de autos e praticando diligências necessárias ao bom 
andamento dos feitos.

A SEJUD atua diretamente no suporte e acompanhamento permanente do cumprimento 
do Ato Normativo nº 06/2021, junto às unidades do 2º grau de jurisdição, através do contato 
direto com as unidades, via salas de videoconferência; contato com as unidades por telefone, 
para solução de pendências; orientações gerais de atendimento; orientações para acessar a 
ferramenta; orientações sobre o funcionamento da sala; atualização de dados no sistema; ca-
dastramento de salas e atualização dos links disponíveis no site do PJBA.

Coordenação de Gravações e Registros

A Coordenação de Gravações e Registros (CGR) é vinculada à SEJUD e presta serviços de trans-
crições, gravação e reprodução de áudio e vídeo, revisão gramatical e redação das transcrições 
de sessões que ocorrem no âmbito do 2º grau do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

Desde 2018, a partir da aquisição, pelo PJBA, de novo sistema para gravação audiovisual, as 
sessões são transmitidas ao vivo no portal do Tribunal e, após a indexação do seu conteúdo, 
é possível que qualquer interessado, a qualquer tempo, tenha acesso aos registros de forma 
rápida e direta.

Ademais, o interessado que queira o download do vídeo ou a transcrição do áudio pode fa-
zer a solicitação diretamente através do link https://www.tjba.jus.br/sessaojulgamento2g/#/
home, sendo que a resposta do pedido é enviada por e-mail e, no caso do vídeo, o solicitante 
tem até 48h para baixar o arquivo. Todo o procedimento é realizado online. 

Cumpre ressaltar que no ano de 2020, com a declaração pública de pandemia da COVID-19 e 
em atendimento ao Decreto nº 271 de 28 de abril, o setor passou a realizar, registrar e veicular 
as sessões de julgamento do 2º Grau virtualmente, através da junção da plataforma de vide-
oconferência Lifesize e equipamentos das salas físicas de sessões. 

Números:

ATIVIDADES 2020 2021 PERÍODO

Sessões Presenciais 75 0 20/01 a 20/03/2020

Sessões Virtuais 379 311

13/04/2020 a 20/08/2021Solicitação de Transcrição de Áudio 161 150

Solicitação de Audiovisual 160 122

Outra atividade realizada pela CGR é o armazenamento de Fitas k7, contendo áudios de ses-
sões antigas. O PJBA adquiriu conversores que possibilitam alteração do formato e, conse-
quentemente, o armazenamento desse conteúdo no psyche, em pasta própria.

Números:

TOTAL DE FITAS K7 2020 2021 PENDENTES

2500 800 460 1240

Em 2021, a CGR iniciou a inserção de áudios das sessões de julgamento do 2º Grau no softwa-
re de gravação, realizando a importação de todas as sessões anteriores à implantação da solu-
ção da gravação no ano de 2018. O objetivo desta ação é dar mais transparência e celeridade 
para os jurisdicionados, que passarão a consultar todo o material de sessão publicado no site 
do TJBA, no link: https://www.tjba.jus.br/sessaojulgamento2g/#/home.

Números:

TOTAL DE ÁUDIOS IMPORTADOS E PUBLICADOS PENDENTES

10.580 213 10.380

Diretoria de Documentação e Informação

À Diretoria de Documentação e Informação (DDI), unidade vinculada à Secretaria Judiciária, 
compete executar atividades inerentes à gestão documental e da informação: gestão de ar-
quivo; 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).

Ademais, a DDI é responsável pela gestão financeira de contratos firmados entre o TJBA e as 
seguintes empresas: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correspondência e Malotes), 
Empresa Gráfica da Bahia – EGBA (arquivamento e desarquivamento de documentos), MS Má-
quinas (Manutenção preventiva e corretiva em leitores copiadores de microfilmes), Confiança 
(Movimentação e Informação Documental), Premier (operação de som e vídeo), PA Arquivos (di-
gitalização), além de convênios com as instituições de ensino UEFS, UFRB, UNEB, UESB e UESC.
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Coordenação de Protocolo e Controle de Correspondência (CPROT)

A CPROT gerencia as unidades do Fórum Ruy Barbosa, da sede do TJBA e do setor de recebi-
mento e expedição de malotes.

O Protocolo Administrativo do Fórum Ruy Barbosa dispõe de 02 funcionários (01 servidor e 01 
colaborador), para cadastramento de processos via sistema SIGA. Do dia 01 de janeiro 2020 
até o dia 31 de julho de 2021, o total de processos cadastrados foi de 1274, resultando em uma 
média aproximada de 67 processos cadastrados por mês, no período analisado. Já o da Sede 
do Tribunal de Justiça conta com 14 funcionários (03 servidores e 11 colaboradores), para ca-
dastramento de processos via sistema SIGA. Do dia 01 de janeiro 2020 até o dia de 31 de julho 
de 2021, o total de processos cadastrados foi de 64.263, resultando em uma média aproxima-
da de 3382 processos cadastrados por mês, no período analisado. 

A produtividade do Protocolo Administrativo da Sede do Tribunal de Justiça representa, no 
acervo cadastrado, no período em análise, 98,06%, tomando por base a média mensal. A 
flutuação desta relação ao longo dos meses apresentou variação entre 95,25% e 99,85%, de-
monstrando a elevada prevalência e concentração do cadastramento de processos no pro-
tocolo da Sede, corroborando com dado, já conhecido, de que o Protocolo descentralizado 
concentra maior produtividade no controle dos Correios.

Em relação às atividades controladas mediante expedição de guias, tem-se que o total de 
guias digitalizadas no período compreendido entre o dia 01 de janeiro 2020 até o dia de 31 de 
julho de 2021, foi de 42.204 guias produzidas na Sede do Protocolo Administrativo, na subu-
nidade de Malotes de Expedição, na subunidade de Malotes de Recebimento e no protocolo 
descentralizado do Fórum Ruy Barbosa.

Até a presente data, consta nos arquivos de digitalização, na unidade Protocolo Administra-
tivo do Fórum Rui Barbosa, um total de 3.596 guias arquivadas, em meio digital, no período 
compreendido entre o dia 01 de Janeiro 2020 até o dia 31 de julho de 2021. A média é de apro-
ximadamente 189 guias expedidas por mês.

Por sua vez, na unidade Protocolo Administrativo da sede do Tribunal de Justiça, até a presen-
te data consta nos arquivos de digitalização do setor um total de 21.190 guias arquivadas em 
meio digital, no período compreendido entre o dia 01 de Janeiro 2020 até o dia 31 de julho de 
2021. A média é de aproximadamente 1115 guias expedidas por mês. 

Cabe salientar, por fim, que as referidas guias são expedidas, em sua maioria, para envio e 
recebimento de documentos dos Correios. No entanto, um percentual aproximado de 10 a 
20% do acervo produzido, corresponde à guias de encaminhamento de processos físicos ca-
dastrados em ambos os setores.

Em relação aos Malotes de Recebimento, até a presente data consta nos arquivos de digi-
talização, da referida subunidade, um total de 8040 guias arquivadas, em meio digital, no 
período compreendido entre o dia 01 de Janeiro 2020 até o dia 31 de julho de 2021. A média 
é de aproximadamente 423 guias expedidas e/ou recebidas por mês. Cabe salientar que as 
referidas guias são expedidas no Malote de Recebimento, para encaminhamento de docu-
mentos oriundos das Comarcas do Interior, para as diversas unidades da Comarca da Capital.

A produtividade do Protocolo Administrativo da Sede do Tribunal de Justiça representa, no 
período em análise, 50,21% do total do acervo. O percentual de guias expedidas pela unidade 
descentralizada do Fórum Ruy Barbosa foi de 8,52%, o da subunidade de Malotes de Expedi-
ção foi de 22,22% e o da subunidade de Malotes de Recebimento 19,05%.

Coordenação Gestão de Arquivo

A COARQ, vinculada à DDI, 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).

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, especi-
ficados 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.

Movimentação EGBA no Biênio 2020-2021

Item Total do Exercício

Guarda caixas 501.250

Arquivo de segurança de microfilmes 30 armários

Consulta/desarquivamento (processos) 38.237

Coleta/arquivamento (caixas box) 92.960

Indexação de processos em sistema 1.281.000

*Até 31/08/2021

Visando acompanhar os trabalhos de preservação documental judicial feitos por meio dos 
convênios celebrados entre o PJBA e as Universidades do Estado da Bahia, a COARQ conta 
com o valoroso apoio da Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD), atualmen-
te presidida pelo Desembargador Lidivaldo Reaiche.

Em 2021, após análise realizada pelos servidores efetivos e terceirizados, com apoio da CPAD, 
fora publicado Edital 01/2021, com vistas a eliminar 10.686 processos de Execuções Fiscais que 
tiveram temporalidade expirada.

Por fim, foram restaurados, no biênio, 23 (vinte e três) livros da Biblioteca do Fórum Rui Barbosa.

Coordenação de Biblioteca - COBIT

Todo o processo de seleção, alimentação na base de dados, registro, tombamento de livros e 
periódicos, catalogação, classificação, sinalização com etiquetas e bolso de livros, notação de 
autor e analítica de artigos dos periódicos, Indexação de Leis, decretos, atos, editais, portarias 
e resoluções do Diário da Justiça Eletrônico do Diário Oficial do Estado é alimentado diaria-
mente na base de dados do sistema PHL das bibliotecas do Tribunal de Justiça da Bahia.

A Biblioteca localizada no Fórum Ruy Barbosa processou um total de 3.879 documentos 
entre livros, periódicos, artigos científicos das revistas jurídicas.

A Biblioteca localizada no prédio anexo ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por sua vez, 
processou 34.119 documentos entre livros, artigos de periódicos científicos com destaque 
absoluto para a indexação dos Diários.

Secretaria Judiciária Secretaria Judiciária
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Ao longo do biênio 2020-2021, a COBIT recebeu uma grande demanda de pesquisas, realiza-
das através do sistema PHL e da plataforma de busca e gerenciamento, ARCHIDOC, que per-
mite consultar as edições do Diário do Poder Judiciário de 1991 a 2009, Diário Oficial do Esta-
do da Bahia de 1915 a 2008, Diário Oficial do Município de 1988 a 2009, Normas do Estado da 
Bahia, Leis Orgânicas dos municípios baianos, Coleção das Leis do Império, Leis da República, 
Leis do Estado da Bahia, Obras dos Juristas Ruy Barbosa e Pontes de Miranda, dentre outras.
Mensalmente é realizado o levantamento e seleção de todos os atos, decretos judiciários, edi-
tais e comunicados referentes a Suspensão de Expediente e Prazos do PJBA, que são en-
viados para a SEJUD e possibilitaram a publicação dos Calendários de Suspensão de Prazo 
no site do Tribunal, ferramenta de grande valor tanto para os jurisdicionados quanto para os 
servidores, que agora tem o auxílio dos calendários elaborados pela SEJUD para contagem 
de prazos processuais.

Em decorrência da pandemia da COVID-19, os serviços que envolvem atendimento ao públi-
co foram diretamente afetados e permanecem suspensos até o momento, reduzindo bastan-
te o quantitativo da frequência de usuários e empréstimo de livros. 

O patrimônio bibliográfico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é composto por livros, 
periódicos, anais de congressos científicos, teses, dissertações, relatórios técnicos, mídias ele-
trônicas e demais fontes adquiridas pelo processo de compra, doação ou permuta.

Ressalta-se que o acervo das Bibliotecas do TJBA pode ser consultado através do portal do 
Tribunal de Justiça da Bahia (www5.tjba.jus.br) no link BIBLIOTECA em seguida BIBLIOJUD, 
com um clique em serviços, para consultar o catálogo dos livros, periódicos e atos publicados 
nos diários oficiais referentes ao TJBA, (leis, decretos, portarias, editais, nomeações, exonera-
ções, suspensão de expediente, prazos etc).

Biblioteca Central - Fórum Ruy Barbosa:
Empréstimo/renovações = 78 livros 

Frequência = 459 usuários

Biblioteca Seção Especial - CAB:
Empréstimo/renovações = 1.459 livros

Frequência = 715 usuários

Importante registrar que o patrimônio bibliográfico do TJBA é composto por livros, periódi-
cos científicos, anais de congressos científicos, teses, dissertações, relatórios técnicos, mídias 
eletrônicas e demais fontes adquiridas pelo processo de compra, doação ou permuta.

O projeto CIRANDA DO SABER, que visa incentivar a leitura e difundir o livro através da troca 
e doação de publicações no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, sem ônus para ambas as 
partes, recebeu doação de 71 livros e realizou 56 trocas até março de 2020.

Em maio de 2021 o projeto foi retomado, visando proteção e segurança dos funcionários e 
usuários, prevenindo a contaminação do novo coronavírus.

Diretoria de 1º Grau

A Diretoria de Primeiro Grau (DPG), unidade vinculada à SEJUD, é responsável por proceder à 
interlocução qualificada entre as unidades da primeira instância e os demais órgãos de apoio 
técnico-administrativo da Justiça, bem como a direção e coordenação da política de atenção 

prioritária ao primeiro grau, no âmbito do Tribunal de Justiça, observando o plano de gestão 
e diretrizes estabelecidas pela Presidência, com o intuito de aprimorar os serviços prestados 
por juízes e servidores aos usuários do serviço da Justiça.

A DPG tem como missão fazer a gestão do 1º grau, auxiliando as unidades judiciais a presta-
rem seus serviços de maneira célere e eficiente, através da padronização de procedimentos e 
aplicação de conceitos de gestão.

Em 2020, após identificação e mapeamento dos processos internos, a DPG elaborou o pri-
meiro PDA - Plano Diretor Anual da Unidade, do qual constaram, além das informações pri-
mordiais da DPG, uma análise do cenário atual do primeiro grau da justiça baiana, a definição 
de metas, a lista de projetos pretendidos para 2020/2021 e o planejamento de afastamentos e 
capacitações para a equipe durante o biênio.

Como exemplo, destacamos a Rede de Governança Colaborativa Regional do Poder Judi-
ciário do Estado da Bahia, iniciativa que visa descentralizar o planejamento e a execução da 
estratégia do PJBA, aproximando a administração e as unidades judiciárias. O Decreto Judi-
ciário nº 311/2019, que institui a Rede na Bahia, subdivide o Estado em 22 regiões, cada uma 
com um Juiz Coordenador, cabendo à DPG a coordenação central.

Iniciativas concluídas e em andamento

IMPLANTAÇÃO DO PJE NAS UNIDADES CRIMINAIS

Em 2020 foi concluída a primeira etapa do projeto, com a implantação do PJE nas unidades 
que anteriormente utilizavam o SAIPRO e também nas Varas de Violência Doméstica, nos 
casos de medidas protetivas de urgência.

Já a execução da segunda etapa do projeto, que compreendeu a implantação do PJE nas 
demais unidades que atuam em processos criminais (ou seja, aquelas que ainda utilizavam o 
SAJ), a finalização da implantação ocorreu até 31/08/2021, foi realizada mediante a divisão des-
sas Varas em grupos, de forma a possibilitar que a implantação ocorra de forma sequencial e, 
consequentemente, mais organizada.

CAPACITAÇÃO DO SISTEMA PJE PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTA-
DO DA BAHIA

A capacitação foi realizada pela Universidade Corporativa (UNICORP), em parceria com a Di-
retoria de 1º Grau, sendo dividida em duas turmas. Abaixo, os resultados alcançados referen-
tes a Capacitação PJE Criminal, realizada no período de 25/08 a 19/11/2020, em 2 fases (au-
toinstrucional e síncrona), em cargas horárias que variaram de 4 a 16 horas, baseada nos perfis 
Gabinete, Cartório e Oficial de Justiça, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 
UNICORP e pela plataforma Lifesize:

• 1332 Matriculados, alocados em turmas adequadas aos seus perfis (gabinete, cartório 
e oficial de justiça)
• 30 turmas disponibilizadas
• 177 Comarcas alcançadas
• 99% de representatividade entre as Comarcas Alvo, uma vez que apenas Chorrochó e 
Ituaçu não tiveram nenhuma participação.
• 95,70% dos respondentes consideraram a ação educativa ótima ou boa.
• 1256 Participantes

Secretaria Judiciária Secretaria Judiciária
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AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No ano de 2020, o sistema PJE foi implantado nas unidades, contudo, apenas para a classe 
de medidas protetivas. Assim, em 2021, a Diretoria fez uma revisão e ampliação das demais 
classes processuais, passando as unidades referenciadas a receberem todas as classes crimi-
nais no PJE.

SANEAMENTOS DOS JUÍZES SUBSTITUTOS

Após a posse de 48 magistrados, realizada no dia 05/07/2021, sendo os mesmos designados 
para compor a equipe de saneamento da Diretoria do 1º Grau. O mutirão de saneamento teve 
como escopo a atuação dos magistrados nas unidades com acervo expressivo de Meta 2 e 
processos parados há mais de 100 (cem) dias, com a produtividade estimada em 300 (trezen-
tos) atos por Magistrado. Foram produzidos 13.889 atos durante o mutirão.

AUDIÊNCIAS VIRTUAIS NO 1º GRAU

Implementação de sistema de videoconferência para realização de audiências com pessoas que 
sejam partes ou testemunhas em processos em trâmite no PJBA, em virtude das restrições de 
acesso de pessoas aos prédios dos fóruns durante a Pandemia da COVID-19. A DPG atuou espe-
cificamente na participação na regulamentação dos procedimentos, viabilização das unidades 
virtuais para as varas, junto à CPROD/SETIM, disponibilização dos manuais e comunicados aos 
diretores de secretaria (perfil de moderador na ferramenta de videoconferência Lifesize).

SISTEMA DE CONTROLE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 

O PJBA, por meio da sua Diretoria do 1º Grau, envidou os esforços necessários à implemen-
tação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (SISCONDJ) em todas as Comarcas do 
Estado. A implantação, de iniciativa da Desembargadora Maria de Lourdes Pinho Medauar, 
tornou mais prática a gestão e o pagamento de ordens judiciais, de forma eletrônica, impli-
cando na minimização de erros e maior segurança na expedição de alvarás.

Durante toda a gestão, houve a disponibilização de videoaula para treinamento virtual no site 
do TJBA e as unidades puderam contar com apoio remoto com equipe técnica especializada 
da SETIM, sob o gerenciamento e acompanhamento da DPG. Para tanto, foram criadas salas 
virtuais na ferramenta Lifesize para cada um dos técnicos.

IMPLANTAÇÃO DO EXAUDI NO 1º GRAU

Sistema desenvolvido para facilitar o trabalho de gestão de acervos processuais nas unidades 
de 1º e 2º Graus, e conta com relatórios e painéis gráficos para acompanhar o fluxo de proces-
sos nos gabinetes dos magistrados. A SEJUD e a DPG integram o grupo de trabalho instituído 
pelo decreto judiciário nº 766/2019, presidido pelo Desembargador José Rotondano, e estabe-
leceu cronograma de implantação do sistema na Capital e Interior do Estado, projeto que foi 
integralmente concluído em dezembro/2020.

GESTÃO UNIJUD E INDEXAÇÃO DOS PROCESSOS NUREDI 

Transição da gestão do Núcleo UNIJUD Digital para a Secretaria Geral da Presidência (SGP).

• Processos encontrados com pendência de Indexação UNIJUD - 48.000
 1. Entregues à SGP: 777
 2. Tratados pela DPG: 47.223

• Processos encontrados com pendência da indexação TJBA Virtual Capital - 25.800
 1. Entregues à SPG: 12.130.
 2. Tratados pela DPG: 13.670

• Processos encontrados com pendência da indexação TJBA Virtual Interior - 539
 1. Entregues à SPG: 539
 2. Tratados pela DPG: 0

Situação: Transferida Gestão do projeto para a SGP 

APERFEIÇOAMENTO DO MIGRADOR PARA O PJE

Automatização da migração e digitalização dos processos no UNIJUD, reduzindo a quanti-
dade de servidores e estagiários dedicados ao trabalho, além de permitir a migração de um 
grande volume de processo em tempo recorde. O migrador SAJ->PJE foi aperfeiçoado para 
migrar de forma automática mais de 90% dos processos que estiverem na respectiva fila de 
migração do SAJ. Até o momento, mais de 45 mil processos foram migrados, sem qualquer 
intervenção humana no tratamento de pendências.

ATO CONJUNTO REMESSA PROCESSOS PARA 2º GRAU 

Demanda do setor de distribuição (SECODI) acerca do fechamento dos incidentes processu-
ais de processos cujo o principal tramita no sistema SAJ, a DPG envidou esforços perante a 
administração para determinar a migração dos processos com dependência para o PJE. Na 
oportunidade, foi informado que os magistrados estavam encaminhando os incidentes (PJe) 
para a distribuição para serem distribuídos no SAJ, como processo ordinário, o que gerava 
erro de estatística processual. Discutido o tema em reunião do Grupo Gestor Local das Tabe-
las Processuais Unificadas (TPUs), restou deliberado que caberá ao juízo realizar a migração 
do principal SAJ para o sistema PJe e tramitar todos os processos em sistema único de forma 
adequada. Foi publicado o Ato Conjunto nº 08, de 13 de maio de 2020, que dispõe sobre as 
hipóteses obrigatórias de migração de processos para o sistema PJe, no âmbito do 1º Grau. 
Projeto concluído em maio de 2020.

REGULARIZAÇÃO DE PROCESSOS 

A DPG, em especial, procedeu com a divulgação para adequação das movimentações pro-
cessuais, o que contribui, inclusive, para baixa do acervo processual da unidade judiciária de 
primeiro grau. Em março/2020, 728 processos foram encaminhados do 1º grau para o SE-
COMGE com Erro de movimentação.

CUMPRIMENTO DE METAS DE DESEMPENHO CNJ 

A Diretoria do 1º Grau realizou ações para fomento do cumprimento de metas nacionais de 
desempenho nas unidades do 1º Grau do Poder Judiciário do Estado da Bahia, até dezembro 
de 2020, com o fito de promover a efetiva redução do acervo das unidades judiciais do 1º grau, 
relativo especialmente às metas de desempenho 2 e 9 do CNJ. 

Produtividade Metas: Percentual cumprimento META 2: 43,6% Percentual cumprimento 
META 9: 52,7% 
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MIGRAÇÃO DOS PROCESSOS DE SAJ PARA PJE 

A DPG, em parceria com a SETIM, realizou projeto-piloto para migração do acervo SAJ 
para o Processo Judicial Eletrônico – PJe na 4ª vara de família da comarca de Salvador, o 
que foi determinado pelo Decreto Judiciário nº 330, de 10 de junho de 2020. Essa migra-
ção foi feita através do Banco de Dados, e os processos eram direcionados para a fila de 
migração no SAJ. 

MÓDULO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES NO BI 

A DPG solicitou à SETIM o desenvolvimento de módulo de produtividade no BI, para possibi-
litar a análise da produtividade dos servidores durante o período de teletrabalho em virtude 
da pandemia da COVID-19. As informações de produtividade serão utilizadas para campanha 
motivacional em parceria com a DPG, SEGESP e ASCOM, para estimular a atividade e valori-
zar a produtividade dos servidores. 

PROCESSO DE GESTÃO DOS CARTÓRIOS INTEGRADOS 

A DPG, em seu Manual de Gestão, estabeleceu fluxo de processo de trabalho denominado 
“Do Levantamento de Dados à Gestão dos Cartórios Integrados”, que tem por finalidade o 
monitoramento do desempenho das unidades integradas implantadas no Poder Judiciário, 
bem como a promoção de troca de experiências e a adoção de medidas de melhoria contí-
nua dos Cartórios Integrados.

Com o mapeamento do referido processo de trabalho, a DPG iniciou as atividades para a 
devida implantação do processo de gestão, com o intuito de contribuir no esforço conjunto 
do grupo de trabalho instituído pelo DJ nº 186/2020, para o desenvolvimento do Sistema de 
Cartórios Integrados.

Publicado Ato Normativo Conjunto nº 44, de 2 de dezembro de 2021, que regulamenta as 
atividades desenvolvidas pelos cartórios integrados da Capital e do interior, estabelecendo 
regras gerais para o seu funcionamento.

Implantados: 2º CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL SALVADOR - Inauguração: Dia 29/01/2021
CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL VITÓRIA DA CONQUISTA - Inauguração Dia 30/09/2021
CARTÓRIO INTEGRADO FAMÍLIA - FEIRA DE SANTANA - Inauguração prevista para segunda 
quinzena de janeiro de 2022

SECRETARIA VIRTUAL 

Projeto demandado pela SEJUD, com patrocínio da SGP, visa estruturar e implantar a SECRE-
TARIA VIRTUAL do Poder Judiciário da Bahia, composta por magistrados, servidores e estagi-
ários, para atuação 100% remota nas unidades judiciárias de competências cíveis e criminais 
de todo o estado. Previsão de conclusão: dezembro/2021.

SIDEJUD NACIONAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS 

Sistema nacional de depósitos judiciais em desenvolvimento com diversos Tribunais sob a 
liderança do TJSC. Permite a independência na escolha dos bancos e controle da gestão dos 
depósitos judiciais, apoiando magistrados, servidores, partes processuais e advogados na re-
alização de operações. A DPG compõe equipe de trabalho para análise e definição das neces-
sidades, restrições e características do sistema, com representante do 3º cartório integrado 
de relações de consumo.  Previsão de conclusão: segundo semestre/2021.

JUIZO 100% DIGITAL 

Implementação do Projeto Juízo 100% Digital (Resolução CNJ nº 345, de 09/10/2020), no âm-
bito do Poder Judiciário da Bahia, para melhoria dos indicadores de produtividade e cele-
ridade informados pelo Conselho Nacional de Justiça. SEJUD e DPG integram o grupo de 
trabalho do projeto que já encontra-se implantado.

PJE MÍDIAS 

Ferramenta que facilita aos magistrados a gravação audiovisual das audiências, com a possi-
bilidade de indexação dos principais eventos. Permite ainda a publicação desses documentos 
digitais (audiovisuais) em um único portal, que funciona como um agregador de todas as 
audiências. A DPG coordena a equipe de implantação do sistema, que teve sua implantação 
finalizada em todo o primeiro grau de jurisdição em novembro/2020. Há previsão de implan-
tação no segundo grau até o final de 2021.

RECOLHER LEGAL

Projeto estratégico do Poder Judiciário da Bahia, de iniciativa do Núcleo de Arrecadação e Fis-
calização (NAF), que visa a otimização da arrecadação das custas judiciais do Poder Judiciário, 
com a implementação de ações de orientação, fiscalização e medidas de responsabilização 
legal relativas ao recolhimento das custas. Projeto contou com colaboração e engajamento 
da DPG, para viabilizar a iniciativa no âmbito do 1º grau de jurisdição. 

MUTIRÃO DE CURATELA 

O Projeto Mutirões de Curatela, de iniciativa da Assessoria Especial da Presidência II – Assun-
tos Institucionais e a colaboração da Diretoria do 1º Grau do TJBA, com o apoio da Defensoria 
Pública e do Ministério Público do Estado da Bahia, tem por objetivo a realização de mutirões 
de entrevistas, perícias, parecer do MP, manifestação do Curador Especial e sentença/termo de 
curatela dos processos de curatela em trâmite nas varas competentes deste Poder Judiciário. 
Visando à continuidade do projeto Mutirão de Curatela, nos moldes realizado nas Obras Sociais 
Irmã Dulce, em setembro de 2019 que foi pré-selecionado para o Prêmio Innovare 2020. 

Em 18 de outubro de 2021, foi realizado o Mutirão de Curatela das instituições Asilo São 
Lázaro e Lar Vida. Foram realizadas um total de 17 audiências e 32 perícias, durante a ação 
que ocorreu de forma virtual, os laudos de avaliação multidisciplinar foram produzidos pela 
equipe do Serviço de Apoio e Orientação Familiar (SAOF) e composto por estagiários de pós-
-graduação, integrantes do Programa de Estágio de Estudantes de Pós-Graduação do PJBA, 
que atuaram em auxílio aos magistrados, na realização da produção da prova. 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESTAGIÁRIOS 

Termo de Cooperação Técnica Administrativa nº 02/2019, celebrado entre o Tribunal de Justi-
ça da Bahia e o Município de Salvador, ficou estabelecido que esse colocaria à disposição do 
Tribunal, sem nenhum ônus para este, 50 (cinquenta) estagiários de nível superior, para atua-
rem nas Varas de Execuções Fiscais da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

APRIMORAMENTO DO SAOF

Implementação de ações de aprimoramento junto ao Serviço de Apoio e Orientação Fami-
liar (SAOF), visando garantir uma prestação jurisdicional mais efetiva, bem como promover 
celeridade na tramitação dos processos remetidos ao setor pelas Varas, para a elaboração de 
Estudos Sociais, Psicológicos e Psicossociais que subsidiam as decisões das unidades judiciá-
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rias. A Diretoria do 1º Grau buscou apoiar e impulsionar o SAOF no implemento de ações para 
aumentar a produtividade, combater a morosidade e garantir a eficiência e a celeridade na 
prestação jurisdicional. 

BALCÃO VIRTUAL 

Plataforma de videoconferência que permite contato com o setor de atendimento de cada 
unidade judiciária dos 1º e 2º graus do PJBA, de maneira remota, porém similar ao atendi-
mento presencial no balcão das unidades. A criação da referida plataforma pelos tribunais 
estaduais foi regulamentada pela Resolução nº 372/2021, do CNJ. A Diretoria do 1º Grau (DPG) 
disponibilizou no site institucional do PJBA os canais de atendimento do Balcão Virtual, pela 
plataforma do Portal de Serviços PJBA Online, visando otimizar o atendimento às partes e 
advogados. A plataforma oferece filtros de pesquisa, que facilitam o atendimento, com as 
informações dos telefones de contato e e-mails de cada unidade. 

Com a retomada das atividades presenciais nas unidades, o Balcão Virtual passa a ser mais 
uma opção de atendimento às partes. 

SANEAMENTOS VARAS CÍVEIS 

A Diretoria do 1º Grau realiza saneamentos cíveis priorizando as Unidades Judiciárias sem juiz 
titular e com baixos percentuais de cumprimento Meta 2 do CNJ, direcionando os trabalhos 
do saneamento para incremento dos percentuais de cumprimento Meta 2, diminuição do 
acervo de processos parados há mais de cem dias, bem como dando acompanhamento e 
orientação as Unidades Judiciárias no sentido de adotar medidas de gestão que visem me-
lhorias na prestação jurisdicional. Neste sentido, o saneamento cível abarca as atividades de 
cartório e gabinete, de acordo com a necessidade de cada Comarca/Vara, contando com 
equipe de juízes, servidores, tendo sido recentemente reforçada com a contratação de esta-
giários de pós- graduação. 

CAPACITAÇÃO ESTAGIÁRIOS PÓS-GRADUAÇÃO 

O Programa de Capacitação de Estagiários de Pós-Graduação visa proporcionar o conheci-
mento prático aos pós-graduandos, que estagiam nas unidades do PJBA, por meio do Pro-
grama de Estágio de Pós-Graduação do Poder Judiciário do Estado da Bahia, instituído pelo 
Decreto Judiciário nº 790, de 05 de novembro de 2020 e ampliado pelo Decreto Judiciário nº 
186, de 24 de março de 2021. Nesse sentido, por meio da Diretoria do 1º Grau, o Tribunal de 
Justiça, cônscio do compromisso com o aprimoramento dos estagiários de pós-graduação 
recém contratados, estabelece o Programa de Capacitação desses estagiários, cujo objetivo 
é aprimorar e otimizar a experiência do estágio disponibilizado pelo TJBA, fornecendo aos es-
tagiários, além da experiência prática, o aprendizado de forma mais completa e aprofundada. 
Conforme relatórios de frequência enviados pela UNICORP, até o dia 02/08/2021, a participa-
ção tem atingido a média de 160 estagiários de pós-graduação por evento. 

REGIME DE EXCEÇÃO - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

A fim de atender à determinação da Corregedoria Nacional de Justiça no PP CNJ 007598-
39.2017.2.00.0000, bem como tornar mais eficiente a prestação jurisdicional da 5ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Salvador, foi autorizado na sessão do Conselho da Magistra-
tura de 08/03/2021, a instauração do regime de exceção na unidade. A DPG disponibilizou à 
unidade 3 servidoras, 4 estagiários de pós-graduação, além de 5 estagiários de graduação 
que atuaram até 30/06/2021. Além disso, a equipe da DPG prestou suporte na validação dos 
processos migrados para o PJE, além de auxiliar a Diretora da unidade nas demandas de soli-
citação de acessos e agilidade nos chamados ao service desk para andamento das atividades. 

Até o final do regime de exceção na 5ª Vara da Fazenda Pública, a Diretoria de Primeiro Grau 
estará à disposição da unidade, bem como da Corregedoria, para prestar o apoio necessário 
e auxiliar na solução das mais diversas demandas. 

PROJETO GRUPO DE ESTUDOS PJE 

Com o advento das novas atualizações no Processo Judicial Eletrônico, surgiu a necessidade 
de aperfeiçoamento dos servidores na utilização do sistema, bem como no auxílio do direcio-
namento das demandas nos fluxos de trabalho. Essa iniciativa da Diretoria do 1º Grau tem por 
objetivo auxiliar os servidores nas principais atividades desenvolvidas no âmbito do cartório e 
do gabinete, de modo que possibilite o aprendizado das tarefas habituais de uma forma mais 
simples e dinâmica, auxiliando na otimização do trabalho desempenhado pelo órgão julgador. 

TREINAMENTO SISTEMAS JUDICIAIS - SAJ E PJE 

Pensando em dar um suporte para esses servidores, magistrados e estagiários, a Diretoria do 
1º Grau, montou um plano estratégico para oferecer um treinamento mais específico do PJE 
e do SAJ, levando em consideração as principais demandas das varas. Durante os treinamen-
tos, os servidores conseguiram otimizar a sua forma de trabalho dentro dos sistemas judiciais 
fazendo com que a prestação jurisdicional fosse realizada de forma mais célere. A Diretoria do 
1º grau tornou-se um ponto de referência no que diz respeito aos treinamentos dos sistemas 
judiciais, auxiliando os servidores do Tribunal de Justiça da Bahia a aprimorar o trabalho de-
sempenhado nos órgãos julgadores. 

CENTRAL DE AGENDAMENTO 

A Central de Agendamento atende atualmente todas as unidades judiciárias do primeiro e 
segundo graus do Poder Judiciário do Estado da Bahia, inclusive as Unidades integrantes do 
Sistema dos Juizados Especiais. Essa ferramenta encontra-se disponível ainda após a cessa-
ção das medidas restritivas por conta da Pandemia da COVID-19 e continuará a ser utilizada 
para marcação de atendimentos presenciais.

DADOS NUMÉRICOS DA CENTRAL DE AGENDAMENTO DESDE A IMPLANTAÇÃO: Período 
compreendido entre 12 de Abril de 2021 a 12 de Agosto de 2021: 

• TOTAL DE ATENDIMENTOS DE TODAS AS UNIDADES – 10.716
• ATENDIMENTOS SEM QUEIXAS – 6.327 
• ATENDIMENTOS CANCELADOS PELA PARTE – 3.067 
• ATENDIMENTOS CONFIRMADOS – 16.927
• NÃO COMPARECIMENTOS PELA PARTE – 1.686
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Apresentação

A Secretaria de Planejamento, Programação e Orçamento (SEPLAN) é o órgão auxiliar do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia (PJBA) incumbido de formular e materializar políticas e 
diretrizes de planejamento, orçamento e gestão de projetos e processos.

Principais atribuições

Gestão Estratégica

• Administração do Portal da Estratégia (http://www5.tjba.jus.br/estrategia/); e
• Elaboração, acompanhamento e desdobramento do Planejamento Estratégico do PJBA.

Gestão de Informações Estatísticas

• Acompanhamento de resoluções, metas e números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
• Atualização da Tabela de Lotação de Pessoal (TLP);
• Direção do Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica (NEGE);
• Direção do Núcleo de Gestão da Qualidade (NUGEQ);
• Promoção de debates e ações acerca dos indicadores e metas do CNJ, objetivando 
melhoria na prestação jurisdicional e a consequente alavancagem da posição do PJBA 
no cenário nacional, valorizando a imagem institucional; e
• Realização de estudos e pesquisas institucionais.

Gestão de Projetos e Processos

• Administração do Sistema de Gestão e Projetos (SGP) para gestão e o monitoramen-
to da estratégia, banco de iniciativas e dos projetos institucionais; e
• Direção do Escritório de Projetos e Processos Estratégicos (EPPE) e do Escritório de 
Projetos e Processos Departamentais (EDEP).

Gestão Orçamentária

• Acompanhamento da execução orçamentária do Poder Judiciário; e
• Acompanhamento e avaliação da programação orçamentária do Poder Judiciário.

Plano Diretor Anual - PDA 2020 - 2021

Todas as atividades descritas neste Relatório de Gestão seguem o quanto planejado no Plano 
Diretor Anual (PDA 2020 e 2021) da Secretaria de Planejamento, Programação e Orçamento 
(SEPLAN).

Planejamento Estratégico 2021-2026

Iniciada em junho de 2020, a construção do Plano Estratégico do PJBA sexênio 2021-2026 
passou, dentre outras, pelas fases de Planejamento, realização de Consulta Pública, partici-
pação das unidades táticas na elaboração dos Objetivos Estratégicos, desenho dos Mapas 
Estratégicos do PJBA e das áreas e definição dos Indicadores estratégicos, culminando no 
encaminhamento da Minuta de Resolução à Comissão de Reforma em 10 de dezembro de 
2020. A aprovação do Planejamento Estratégico 2021-2026 ocorreu através da Resolução Ple-
nária nº 03/2021, cuja proposta do Desembargador Pedro Guerra, foi apresentada na sessão 
do Tribunal Pleno em 24/03/2021, sendo aprovada por unanimidade. http://www5.tjba.jus.br/
estrategia/index.php/planejamento-estrategico-2021-2026/

Acompanhamento da Execução Estratégica  
do Poder Judiciário do Estado da Bahia

Na busca por uma prestação judiciária mais célere e eficaz, o Poder Judiciário do Estado da 
Bahia (PJBA) vem adotando práticas de gestão para o alcance dos seus resultados, neste 
sentido o acompanhamento da execução da estratégia, foi pensado a partir da necessidade 
do gerenciamento dos processos de trabalho e da sua capacidade de gerar valor para a Ins-
tituição, para tanto foram desenvolvidas ferramentas que corroboram para a sua execução. 
Inicialmente citamos os indicadores estratégicos, como base principal para a verificação do 
cumprimento dos objetivos e metas, os quais são desdobrados a partir da Cadeia de Valor do 
TJBA. Outros recursos foram implantados, visando um melhor desempenho para o alcance e 
desdobramento da Estratégia, os quais estão mencionados e explicados abaixo.

Acompanhamento de Indicadores Estratégicos
Os Indicadores do Planejamento Estratégico 2021-2026 foram elaborados e publicados no 
prazo, conforme Resolução nº 03, de 24 de março de 2021, sendo alimentados, desde então, 
pelas áreas, de acordo com os prazos de acompanhamento estipulados. Futuramente, serão 
monitorados através de ferramenta automatizada a ser desenvolvida pela SEPLAN, estando 
o sistema em fase de elaboração. Link Para Indicadores:
http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/indicadores-e-metas-2021-2026/.

Acompanhamento de Indicadores Nacionais
A SEPLAN acompanha o desempenho institucional do PJBA, através dos indicadores elen-
cados pela Resolução CNJ nº 76/2009, com utilização de ferramenta de Business Intelligence 
(BI), que permite análise dos dados para possíveis ações de correção de rumo. Link para os 
Indicadores das Unidades:
http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/resumo-estatistico-mensal/.

Reunião de Análise Estratégica - RAE
A realização da RAE é uma ação obrigatória que con-
tribui substancialmente com o alcance do Prêmio 
CNJ de Qualidade, prevista nas Resoluções do CNJ 
nº 70, de 18 de março de 2009, ratificada no artigo 9º 
da Resolução nº 198, de 1º de julho de 2014; e Reso-
lução do TJBA nº 12, de 31 de agosto 2016, servem ao 
PJBA como marcos de controle do rumo planejado 
em sua estratégia, de modo que suas políticas pú-
blicas, ações e projetos sejam produzidos, testados 

http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/planejamento-estrategico-2021-2026/
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e validados sob essa égide, sempre orientados para o pleno atendimento dos jurisdicionados 
em suas demandas, por uma justiça célere e eficiente. Foram realizadas sob condução da SE-
PLAN, 04 (quatro) RAE’s no ano de 2020 e 04 (quatro) RAE’s em 2021. Link para os resumos das 
RAEs: http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/reuniao-de-analise-da-estrategia-rae/.

Reunião de Líderes Avançados - RLA
As Reuniões de Líderes Avançados RLA’s têm caráter 
de acompanhamento do progresso dos trabalhos das 
unidades e funcionam como uma preparação para as 
Reuniões de Análise da Estratégia (RAE’s). Foram reali-
zadas sob condução da SEPLAN, 04 (quatro) RLA’s em 
2020 e 05 (cinco) em 2021, sendo 01 (uma) extraordiná-
ria. Link para os resumos das RLAs: http://www5.tjba.jus.
br/estrategia/index.php/reuniao-de-lideres-avancados/. 

Reunião de Programação Orçamentária - RPO 
Ao longo do biênio, foram realizadas Reuniões de 
Programação Orçamentária (RPO’s) com o objetivo 
de, junto aos gestores responsáveis pela execução 
orçamentária do Poder Judiciário, dirimir eventuais 
dúvidas técnicas existentes e manter em alinho a exe-
cução do orçamento ao planejamento estratégico re-
alizado pela administração do Poder. Foram realizadas 
sob condução da SEPLAN, 04 (quatro) RPO’s no ano 

de 2020 e 05 (cinco) RPO’s em 2021, sendo 01 (uma) extraordinária. Link para os resumos das 
RAEs: http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/reuniao-de-analise-da-estrategia-rae/.

De forma adicional, conforme abaixo descrito, os encontros foram necessários para:

• Alinhar informações junto aos gestores, quanto ao início da execução orçamentária 
de cada exercício financeiro;
• Gerir o contingenciamento orçamentário proveniente da redução na arrecadação 
das receitas próprias do Poder, em virtude da pandemia provocada pelo novo Corona-
vírus (Covid-19);
• Orientar quanto à elaboração do “Plano de Trabalho Anual - PTA”; e
• Esclarecer, orientar, acompanhar e consolidar as informações com vistas à elaboração 
da Proposta Orçamentária Anual, para os exercícios financeiros  de 2021 e 2022.

Mapas Estratégicos

O Mapa Estratégico do PJBA sintetiza o Plano Estra-
tégico do Poder Judiciário do estado da Bahia, pois 
inicia a partir da Missão e Visão da instituição para os 
Macro desafios propostos e seu desdobramento em 
ações. Esta disposição visual permite rápida assimila-
ção da essência da estratégia adotada. O Mapa Estra-
tégico é desdobrado em Mapas Departamentais, por 
unidade, os quais têm a finalidade de demonstrar em 

termos gráficos os Objetivos e Indicadores de cada área, possibilitando assim uma melhor 
gestão à vista. Em 2021, a SEPLAN encomendou e distribuiu 121 (cento e vinte e um) mapas 
estratégicos emoldurados a serem dispostos fisicamente nas unidades do TJBA, destes, 50 
vislumbram o Poder Judiciário geral. As áreas contempladas foram: Presidência, 1ª Vice-Pre-
sidência, 2ª Vice-Presidência, COJE, Corregedorias, CTJUD, NSA, NUPEMEC, SEAD, SEGESP, 
SEJUD, SEPLAN, SETIM, SGP e UNICORP. (http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/ma-
pa-estrategico-2021-2026/).

Workshop da Estratégia

Realização do IV Workshop da Estratégia, evento 
com finalidade de selecionar e priorizar os projetos 
que integrarão o Portfólio Estratégico 2020/2021. 
Ocorrido na primeira semana de março 2020, o 
Workshop da Estratégia teve o objetivo de alinha-
mento das Diretrizes da Gestão com a Estratégia do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia – PJBA e contou 
com a participação de todos os setores administrati-

vos da Presidência e das Corregedorias.

O evento contou com a participação da maioria absoluta das áreas e, ao final, selecionou e 
pontuou 35 iniciativas relacionadas às diretrizes da Presidência. As seguintes atividades fize-
ram parte da elaboração do Workshop:

a) Levantamento de 155 iniciativas nos Portais dos Tribunais do segmento da Justiça Estadual 
e do Relatório de Transição, a fim de compor o Banco de Iniciativas do PJBA, para serem uti-
lizadas como alternativas potenciais na implantação de Projetos;

b) Análise, seleção e categorização das iniciativas levantadas; e

c) Criação de formulário eletrônico para votação e inserção de iniciativas pelas diversas áreas 
do PJBA.

Proposta de Atualização do Regimento Interno

Após o ano de 2013, quando da última publicação do regimento, em virtude das naturais e 
dinâmicas mudanças ocorridas ao longo dos anos nas competências dos diversos órgãos 
auxiliares, ensejando necessárias reformulações na estrutura administrativa deste Tribu-
nal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), foi aprovada por seu Comitê de Governança 
(CGOV), em Reunião de Análise da Estratégia (RAE), a continuidade do processo de atu-
alização do Regimento Interno dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo 
da Justiça, iniciado em 2019. A proposta do Regimento foi encaminhada à Comissão de 
Reforma em 26/08/2021.

Gestão de Dados e Conhecimento

Visando a melhoria da qualidade da informação prestada ao cliente interno e externo, o Nú-
cleo de Estatística e Gestão Estratégica (NEGE) efetua, constantemente, apurações de dados 
estatísticos do Tribunal, usando, para o monitoramento e acompanhamento dos indicadores 
institucionais do compêndio Justiça em Números e das Metas Nacionais, o Sistema de BI, 
cujos módulos foram definidos pela SEPLAN.
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Prêmio CNJ de Qualidade

O Prêmio CNJ de Qualidade, originado pela Portaria CNJ nº 18, de 23 de abril de 2018, visa o 
reconhecimento da excelência na produção, gestão, organização e disseminação das infor-
mações administrativas e processuais dos tribunais brasileiros, sendo a principal premiação 
concedida no âmbito judiciário nacional, realizada no Encontro Nacional dos Tribunais, nor-
malmente no mês de novembro. Como critério de avaliação, o CNJ acompanha cada tribunal 
quanto ao pleno atendimento de suas diversas Resoluções e Portarias.

A SEPLAN vem monitorando junto às áreas, diariamente, os principais indicadores para alcan-
ce desta premiação, coordenando ações em busca de melhor pontuação, que reflita a exce-
lência da prestação jurisdicional ofertada pelo PJBA e que culmine com o reconhecimento 
nacional. Em 2020, o PJBA obteve, pelo quarto ano consecutivo, o prêmio na Categoria Ouro.

Selo Justiça em Números TJBA

O PJBA, através de solenidade, coordenada pela SE-
PLAN em parceria com a ASCOM e Cerimonial da Pre-
sidência, realiza a premiação das unidades vencedoras 
do Prêmio Justiça em Números PJBA, nas categorias 
Diamante, Ouro, Prata e Bronze desde 2017. A edição 
de 2019, presencial, que ocorreu no Auditório do TJBA 
em janeiro 2020, contou com solenidade, onde foram 

entrega de 19 (dezenove) troféus Diamante. A SEPLAN ainda confeccionou 120 (cento e vinte) 
Certificados na categoria Ouro.

No ano de 2020 ocorreu no formato 100% virtual e foram premiadas 139 Unidades, sendo: 13 
na Categoria Diamante, 59 na Categoria Ouro, 20 na categoria Prata e 47 na Categoria Bronze.
A SEPLAN encomendou e distribuiu às unidades ganhadoras 13 (treze) troféus, confecciona-
dos com material de Cristal óptico e 139 Certificados para as categorias Ouro, Prata e Bronze, 
os quais foram impressos na gráfica do TJBA e encaminhados pela SEPLAN aos vencedores 
destas categorias. Ambos os prêmios foram desenhados pela ASCOM.

A Organização do evento capitaneado pela SEPLAN incluiu desde a fase de Confirmação da 
base de dados com a SETIM, até o envio dos Troféus e Certificados às unidades premiadas. 
Foram ao todo 56 (cinquenta e seis) tarefas capitaneadas pela SEPLAN, as quais se encon-
tram descritas no KANBOARD – Ferramenta para organização de dados.

Em 2021 foi publicado o Decreto nº 560 de 31 de agosto 2021, que estabelece os critérios de 
reconhecimento das unidades. Mensalmente, a SEPLAN tem divulgado a Taxa de Congestio-
namento para acompanhamento e monitoramento.

Ranking da Transparência

Ranking da Transparência do Poder Judiciário, instituído pela Resolução CNJ nº 260, de 11 
de setembro de 2018, que alterou a Resolução CNJ nº 215, de 16 de dezembro de 2015, tem 
como finalidade conseguir, com dados objetivos, avaliar o grau de informação que os tribu-
nais e conselhos disponibilizam aos cidadãos. Neste sentido, como forma de manutenção do 
excelente resultado obtido desde 2019, onde o PJBA figurou entre os primeiros colocados, a 
SEPLAN coordena os trabalhos realizados com esforços conjuntos de toda a estrutura admi-
nistrativa, buscando aprimoramento e adequação às exigências normativas e boas práticas.
A SEPLAN participou de grupos de trabalhos capitaneados pela SGP – Secretaria Geral da 

Presidência, que teve como objetivo: a reformulação do Portal da Transparência, com melho-
ria da forma da alimentação dos dados e a elaboração de Ato Normativo definindo as respec-
tivas áreas responsáveis pela inclusão das informações.

Foram realizados 16 (dezesseis) encontros com o Grupo de trabalho completo, desde que foi 
formado em maio 2021, além de reuniões de subgrupos que somaram mais 22 (vinte e duas).
Atualmente está em fase de testes um novo modelo de apresentação para as buscas no site 
do TJBA. A primeira versão do NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA foi entregue em Novem-
bro 2021 e já foi publicada. Ressalta-se a busca da SEPLAN por um maior desenvolvimento 
deste Portal, incluindo itens referentes a licitações, contratos e convênios.

Em 2020, o alcance foi de 87,50% e em 2021 atingiu 96,62%, sendo atualmente o 6º (sexto) 
colocado no Ranking da Transparência entre os 27 Tribunais Estaduais. http://www.tjba.jus.br/
transparencia/

Relatório Justiça em Números

Relatório Justiça em Números, também exigido e di-
vulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), anu-
almente, possui como objetivo a ampliação do proces-
so de gestão e produtividade do Poder Judiciário, por 
meio da coleta semestral, da sistematização de dados 
estatísticos e do cálculo de indicadores capazes de re-
tratar o desempenho dos tribunais. Neste contexto, a 
SEPLAN compilou as informações do TJBA e encami-
nhou ao CNJ, de forma eletrônica.

Metas Nacionais

As Metas Nacionais propostas pelo CNJ representam o compromisso dos tribunais com o aper-
feiçoamento da prestação jurisdicional, buscando proporcionar à sociedade, um serviço mais 
célere, com maior eficiência, eficácia e qualidade. Em 2021, a SEPLAN conduziu o WORKSHOP 
PIME 2022 com a participação dos Magistrados representantes da Rede de Governança Co-
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laborativa Regional do PJBA e realizou AUDIÊNCIA PÚBLICA PIME 2022, ambos os eventos 
objetivaram buscar contribuições para a Proposta Inicial de Metas (PIME), para o ano de 2022. 
Além destes marcos importantes, a SEPLAN realizou com o apoio da SETIM/COSIS e SGP/AS-
COM, nos anos de 2020 e 2021, PESQUISA DE CONSULTA PÚBLICA de Âmbito Nacional. Nesta 
senda, a SEPLAN realiza o acompanhamento do cumprimento das Metas Nacionais, alertando 
as unidades responsáveis quanto à importância da promoção de ações necessárias para seu al-
cance. A SEPLAN totalizou 36 (trinta e seis) tarefas na condução das ações das Metas Nacionais, 
conforme descrito no KANBOARD - Ferramenta para organização de dados.

A AUDIÊNCIA PÚBLICA PIME 2022, foi transmitida no canal do Poder Judiciário da Bahia 
apresentando aos participantes sobre o objetivo do evento que foi o de ouvir e acolher con-
tribuições da Sociedade para a proposta inicial de Metas Nacionais 2022. O evento abordou, 
além de outras ações, o significado das Metas Nacionais, explicando-se que são enviadas pelo 
Conselho Nacional de Justiça no ano anterior à sua efetivação, para análise e propostas pelos 
tribunais do país e da Sociedade. Mostraram-se as metas: pétreas 1 e 2; renovação 3, 5 e 8; 
revisão 4, 9 e 12, Metas temáticas: Infância e juventude, Transformação digital e de Extinção 6. 
Houve interação no chat, através de comentários e perguntas, todos eles respondidos pelos 
apresentadores. Links para Audiência Pública: 

http://www5.tjba.jus.br/portal/pjba-realiza-audiencia-publica-dia-13-07-para-discutir-as-
-metas-nacionais-propostas-pelo-cnj-para-2022/

https://www.youtube.com/watch?v=o3AYTDllaMI

http://www5.tjba.jus.br/portal/audiencia-publica-esclarece-sobre-a-proposta-inicial-de-me-
tas-nacionais-do-poder-judiciario-para-2022/

Semanas de Sentenças e Baixas

A ação, promovida pela Presidência do PJBA, em 
parceria com a Corregedoria-Geral de Justiça (CCJ) e 
Corregedoria das Comarcas do Interior (CCI), e coorde-
nada pela SEPLAN, visa aumentar a eficiência e a qua-
lidade na prestação jurisdicional e reduzir o estoque 
dos processos e a taxa de congestionamento. As 04 
(quatro) Semanas de Sentenças e Baixas ocorreram 
de 13 a 17 de julho 2020, 05 a 09 de outubro de 2020, 

17 a 23 de julho 2021 e 18 a 22 de outubro 2021, somaram 163.060 sentenças e 395.884 baixas, 
no total de 558.944 atos.

Inteligência de Negócio com Qualidade de Dados

No desenvolvimento de suas competências, a SEPLAN realiza, entre outras ações, a depura-
ção e análise da base de dados e o apoio estatístico para as atividades da área judicial, como a 
promoção de magistrados e o processo de elevação de comarcas, além de promover homo-
logações e correções dos dados enviados ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Neste cenário, realiza ainda, o trabalho de revisão da forma de extração da estatística proces-
sual para alinhamento com o glossário, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, em 
especial quanto aos Casos Novos, Baixados e Pendentes.
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Este trabalho, desenvolvido em parceria com a SETIM/CSJUD, que disponibilizou todo o mo-
delo de consulta às bases dos sistemas judiciais, está sendo revisado e homologado pela 
SEPLAN. Já foram implementadas 174 ações e atualmente 08 (oito) estão em andamento. 
Ao final, os dados de 2020 e 2021 estarão depurados e reprocessados para que as correções 
resultantes deste esforço reflitam uma melhor qualidade de dados para o PJBA.

Tabela de Lotação de Pessoal - TLP

O NEGE, conforme orientação da Resolução n° 219, do CNJ, promoveu diversas atualiza-
ções da Tabela de Lotação de Pessoal (TLP) e está trabalhando na próxima publicação, de 
data-base 01/01/2022, de modo a evidenciar a necessidade da equalização de recursos e 
otimização da força de trabalho, consideradas estratégicas para a melhoria da prestação 
jurisdicional.

Monitoramento do Desempenho em Tempo de Pandemia

Foi desenvolvido Sistema de BI para acompanhamento da produtividade no período do Te-
letrabalho (http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/desempenho-no-teletrabalho/). A 
ferramenta possibilita a prestação de informações ao Conselho Nacional de Justiça e publi-
cações no Portal da Estratégia do TJBA, bem como monitora o número de processos distri-
buídos, cujo assunto seja Covid-19 (http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/acompanha-
mento-de-processos-covid19/).

Resumo Estatístico Mensal

Com o propósito de auxiliar na gestão das unidades judiciais, o Núcleo de Estatística e Gestão 
Estratégica criou o Resumo Estatístico Mensal, no qual são disponibilizadas no Portal da Es-
tratégia (http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/resumo-estatistico-mensal/) informa-
ções estatísticas essenciais, como percentual de cumprimento das Metas Nacionais 1 e 2, Taxa 
de Congestionamento e Índice de Atendimento à Demanda. São coletados e disponibilizados 
dados de todas as serventias judiciais do TJBA.

Radar do PJBA

Honrando o alinhamento com a diretriz “Transparência” da Gestão, a SEPLAN criou o bole-
tim RADAR do PJBA (http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/radar-do-pjba/), publicado 
mensalmente, com informações gerais do TJBA tais como: execução orçamentária, estrutura 
física, quadro de pessoal, desempenho nas Metas Nacionais e números relativos às ações de 
sustentabilidade.

Módulo de Produtividade Mensal (MPM)

Instituído pelo Provimento nº 49, de 18 de agosto de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, 
o Módulo de Produtividade Mensal (MPM) tem por finalidade a publicidade e o acompa-
nhamento mensal da produtividade do Poder Judiciário. Neste sentido, a Coordenação de 
Estatística realiza atividades diárias de análise e adequação da apuração dos resultados esta-
tísticos de produtividade do Tribunal.

http://www5.tjba.jus.br/portal/pjba-realiza-audiencia-publica-dia-13-07-para-discutir-as-metas-nacionais-propostas-pelo-cnj-para-2022/
http://www5.tjba.jus.br/portal/pjba-realiza-audiencia-publica-dia-13-07-para-discutir-as-metas-nacionais-propostas-pelo-cnj-para-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=o3AYTDllaMI
http://www5.tjba.jus.br/portal/audiencia-publica-esclarece-sobre-a-proposta-inicial-de-metas-nacionais-do-poder-judiciario-para-2022/
http://www5.tjba.jus.br/portal/audiencia-publica-esclarece-sobre-a-proposta-inicial-de-metas-nacionais-do-poder-judiciario-para-2022/
http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/desempenho-no-teletrabalho/
http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/acompanhamento-de-processos-covid19/
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DATAJUD

A comunicação dos dados básicos e de movimentação de todo acervo distribuído ou baixa-
do desde 2015 é feita através de um protocolo de transmissão denominado MNI. O modelo 
desenvolvido pelo CNJ tem demandado uma série de adequações na estrutura de dados do 
TJBA e a SEPLAN tem apoiado a Coordenação de Sistemas Judiciais (SETIM/CSJUD) na defi-
nição de regras para extração e formatação destas informações.

Sistema de Organização do Judiciário - SOJ

Em meados de 2020, a SEPLAN tornou-se responsável por reformular e atualizar o Sistema de 
Organização do Judiciário – SOJ, de forma a futuramente melhorar a tomada de decisão por 
intermédio de uma efetiva governança das informações oriundas das unidades do PJBA, ob-
tendo melhorias na condição de levantamentos estatísticos, ao possibilitar o relacionamento 
de diferentes bases, em razão da padronização na forma de entrada dos dados oriundos das 
unidades e ganho de maior eficiência na gestão pela qualidade das informações prestadas 
pelas áreas.

A SEPLAN redigiu o Ato Normativo Nº 14, que dispõe sobre a inserção e atualização dos dados 
relativos ao sistema de Organização Judiciária – SOJ pelas unidades envolvidas na alimenta-
ção desta ferramenta. O projeto de Implantação do Novo SOJ foi desenvolvido e acompanha-
do pela SEPLAN e executado pela COSIS.  

Durante o período de implantação, a SEPLAN elaborou todo o Planejamento levantando os 
requisitos funcionais, realizando acompanhamento e controle de todas as atividades da CO-
SIS para o SOJ, que incluiu: a Criação de funcionalidade de perfis e do Histórico de Eventos. 
A SEPLAN, além disso, construiu o Mapeamento do SOJ que envolve todo o processo: SE-
PLAN 042 - Inserir e Atualizar Dados no SOJ.

Em 2021, após a publicação do Ato Conjunto N° 14, a SEPLAN realizou reunião com as áreas 
envolvidas explicando os novos perfis, apresentando o fluxo de trabalho e demonstrando o sis-
tema. A nova versão do SOJ será disponibilizada para estas áreas até o mês de dezembro 2021.

Gestão de Projetos e Processos

Fomento ao Desenvolvimento da Cultura de Projetos

Considerando a Resolução nº 13, de 31 de agosto de 2016 que regulamenta a implantação do 
Escritório de Projetos e Processos Estratégicos (EPPE) e dos Escritórios de Projetos e Proces-
sos Departamentais (EDEP), no âmbito de atuação do Poder Judiciário do Estado da Bahia, a 
SEPLAN apoia as unidades na criação e na manutenção dos seus EDEP ś.

São realizados encontros periódicos do colegiado do EPPE, com a participação de um repre-
sentante de cada EDEP, cujo objetivo primordial é zelar pela melhoria e maturidade das me-
todologias de projetos e processos no âmbito do PJBA. Essa ação atende também o Objetivo 
Estratégico M9.8 - Alcançar Nível de Maturidade “Gerenciado” (Conforme Modelo de Maturi-
dade Consagrado de Mercado), em Gestão de Projetos e Processos, até 2026.

Objetivando cumprir as metodologias existentes, a SEPLAN estabeleceu que a partir do mês de 
Setembro 2021, nos encontros colegiados, seja eleito um EDEPP que terá como atribuição realizar 
auditoria em um projeto e um processo, munido dos Checklist́ s de verificação durante o mês 

que antecede a próxima reunião. Dentre as regras definidas ressaltamos que a área não deva 
avaliar o seu próprio projeto ou processo. Os resultados são apresentados nas reuniões. Até então 
foram inspecionados os seguintes processos e projetos:

Projetos:
PLN-COJE - Inovações Tecnológicas COJE; e
PLN- SEGESP- Implantação do eSocial.

Processos: 
SEGESP - Realizar Abertura e Fechamento de Folha de Pagamento; e
SEPLAN-016-Elaborar Política de Planejamento.

Todas as reuniões Colegiadas estão registradas em Atas de Reunião e acompanhadas por 
Planos de Ação constantes no próprio documento. Dentre as principais ações e deliberações 
ocorridas destacamos:

• Andamento dos projetos estratégicos;
• Indicadores Estratégicos 2021 a 2026;
• Contratação de serviços para manutenção do SGP (Sistema de Gestão de Projetos);
• Sugestões por parte dos EDEP´S para implantação de melhorias no SGP;
• Contratação dos serviços de Governança Corporativa;
• Sugestões por parte dos EDEP´s para mapeamento e automatização de processos;
• Execução de treinamento a ser ministrado pela SEPLAN para os Gerentes e responsá-
veis por projetos no “curso Básico da Metodologia de Gestão Estratégica com Projetos 
e Processos”;
• Apresentação dos resultados dos checklist´s de projetos e processos;
• Análises dos itens constantes nos checklis´s de projetos e processos;
• Execução de testes na ferramenta do CA-PPM; e
• Informações sobre as RLA´s e RAE´s.

Foram realizadas 11 (onze) Reuniões Colegiadas dos membros do EPPE em 2020 e 10 (dez) em 
2021, com os respectivos representantes dos EDEP’s para divulgação da metodologia e boas 
práticas de projetos e processos, deliberações sobre ferramentas a serem utilizadas para o 
gerenciamento de projetos e processos e acompanhamento das ações estratégicas do PJBA.

Acompanhamento de Serviços para Manutenção e Melhoria do SGP

A SEPLAN acompanha junto à SETIM a contratação do serviço contínuo de suporte técnico 
e atualização da versão do CA-PPM, para tanto elegeu internamente um Fiscal de Contrato 
com vistas a supervisionar os trâmites e operações de forma a atender as exigências legais de 
contrato. Esta ferramenta tem a finalidade de dar suporte, entre outras atribuições, ao SGP, 
Sistema de Gestão de Projetos. 

A empresa de Consultoria já iniciou os trabalhos, e a agenda para Homologação e Desenvol-
vimento de testes para a ferramenta do SGP foi definida, sendo a de Homologação prevista 
para ocorrer no período de 18 a 24 de novembro 2021. Para integrar a equipe de testes da 
ferramenta, foram escolhidos um representante das seguintes unidades SEPLAN, SETIM e 
SGP. Foi elaborado pela SEPLAN um Plano de Testes visando buscar a maior quantidade de 
falhas possíveis durante as revisões, pois isto possibilitará a implementação de melhorias as 
quais devem ser introduzidas pela empresa em paralelo aos testes. As demais fases devem 
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ocorrer nas seguintes datas; Desenvolvimento 29/11 a 03/12/2021 e Produção em meados de 
dezembro 2021. Cumpridas as etapas mencionadas a próxima será a de Customização, pre-
vista para janeiro 2022.

Gerenciar Execução do Portfólio Estratégico

Visando auxiliar na Gestão Estratégica e de Projetos, o Sistema CA PPM da CA Technologies, 
ferramenta batizada de Sistema de Gestão de Projetos (SGP) vem sendo utilizado para acom-
panhar os projetos departamentais e estratégicos, desde o ano de 2017 pelas respectivas áre-
as, com mentoria da SEPLAN. Atualmente estão sendo acompanhados no SGP um total de 
54 (cinquenta e quatro) projetos ativos.

PROJETOS ESTRATÉGICOS ACOMPANHADOS PELA SEPLAN

UNIDADE PROJETOS SITUAÇÃO (%)

2VCP-UNICORP Formação e Aperfeiçoamento de Servidores 96,00

2VP Mapeamento de demandas repetitivas e com potencial de repetitividade 39,00

CGJ Implantação do Sistema PJECOR 44,00

CGJ Coordenação de Cumprimento de Mandados - CCM 100,00

COJE Inovações Tecnológicas da COJE 64,00

COJE Campanha Recolher Legal 74,00

COJE Implantação da Queixa Cidadã 93,00

CTJUD Implantação de Unidade de Acompanhamento de Gestão 70,00

DPG Consolidação da Rede de Governança Colaborativa Regional 100,00

DPG Implantação do Programa de Governança Colaborativa em Execuções 
Fiscais 100,00

DPG Cumprimento das Metas Nacionais de Desempenho no 1º Grau 100,00

GTLGPD Implementação LGPD 36,00

NAF Aprimoramento da Gestão e Fiscalização da Arrecadação 78,00

SEGESP Implantação do eSocial 41,00

SEGESP Readequação do Quadro de Pessoal 100,00

SETIM Solução de Continuidade de TIC 53,00

SETIM Videoconferência 100,00

SGP Gestão Matricial de Despesas (GMD) 100,00

PROJETOS GERENCIADOS PELA SEPLAN

UNIDADE PROJETOS SITUAÇÃO (%)

SEGESP Implantação do eSocial 41,00

SEJUD Força Tarefa Núcleo UNIJUD Digital 100,00

SEPLAN Prêmio de Qualidade - Política de Saúde 100,00

SEPLAN Plano Estratégico do PJBA 2021-2026 100,00

SEPLAN Contratação de Serviços Especializados 100,00

SEPLAN Novo SOJ 100,00

SEPLAN Governança Corporativa 13,00

SEPLAN Saneamento Base UNIJUD 100,00

PROJETOS GERENCIADOS PELA SEPLAN

UNIDADE PROJETOS SITUAÇÃO (%)

ACESSIBILIDADE Estruturação do Núcleo de Acessibilidade 100,00

CGJ Intervenção 100,00

PROJETOS ESTRATÉGICOS ACOMPANHADOS PELA SEPLAN

UNIDADE PROJETOS SITUAÇÃO (%)

CGPD LGPD 100,00

NSA Plano de Logística Sustentável 100,00

SEAD Telemetria 100,00

PLANOS DE AÇÃO  DESENVOLVIDOS PELA SEPLAN

UNIDADE PROJETOS SITUAÇÃO (%)

NUPEMEC Pai Presente – Fomento do Ministério da Justiça 100,00

SEPLAN Depuração de Desembargadoria 100,00

UNICORP Ação Pedagógica para Instrutoria de Gestão Corporativa 100,00

Processos

Com vistas a atender o objetivo estratégico M9. 5 - Mapear e aprimorar, anualmente, ao me-
nos 25% dos processos de trabalho das unidades administrativas e judiciais, até 2024, a SE-
PLAN vem realizando o mapeamento dos processos de trabalho, das unidades demandan-
tes, principalmente, aqueles que constam da Cadeia de Valor.

Criado pela SEGESP, com a anuência dos membros do EPPE, o Repositório de Processos (ht-
tps://fluxodetrabalho.tjba.jus.br/processos-mapeados/) onde, atualmente, encontram-se ar-
mazenados mais de 100 processos, é atualizado pelos EDEP’s, sempre que novos processos 
são mapeados. No Biênio 2020-2022, a SEPLAN mapeou 16 (dezesseis) processos.

Processos Mapeados pela Seplan - 2021

UNIDADE PROCESSO MAPEADO PUBLICADO MENTORIA

AEP II Atualizar Códigos da TPU O

Ouvidoria Receber e Processar Denúncia de Assédio Moral, 
Sexual e Discriminação O

Corregedoria CGJ 001 Realizar Intervenção O

NSA NSA 001 Elaborar o Plano de Logística Sustentável - PLS O

SEPLAN SEPLAN 030 Modelar Processos das Unidades 
Demandantes - V2 O

SEPLAN SEPLAN 037 Atender Demanda Externa Não 
Programada - V2 O

SEPLAN SEPLAN 042 Inserir e Atualizar Dados no SOJ O

SEPLAN SEPLAN 043 Auditar Processos do SGQ O

SEPLAN Projeto de Implantação do eSocial (06 Processos) O

Secretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria de Planejamento e Orçamento

https://fluxodetrabalho.tjba.jus.br/processos-mapeados/
https://fluxodetrabalho.tjba.jus.br/processos-mapeados/


PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DA GESTÃO - 2020/2022
269PODER JUDICIÁRIO

DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DA GESTÃO - 2020/2022
268

SEPLAN SEPLAN 030 Modelar Processos das Unidades 
Demandantes - V2 O O

SEPLAN SEPLAN 037 Atender Demanda Externa Não 
Programada - V2 O O

SEPLAN SEPLAN 042 Inserir e Atualizar Dados no SOJ O O

SEPLAN SEPLAN 043 Auditar Processos do SGQ O O

CONSU CONSU 001 Realizar Assessoria Jurídica para Aquisição 
de Bens, Serviços e Locações O

CONSU CONSU 002 Realizar Assessoria Jurídica para 
Processos Administrativos O

Repositório de Processos:

Checklist para o Mapeamento de Processos:

Contratação de Serviços de Governança

Idealizado pela SEPLAN e realizado com o apoio da SGP – Secretaria Geral da Presidência, a 
contratação da Governança Corporativa objetiva aprimorar a gestão do TJBA no que aponta 
à revisão da cadeia de valor, revisão do Regimento Interno, levantamento de riscos estraté-
gicos, revisão da metodologia de processos e estratégica, mapeamento de 250 (duzentos e 
cinquenta) processos e automatização de 15 (quinze) processos.

O escopo do serviço foi dividido em dois lotes:

Lote 1

No Lote 1 (C28/21-S), a empresa Plano Consultoria irá realizar a revisão da Metodologia de 
Governança Corporativa e da Metodologia de Processos do TJBA, além de elaborar a Meto-
dologia de Gestão de Riscos. 

Além disso, será revisada a cadeia de valor do Tribunal, buscando reforçar a sua vinculação 
com as atividades e processos efetivamente realizados. A cadeia de valor é um retrato da 
organização devendo, portanto, ser possível que qualquer servidor possa reconhecer o seu 
processo de trabalho dentro desta fotografia. 

O TJBA é um órgão público de grande porte e possui uma estrutura organizacional hierárqui-
ca de alta complexidade composta pela área administrativa e judiciária. Considerando que a 
cadeia de valor será revista e, caso necessário, ajustada, é imprescindível que haja o devido 
alinhamento entre a estrutura organizacional e a nova cadeia de valor. Este é outro serviço 
que está previsto no escopo do contrato da Plano Consultoria. 

O TJBA possui atualmente mais de 150 processos de trabalho mapeados e publicados no Re-
positório de Processos (https://fluxodetrabalho.tjba.jus.br/processos-mapeados/). Contando 
com a mão de obra especializada da consultoria, está previsto o mapeamento e aprimora-
mento de mais 250 processos de trabalho. 

Será realizado ainda o levantamento de riscos estratégicos e suas respostas. Os riscos estra-
tégicos são aqueles que afetam os objetivos estratégicos de uma organização e são um dos 
principais pontos de preocupação da alta administração. Visando adotar boas práticas de Go-
vernança Corporativa, buscando mecanismos de gestão e controle para a preservação e a ge-
ração de valor, de maneira a assegurar o alinhamento à sua missão, visão, valores e objetivos 
estratégicos, o TJBA pretende instituir as diretrizes para o gerenciamento de riscos estratégicos 
buscando sua identificação, avaliação, priorização, tratamento, monitoramento e comunicação.

Lote 2

No Lote 2 (C29/21-S), a empresa Ciberian, da ACP Group, trará ao acervo do Tribunal de Justiça 
da Bahia a automatização de processos de trabalho, através da utilização de uma solução de 
BPMS. BPMS é um sistema que automatiza a gestão dos processos de trabalho, propiciando 
para as organizações o aumento na celeridade do atendimento de demandas, já que ativida-
des que anteriormente dependiam da intervenção humana, passam a ser feitas pela máqui-
na. Isso resulta na otimização do uso da força de trabalho, com a redução de custos operacio-
nais. Outrossim, o uso de um software de BPMS proporcionará maior controle das alterações 
de fluxos de processo, acarretando maior transparência e comunicação. Serão 15 processos 
de trabalho automatizados, além da transferência de conhecimento prevista no contrato.

Foram designados dois fiscais para o acompanhamento de cada um dos lotes descritos acima.
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Atualmente está em execução a revisão da cadeia de valor, elaboração da metodologia de 
riscos, revisão da metodologia de processos e estratégica. Para a concretização destas ações, 
foram formados grupos de trabalho que atuam em diversas frentes, os quais se reúnem a 
intervalos planejados. Ressaltamos a reunião inicial da revisão da cadeia de valor, organizada 
e conduzida pela SEPLAN, que reuniu diversas unidades no sentido de buscar informações 
relevantes para incorporação ao tema. 

No que se refere ao Contrato para Automatização destacamos que já foi iniciado, e que, o pri-
meiro processo escolhido foi o de Coletar Indicadores - SEPLAN.

Núcleo de Sustentabilidade (NSA)

Com o trabalho realizado pelo Núcleo Socioambiental (NSA), a SEPLAN possui assento per-
manente e contribuiu para a elaboração do Plano de Logística Sustentável (PLS) 2021-2026. 
O PJBA teve um acréscimo de 5,2 pontos percentuais no ano de 2020 comparado a 2019, no 
Índice de Desempenho de Sustentabilidade (IDS). Assim, o Tribunal baiano saiu da 14ª posi-
ção e foi para 11ª, entre os Tribunais Estaduais, e da 5ª para a 4ª posição dentre os Tribunais de 
Médio Porte.

Os dados foram apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do 5º Balan-
ço da Sustentabilidade do Poder Judiciário. O relatório apresenta números de 2015 a 2020, e 
leva em conta, neste último ano, os efeitos da pandemia da Covid-19, que surgiu em dezem-
bro de 2019.

Estudos e Pesquisas

Os Estudos e Pesquisas coordenados pela SEPLAN têm por finalidade atender às Serventias 
e Comarcas do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Entre 2020 e 2021 foram realizados os 
seguintes estudo e pesquisas:

ITEM TIPO ANO DESCRIÇÃO

01

Pesquisas

2020

Coleta de ações retomada Pós-Covid

02 Coleta de Objetivos SMART nas Áreas para o Planejamento Estratégico 2021-2026

03 Construindo juntos as metas Nacionais da Justiça Estadual

04 Consulta Pública - Planejamento Estratégico 2021-2026

05 Meta Nacional nº 09

06 Opinião Teletrabalho - Suporte à Pesquisa da SEGESP

07 Juiz das Garantias - Iniciada na gestão 2018-2020 e concluída na gestão 2020-2022

08

2021

Construindo juntos as metas Nacionais da Justiça Estadual

09 Maturidade em Processo previsto para novembro

10 Ambiente/ Maturidade em Projeto previsto para novembro

11 III Pesquisa de Opinião

01

Estudos

2020

Juízes Leigos e Conciliadores

02 Meta Nacional nº 09

03 Tabela de Levantamento de Pessoal - TLP

04

2021

Apelações

05 Aposentadorias

06 Assistência Judiciária Gratuita

07 Auxílio-Saúde

08 Gratificações de Acervo

09 Indicadores para os Cartórios Extrajudiciais

10 Meta Nacional nº 09

11 Participação no Grupo de Estudo sobre a LC 178/2021

12 Planejamento e Execução de Passivos

13 Planejamento e Execução de Passivos – Despesas de Exercícios Anteriores

14 Saneamento de Acervo Processual (Paralisados e Carga)

15 Tabela de Levantamento de Pessoal – TLP

16 Tempo dos Processos

DENTRE AS PRINCIPAIS, DESTACAMOS:

Pesquisa para a Meta Nacional Nº 9

A primeira ação definida para o alcance da Meta Nacional Nº 9 foi a realização de uma pes-
quisa junto aos magistrados com vistas à seleção de um “Assunto” específico, constante da 
Tabela Processual Unificada (TPU), que fosse diretamente vinculado a um dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Apelo universal da Organização das Nações Unidas 
(ONU) à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pesso-
as tenham paz e prosperidade.

Foi elaborado e aplicado um questionário junto aos magistrados do PJBA. Obteve-se na pes-
quisa, 80 respostas válidas. Após análise das votações, restou observado que os magistrados 
definiram como desafio para o PJBA a redução do acervo de processos judiciais em todos 
os graus de jurisdição, que possuam como matéria o Assunto “Estabelecimento de Ensino” 
a ser priorizado na “ODS 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”, abarcada pela 
Meta Nacional Nº 9.

Pesquisa para Coleta de Ações de Retomada Pós-Covid

Visando a condução para deliberação do Comitê de Governança (CGOV) na realização da XI 
Reunião de Análise Estratégica (RAE) foi elaborado e aplicado um questionário para permitir 
que as áreas de composição do CGOV pudessem elencar e sugerir ações objetivando a reto-
mada do PJBA pós-pandemia da COVID-19. 

Das 23 ações cadastradas, 9 foram selecionadas por uma matriz de seleção e priorização de 
multicritérios, que atendia ao quanto definido na RLA/RPO, composta de:

• Critério de menor custo ou custo zero.
• Critério de redução de despesas.
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• Critério de aumento da arrecadação.
• Critério de ganhos de produtividade com qualidade.
• Critério de impacto socioambiental (magistrados, servidores, jurisdicionados e opera-
dores do direito).

Foi utilizada a seguinte escala e pontos para ponderação dos aludidos critérios:

• 0 Ponto - Possui influência / contribuição negativa.
• 1 Ponto - Possui influência / contribuição indireta.
• 2 Pontos - Possui influência / contribuição positiva

Ao final, foram somados os pontos obtidos e utilizada a seguinte linha de corte:

• 0 a 6 pontos - Descartada sugestão.
• 7 Pontos - Alternativa para casos de reposição, se houver necessidade.
• 8 a 10 pontos - Elencadas para a defesa na RAE.

Pesquisa de Opinião Teletrabalho

Para atender a uma demanda do Comitê de Ges-
tão de Pessoas (CGP), e, conforme suas orientações, 
foi elaborado um questionário visando acompanhar 
as atividades executadas fora das dependências do 
PJBA, em regime de Teletrabalho, bem como anali-
sar os resultados junto aos gestores (juízes e desem-
bargadores), servidores, e, em especial, identificar as 
dificuldades encontradas, as vantagens desta mo-

dalidade de trabalho e o nível de satisfação do entrevistado. 

Pesquisa Juiz das Garantias

Realização de pesquisa encomendada pelo grupo de trabalho responsável por promover 
estudos sobre a matéria, direcionada aos Delegados de Polícia Civil, onde foi permitido 
identificar os prováveis impactos dos serviços de segurança pública do Estado da Bahia, 
na implementação do Juiz das Garantias pelo PJBA, mais precisamente, acerca do proce-
dimento e estruturação para realização das audiências de custódia, nos termos do aper-
feiçoamento da legislação penal e processual penal trazido pela Lei nº 13.964, de 24 de 
dezembro de 2019.

Pesquisa de Opinião 2021

Aplicada a cada dois anos e idealizada para o públi-
co interno e externo do PJBA, tendo tido a sua últi-
ma versão em 2019, esta pesquisa objetiva conhecer 
possíveis oportunidades de melhoria dos serviços 
prestados por parte do Tribunal de Justiça da Bahia. 
O público-alvo interno é composto por Desembar-
gadores, Magistrados e Servidores, para a aplicação 
externa contamos com Órgãos Públicos, tais como: 

AMAB, Defensoria Pública, Ministério Público e OAB. Para a concretização destas ações a SE-
PLAN desenvolveu 40 (quarentas) ações, todas descritas do KANBOARD.

Realizada em ambiente virtual e amplamente divulgada através da Assessoria de Comuni-
cação (ASCOM), a Pesquisa de Opinião, em sua última versão ocorrida no período de 04 a 
24/10/2021, alcançou bons resultados se comparados aos anos anteriores.

Pesquisa de Ambiente/ Maturidade de Projetos - Ambiente de Processos

Implementadas a cada dois anos, as pesquisas de AMBIENTE/ MATURIDADE DE PROJE-
TOS – AMBIENTE DE PROCESSOS englobam aspectos relativos a projetos e processos. A 
ação visa conhecer o nível de Ambientação e Maturidade em ambas as áreas de conhe-
cimento e são respondidas pelos Gestores e/ou responsáveis por estas vertentes, nas res-
pectivas unidades. A metodologia aplicada é reproduzida do modelo do Professor Dr. Darci 
Prado, referência neste tema. Os links com as perguntas são compartilhados internamente 
por e-mail, para que os responsáveis possam acessar o questionário. Ocorrida nos anos de 
2017 2019 e 2021, tornou-se necessário conhecer a evolução dos assuntos abordados, através 
de comparativos.

Consulta Pública sobre as Metas Nacionais 2020 -2021

Com a intenção de absorver opiniões e sugestões 
para as METAS NACIONAIS propostas pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), sendo realizada pela SE-
PLAN em parceria com a COSIS, ASCOM e impulsio-
nada pela Rede de Governança Colaborativa do 
PJBA, a pesquisa de Consulta Pública de Âmbito 
Nacional ocorre anualmente e conta com adesão di-
reta da maioria dos Tribunais Estaduais do Brasil. Em 
2020, 19 Tribunais estiveram integrados, já em 2021, 
este número se elevou para um total de 26. Esta ação 

atende à Resolução CNJ nº 198, ao prêmio CNJ da Qualidade e a Portaria 138 do CNJ.

PMO ValueRing

Como forma de compreender quais são as expectativas sobre os benefícios que são espera-
dos do EPPE, foi realizada em 2021 enquete com seus clientes, ou seja, quem usufrui, direta 
ou indiretamente, de seus trabalhos.

 A enquete consistirá em uma única pergunta, em que o respondente escolherá 5 (cinco) den-
tre um conjunto de trinta (30) benefícios que podem ser gerados pelo EPPE, colocando-os em 
ordem de relevância, segundo sua percepção de importância.

Esta sondagem faz parte de uma moderna metodologia chamada PMO ValueRing em que, 
a partir dos benefícios esperados, o EPPE terá os subsídios necessários para definir quais são 
os trabalhos prioritários que devem ser realizados, para propiciar esses benefícios e agregar 
valor ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA.
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Pesquisa Sobre o MGP

Com o objetivo de modernizar o Manual de Gestão de Projetos (MGP) do TJBA, com a incor-
poração das boas práticas e entendendo que o Manual de Gestão de Projetos precisa con-
templar as necessidades e anseios de diferentes grupos e áreas envolvidas em projetos, foi 
desenvolvida pesquisa de Levantamento de Perspectivas sobre o MGP.

Juiz de Garantias

A Pesquisa direcionada aos Delegados de Polícia Civil permite identificar, prováveis impac-
tos dos serviços de segurança pública do Estado da Bahia, na implementação dos Juízes 
das Garantias pelo Poder Judiciário da Bahia, mais precisamente acerca do procedimento e 
estruturação para realização das audiências de custódia, nos termos do aperfeiçoamento da 
legislação penal e processual penal trazido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. 

Este estudo objetivou conhecer a realidade do Estado da Bahia no que diz respeito à estrutu-
ra da força policial e da atuação do Poder Judiciário, por ser indispensável um mapeamento 
mais preciso da realidade em que se encontram os serviços de segurança pública, bem como 
prováveis distorções na aplicação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, em especial 
quanto à novel implementação do Juiz das Garantias no ordenamento jurídico penal.

Aposentadorias

A pesquisa de Aposentadorias tem como finalidade conhecer a realidade do Tribunal de Jus-
tiça do Estado da Bahia - TJBA no que diz respeito à faixa etária e tempo de serviço de sua 
força de trabalho, principalmente entendendo as particularidades presentes entre os sexos 
destes. Possibilita, diante de dados passados, uma melhor perspectiva de acontecimentos 
futuros, o que permite subsidiar um planejamento mais preciso para reduzir os impactos 
ocasionados pela escassez de mão de obra, preparando a instituição para o desenvolvimento 
de políticas organizacionais que primem por questões psicossociais de magistrados e servi-
dores próximos de suas aposentações, bem como evitar lacunas no quadro de pessoal com a 
reposição de atores, promovendo a plena continuidade do serviço público.

Tempo de Processos

O estudo da duração da tramitação processual tem o condão de possibilitar maior compre-
ensão dos contextos em que a Justiça é célere ou lenta abrindo caminhos para discussões 
mais aprofundadas acerca de ritos processuais, práticas cartorárias, questões relacionadas 
aos sistemas judiciais dentre outras.

Juízes Leigos e Conciliadores

Projeção do Impacto financeiro e orçamentário advindo da contratação de Juízes Leigos e 
Conciliadores estabelecendo-se a feitura de multi cenários.

Elaboração do Organograma do PJBA 2020

Para facilitar a compreensão da estrutura organizacional da instituição, foi elaborado um novo 
Organograma (http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/organogramas/), que incluiu to-
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das as secretarias. A ferramenta foi construída com utilização de tecnologia que possibilita 
publicação em qualquer endereço de internet, sendo interativa, pois permite ampliar, abrir 
e fechar “nós” da estrutura. Além da sigla e nome, permite consulta de diversos dados tais 
como: atribuições principais de cada órgão, servidor responsável, telefone e outros. A expec-
tativa é que qualquer usuário possa facilmente localizar um órgão do TJBA, entender relações 
hierárquicas e obter informações de contato.

Capacitação

Com o objetivo de capacitar os servidores do PJBA são elaborados cursos em parceria com a 
Universidade Corporativa (UNICORP), visando a melhoria contínua e a aplicação às atividades 
desempenhadas nas unidades. Desenvolvidos pela SEPLAN em 2020 e em 2021, os cursos de 
Gestão da Estratégia, Gestão de Projetos e Gestão de Processos foram idealizados e executa-
dos para os Gerentes de Projetos das unidades e integrantes dos EDEP ś. Ao todo foram ca-
pacitados 20 (vinte) servidores. Em 2021, a SEPLAN atuou como facilitadora em duas turmas 
de 50 recém-empossados no curso para Formação Inicial de Magistrados.

A SEPLAN inovou ao participar como discente no curso de Gestão de Riscos Estratégicos, 
com carga horária de 20 horas, ministrado por empresa externa.

Ainda em dezembro 2021, em parceria com a UNICORP, a SEPLAN ministrou o curso de Ca-
pacitação em Documentos da Qualidade e Noções da Qualidade e Procedimentos tendo 
como público-alvo a OUVIDORIA JUDICIAL.

Atualmente, a SEPLAN conta com 07 (sete) docentes cadastrados no Banco de Docentes 
da UNICORP, com competências específicas para ministrar treinamentos e capacitações nas 
áreas de Gestão de Processos, Gestão de Projetos, Gestão da Qualidade, Gestão Estratégica 
e Gestão Orçamentária.

Participação em Eventos

• Participação na 1ª Reunião Preparatória para o 14º Encontro Nacional do Poder Ju-
diciário, por videoconferência, tendo como pauta: o lançamento da Base Nacional de 
Dados do Poder Judiciário (DATAJUD); Premiação do Selo CNJ de Desburocratização; 
Acompanhamento da Estratégia Nacional 2015/2020; Destaques no atingimento das 
Metas Nacionais em 2019, tendo o PJBA figurado na 1ª colocação entre os Tribunais 
Estaduais na Meta 1; Poder Judiciário em tempo de Covid-19; Desafios do Poder Judici-
ário; Proposta de Metas para a Nova Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021/2026; 
e Lançamento do Prêmio CNJ de Qualidade 2020.

• Participação no I Workshop de Ciência de Dados do Poder Judiciário: Estatística apli-
cada ao Direito. Evento realizado pelo CNJ com objetivo de reunir as unidades responsá-
veis por produzir estatísticas do Poder Judiciário, para tratar de temas relevantes e pro-
mover espaço para discussões e apresentação de soluções e inovações no setor.

• Promoção de Reunião de Integração entre o TJBA e o CNJ, buscando aproximação 
ao órgão de controle constitucional, como forma de aprimoramento na prestação de 
dados estatísticos para a Replicação Nacional, base unificada de dados do Poder Judi-
ciário Nacional, hoje denominada DATAJUD.

http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/organogramas/
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• Promoção do Encontro de Metas da Justiça Estadual. Evento realizado pela SEPLAN 
para divulgação dos resultados obtidos na Consulta Pública coordenada pelo TJBA, 
com a adesão de outros 19 Tribunais e em atendimento à solicitação da Rede de Go-
vernança Colaborativa da Justiça Estadual, no dia 29 de julho. Participaram todos os 
Tribunais de Justiça Estaduais, com cerca de 120 representantes e Servidores do TJBA, 
TJPB, TJMG e TJSP serviram de mediadores das discussões acerca das Metas Nacionais 
para o ano de 2021.

• Participação na 2ª Reunião Preparatória para o 14º Encontro Nacional do Poder Ju-
diciário. “O evento teve como objetivos: discutir e consolidar as propostas de Metas 
Nacionais e Metas Específicas pelos segmentos de justiça; apresentar os resultados 
parciais das Metas Nacionais 2021; bem como, divulgar os dados do Relatório Justiça 
em Números 2020 (ano-base-2019) e debater seus resultados.”

• Participação no XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário. “O Conselho Nacional de 
Justiça realizou, nos dias 26 e 27 de novembro de 2020, o XIV Encontro Nacional do Po-
der Judiciário, de forma virtual, via plataforma Cisco Webex. Durante o evento, os pre-
sidentes dos tribunais brasileiros, sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), aprovaram as metas nacionais e específicas do Judiciário para 2021. Na ocasião, 
também houve a divulgação dos tribunais laureados com o Prêmio CNJ de Qualidade”.

• Participação na 1ª Reunião Preparatória para o 15º Encontro Nacional do Poder Judi-
ciário. “O evento teve como objetivos discutir e consolidar as propostas de Metas Nacio-
nais e Metas Específicas pelos segmentos de justiça; apresentar os resultados parciais 
das Metas Nacionais 2022; bem como divulgar os dados do Relatório Justiça em Núme-
ros 2021 (ano-base-2020) e debater seus resultados”.

• Participação na 2ª Reunião Preparatória para o 15º Encontro Nacional do Poder Ju-
diciário. “O evento teve como objetivos discutir e consolidar as propostas de Metas Na-
cionais e Metas Específicas pelos segmentos de justiça; apresentar os resultados par-
ciais das Metas Nacionais 2022; bem como divulgar os dados do Relatório Justiça em 
Números 2021 (ano-base-2020) e debater seus resultados”.

Gestão Orçamentária

De competência regimental da SEPLAN, as atividades relacionadas à programação e à execu-
ção orçamentária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia são executadas pela sua Diretoria 
de Programação e Orçamento - DPO. Esta unidade é responsável pela elaboração dos ins-
trumentos de gestão, bem como o acompanhamento e controle da execução das despesas, 
além de apontar o cumprimento ou distanciamento do quanto estabelecido no Plano de 
Trabalho Anual – PTA. A DPO é uma unidade setorial orçamentária que permeia por todas as 
Secretarias e demais Diretorias, unidades gestoras e executoras do orçamento do TJBA.

Coordenação de Programação e Acompanhamento

• Acompanhamento quinzenal da execução orçamentária do Poder Judiciário.

• Monitoramento da evolução da despesa com pessoal, em articulação com a Secre-
taria de Gestão de Pessoas (SEGESP), e com base em informações fornecidas pela Se-
cretaria da Fazenda (SEFAZ), objetivando o pleno cumprimento da legislação vigente.

• Articulação com as Secretarias do Poder Executivo, nos assuntos que envolvam ela-
boração e execução orçamentária e financeira.

• Publicação, em cumprimento à Resolução nº 102 do CNJ, de informações mensais 
sobre a execução orçamentária das diferentes unidades orçamentárias do Tribunal, in-
cluindo todas as categorias programáticas, assim como as respectivas naturezas da 
despesa. Esta ação espelha a plena transparência orçamentária do TJBA.

Coordenação de Orçamento

• Conclusão do Relatório de Execução Orçamentária e Financeira para o Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia (TCE).

• Elaboração de relatórios e pareceres para atender demandas dos órgãos de controle.

• Encaminhamento de processos administrativos com temáticas em matéria or-
çamentária.

• Publicação, em cumprimento à Resolução nº 195 do CNJ, de informações sobre a distri-
buição de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus.

Atividades Contínuas Comuns às Coordenações e Área Técnica

• Acompanhamento do Plano Plurianual (PPA) e das diretrizes estratégicas nele esta-
belecidas.

• Descentralização (provisão) de créditos orçamentários para unidades gestoras da ca-
pital e do interior.

• Descentralizações financeiras (sub-repasse) de recursos para unidades gestoras da 
capital e do interior.

• Apoio às unidades gestoras na execução dos seus orçamentos.

• Acompanhamento da execução orçamentária com elaboração das suas alterações 
(créditos adicionais e demais alterações orçamentárias).

Secretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria de Planejamento e Orçamento
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• Reuniões com as Unidades Gestoras de todas as Unidades Orçamentárias a fim de com-
patibilizar orçamento e execução, além do acompanhamento da receita arrecadada.

• Reprogramações orçamentárias e financeiras.

• Análises acerca de viabilidade técnica e orçamentária em relação à solicitação de cria-
ção de Unidades Gestoras na capital e no interior do Estado.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021 e 2022

A SEPLAN, por intermédio de sua Diretoria de Programação Orçamentária (DPO) exerceu a 
função de interlocutora com o Poder Executivo Estadual no sentido de fornecer as informações 
necessárias para a elaboração da Lei nº 14.288/2020 e do Projeto de Lei n.º 24.179/2021 que dis-
põe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, e dá outras providências.

Proposta de Lei Orçamentária Anual - LOA 2021 e 2022

Juntamente com a Diretoria Financeira (DFA) e o Núcleo de Arrecadação e Fiscalização (NAF), 
a DPO realizou estudos com a finalidade de estimar as receitas para o biênio. A partir dessas 
estimativas, tendo como norte as prioridades definidas pela Presidência, foram iniciadas as 
atividades para orientação das Unidades Gestoras do Poder judiciário quanto à programação 
das respectivas despesas do mesmo período, no sentido de levantar todos os subsídios ne-
cessários. Após consolidar as programações e elaborar as peças orçamentárias das PLOA’s, 
conforme trâmites regimentais do TJBA, a DPO submeteu os referidos Projetos de Lei à su-
perior deliberação do Conselho da Magistratura e do Tribunal Pleno, onde os documentos 
foram aprovados. Essa ação resultou, em parceria com os demais Poderes, na publicação da 
Lei nº 14.291/2021, e, até o fechamento deste relatório, aguardava-se o processo de aprovação 
de lei para 2022.

Dashboard do Orçamento e da Arrecadação

De forma inovadora e colaborativa, em conjunto com a DFA e o NAF, a DPO participou da 
construção de painéis de monitoramento e experimentações, compartilhando, em tempo 
real, a evolução da arrecadação e da execução orçamentária. Com este instrumento, a DPO 
realizou estudos e simulações referentes à execução orçamentária para orientar, sugerir e 
controlar o orçamento do TJBA, com vistas à melhor aplicabilidade das receitas e melhor 
qualidade dos gastos. A seguir, telas capturadas dos painéis com suas respectivas funções de 
controle orçamentário e financeiro.

Acompanhamento e Controle da Execução do Orçamento

De forma a subsidiar a administração com informações criteriosas quanto à execução orça-
mentária do Poder, a DPO produziu relatórios quinzenais realizando análise crítica quanto ao 
executado pelas unidades gestoras. Vale à pena destacar que em decorrência da abrupta 
queda na arrecadação das receitas do TJBA, no exercício financeiro de 2020, ocasionada pela 
pandemia do novo Coronavírus, a DPO capitaneou, em parceria com as unidades respon-
sáveis pela arrecadação e controle da receita, a inédita decisão de contingenciamento orça-
mentário do Poder Judiciário. A medida peculiar e desafiadora resultou na readequação das 
ações planejadas e nos constantes diálogos com os gestores e ordenadores de despesa, que 

auxiliou o Poder a manter a premente qualidade e efetividade dos serviços prestados, direta 
e indiretamente, aos jurisdicionados.

Tabela 01 - Execução do Orçamento 2020 – FIPLAN Gerencial

Tabela 02 - Execução do Orçamento 2021 – FIPLAN Gerencial
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INTRODUÇÃO

Desde o início da gestão do Presidente Desembargador Lourival Almeida Trindade, biênio 
2020-2022, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização – SETIM iniciou o traba-
lho de mapeamento das principais demandas e expectativas dos servidores e magistrados 
para propor soluções inovadoras e que atingissem grande parte dos usuários, de modo a 
entregar valor ao jurisdicionado baiano.

A SETIM, em seu papel institucional, envidou todos os esforços para empreender soluções 
tecnológicas que estivessem alinhadas com as necessidades dos magistrados, servidores e 
do cidadão, tornando a justiça mais célere e mais próxima do público geral.

Uma das primeiras ações desta gestão foi reestruturar a Secretaria, permitindo melhor orga-
nização e dinamização da recepção e tratamento das demandas e projetos. Assim, o Escritó-
rio de Projetos e Processos Departamental – EDEP-SETIM foi instalado. Na sequência, o Labo-
ratório de Inovação e Inteligência – LabJus e a ativação da CSJUD – Coordenação de Sistemas 
Judiciais, dedicando a atuação da COSIS aos sistemas administrativos e ao extrajudicial.

EDEP – SETIM

O Escritório de Projetos e Processos Departamental da SETIM (EDEP-SETIM), vinculado à Co-
ordenação de Projetos de Modernização - CPROM e à Diretoria de Modernização - DMO, foi 
efetivamente instalado nesta gestão. O escritório de projetos realiza a gestão dos projetos 
estratégicos da Secretaria, em conformidade com as melhores práticas preconizadas pelo 
mercado e com total alinhamento com o Escritório de Projetos Estratégicos e com a Metodo-
logia de Gestão de Projetos do PJBA.

LABJUS

Para fomentar o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da inovação, foi publi-
cado no Diário da Justiça em 02 de junho de 2020, o Decreto nº 306, que instituiu a criação 
do Laboratório de Inovação e Inteligência do Poder Judiciário do Estado da Bahia (LabJus). 
A nova unidade tem como objetivo 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 é um espaço criativo, reflexivo e colaborativo destinado à cocriação, exploração e tes-
tes de ideias, conceitos ou sugestões, envolvendo questões, problemas e projetos do Tribunal, 
para desenvolver novas soluções, com objetivo de disseminar a cultura da inovação, promover 
maior eficiência institucional e colaborar com a constante melhora da prestação jurisdicional.

Conforme o Decreto, a “crescente demanda da prestação dos serviços e, paradoxalmente, as 
fortes restrições orçamentárias, impõe-se a reflexão crítica sobre fluxos de trabalhos, assim 
como a otimização do uso dos recursos existentes no Poder Judiciário do Estado da Bahia”. 
A unidade é vinculada à Diretoria de Modernização - DMO e patrocinada pela Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Modernização do PJBA.

O laboratório também tem como objetivo atuar em conjunto e realizar parcerias com outros 
laboratórios, agentes de inovação dos setores público e privado ou Instituições de Pesquisa 
Ciência e Tecnologia (ICTs), que possuem a mesma finalidade ou atuem nas áreas de interes-
se estabelecidas pelo núcleo gestor.

CSJUD – Coordenação de Sistemas Judiciais

Prevista no Regimento Interno dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da 
Justiça, a CSJUD estava com suas funções sendo acumuladas pela COSIS - Coordenação de 
Sistemas desde o ano de 2014, sendo formalmente recomposta em 04/10/2020.

A Coordenação passou a conduzir projetos estratégicos para o PJBA, como, por exemplo, o 
Projeto de Desenvolvimento dos Migradores de Processos do Primeiro e Segundo Graus de 
Jurisdição para os sistemas SAIPRO e SAJ, o que viabilizou a digitalização do acervo de todas 
as unidades judicantes, assim como, apoiar as iniciativas do LabJus.

Principais desafios da Coordenação de Sistemas Judiciais:

(a) Em virtude da pandemia, a expansão dos serviços de TIC e a evolução dos sistemas, a 
demanda por esse serviço se elevou de forma considerável nos últimos meses. Saímos de 
uma média mensal de cerca de 5.600 chamados atendidos para 8.200, o que representa um 
aumento de 45%.

(b) Atender a crescente demanda por melhorias nos principais sistemas judiciais, como PJe, 
PROJUDI e EXAUDI, além de prover os mecanismos e o suporte necessário à migração dos 
processos para o PJe, consolidar e submeter os dados dos processos judiciais para o CNJ atra-
vés da plataforma DataJud.

(c) Manter a operação do PJe 2.1 e suas atualizações, desenvolver ferramentas para migração 
dos processos (migradores) dos demais sistemas para o PJe.

GOVERNANÇA DE TIC

De maneira a impulsionar o desenvolvimento da Governança de TIC no PJBA, com vistas a 
evolução consistente do indicador iGovTIC-Jud, foi estruturado na Diretoria de Modernização 
- DMO uma área para atuação na Governança de TIC.

A Governança de TIC é uma iniciativa estruturante da SETIM, que surgiu com objetivo de ali-
nhar as iniciativas, projetos e ações de TIC à Estratégia Organizacional e Estratégia Nacional 
de TIC do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). Esse alinhamento promove a adoção das melhores 
práticas, desenvolvendo uma cultura focada na entrega efetiva de valor para todas as partes, 
culminando na elevação do Índice CNJ de Maturidade em Governança de TIC – iGovTIC-JUD.

O primeiro levantamento deste índice, realizado por esta gestão no ano de 2020, resultou na 
elaboração de um Relatório de avaliação contendo a realidade evidenciada, os desafios exis-
tentes e as oportunidades de aprimoramento. A partir de então foram planejadas uma série 
de ações com objetivo de elevar o iGovTIC-JUD, dentre as quais destacamos:

• Plano Diretor de TIC (PDTIC 2021-2022), priorizando a resolução das não conformidades;
• Avaliação da implementação das normas da Política de Segurança da Informação;
• Contratação de empresa especializada para estruturação do serviço de apoio à Go-
vernança de TIC;
• Elaboração dos Planos de Contratação, Capacitação e Orçamentário alinhados ao 
PDTIC 2021-2022;
• Monitoramento da estratégia de TIC:
• Indicadores estratégicos – PEI;
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• PDTIC 2021-2022
• Plano de trabalho da ENTIC-JUD.
• Plano de ação – TCE/BA;
• Estruturação de um serviço de apoio à Governança, Projetos e Processos de TIC.

INOVAÇÕES

1. Solução de Inteligência Artificial para indicação de temas repetitivos
Com o objetivo de automatizar a indicação de possíveis aplicações de temas de repercussão 
geral e repetitivos em processos da 2ª Vice-Presidência do TJBA, desenvolvemos um modelo 
de Inteligência Artificial (IA) capaz de classificar, com precisão de 96%, quatro temas: STF 1002, 
STF 1132, STF 958 e STJ 986.

A solução, integrada ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), processa o acórdão re-
corrido de todos os recursos encaminhados ao fluxo da 2ª Vice-Presidência e vincula auto-
maticamente uma etiqueta visual em caso de indicação de aplicação de algum dos temas 
no processo.

Em cumprimento à Resolução CNJ Nº 332, o modelo foi adaptado e disponibilizado no Sinap-
ses, plataforma de IA do CNJ.

2. Robô de minuta automática;
Com objetivo de reduzir a taxa de congestionamento das varas de fazenda pública, idealiza-
mos e desenvolvemos um robô, integrado ao PJe, que prepara e disponibiliza automatica-
mente a minuta do ato a ser proferido pelo magistrado, a partir do tipo de petição juntada 
no processo.

A solução, que elimina pelo menos quatro etapas trabalhosas dos cartórios e gabinetes, foi 
proposta inicialmente para julgar, de forma muito mais célere, pedidos de extinção e pedidos 
de suspensão em processos da fazenda pública, mas será ampliada para beneficiar também 
outras competências e outros tipos de petições do PJe.

Desde o início da operação do robô, que se deu em 26/07/2021, 1.038 (mil e trinta e oito) 
minutas foram elaboradas e 642 (seiscentos e quarenta e dois) atos foram proferidos.1

3. Robô de intimação automática;
Para agilizar, ainda mais, o julgamento das petições configuradas no robô de minuta da fa-
zenda pública, desenvolvemos um novo robô para realizar, de forma automática, a intimação 
das minutas validadas pelos magistrados.

A melhoria não exige qualquer nova ação humana para disponibilizar o ato assinado, via por-
tal, para a Procuradoria Geral do Estado (PGE) ou para a Procuradoria Geral do Município 
(PGM) e, via Diário Eletrônico da Justiça da Bahia (DJe), para o executado, além de registrar 
nos processos as respectivas movimentações e os respectivos expedientes para sinalização e 
controle dos prazos. Caso não deseje fazer uso do novo robô, o magistrado tem a possibilida-
de de desabilitar a intimação automática desmarcando o campo específico que é exibido na 
tela de assinatura.

4. Chatbot Judi (com computação cognitiva)
Em agosto/2021 foram implantados chatbots para interação dos usuários com o Service Desk, 
permitindo ter acesso a FAQ (Perguntas e Respostas) para sistemas de informação como o 
PJe e o SAJ, além de abertura e consulta de chamados técnicos para diversas demandas. As 
1 Dados extraídos até agosto/2021.

soluções funcionam através da web e do WhatsApp, e são baseadas em software livre (plata-
forma RASA).

5. Serviço de Notificação de Movimentação Processual no PJe Via Telegram;
Em um desafio proposto pelo CNJ, foi desenvolvido um serviço automatizado de notificação 
de movimentação processual através do aplicativo Telegram.

Esse serviço permite que o interessado interaja com um robô no Telegram para cadastrar 
processos em que deseja ser notificado, através de mensagens de texto no próprio aplicativo, 
quando houver alguma movimentação processual.

A ferramenta foi destaque no desafio e requisitada de imediato pelo CNJ para integrar a 
nuvem de serviços do PJe 2.1.

6. PJe: Inclusão de novas tarefas de conclusão no fluxo de execução fiscal;
Com o intuito de possibilitar uma melhor organização e classificação dos processos conclu-
sos, favorecendo a minuta e assinatura em lote, foram criadas novas tarefas de gabinete no 
fluxo de execução fiscal, além de possibilitar a mudança de tarefa a partir do subfluxo de 
conclusão genérica.

7. PJe: Customização do prazo para manifestação na tarefa de citação do fluxo de execu-
ção fiscal.

PRINCIPAIS PROJETOS

Projeto SCTIC – Solução de Continuidade de TIC (para o negócio)
Com vistas a garantir a continuidade dos serviços do PJBA em caso de algum incidente que 
gere indisponibilidade do ambiente do DataCenter do Tribunal, localizado no Anexo I, o projeto 
SCTIC realizará a aquisição e implantação de uma solução de continuidade que mantenha os 
sistemas essenciais em plena operação de forma transparente para o usuário final. O projeto 
está com 45% das ações executadas com as seguintes entregas concluídas: Análise de riscos 
dos serviços essenciais, plano de recuperação de desastres, mapeamento dos serviços satélites 
x PJE, modelo de sugestão da solução, Termo de referência para contratação de link para nu-
vem. A expectativa é de finalizar a implantação da solução do PJe até fevereiro de 2022.

Microsoft 365
Esse projeto tem como objetivo a implantação da Plataforma Colaborativa Office 365 em to-
das as unidades do PJBA. O Microsoft 365 é uma solução de produtividade e colaboração da 
Microsoft, disponibilizada em ambiente de nuvem, que integra aplicativos e recursos digitais 
com vistas a proporcionar ferramentas que possibilitem o aumento da eficiência na realiza-
ção de atividades comuns relacionadas a produção digital de conteúdo e na organização e 
comunicação dentro das equipes de trabalho, tais como: Outlook, Teams, OneNote, Word, 
Excel, Power Point e Access. A implantação ocorrerá em três (03) ondas, iniciando na SETIM, 
que será a unidade piloto, seguido das unidades administrativas e magistrados. Todas as im-
plantações têm prazo previsto de conclusão final para novembro/2021.

Balcão Virtual
Visando atender ao quanto determinado na Resolução CNJ nº 372/2021, a SETIM desenvolveu 
o Balcão Virtual, ferramenta que simula o atendimento presencial do balcão das unidades 
judiciárias, regulamentado no âmbito do TJBA pelo Ato Conjunto nº 06/2021.

O Balcão Virtual foi desenvolvido com um layout intuitivo e de fácil navegação, encontra-se 
disponível no Portal de Serviços Online do TJBA. Após acessá-lo o cidadão deve selecionar 
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a unidade jurisdicional para a qual deseja atendimento, sendo imediatamente direcionado 
para uma sala de atendimento por videoconferência, onde será prontamente atendido por 
um servidor da unidade.Desde o seu lançamento, em 23/03/2021, até o dia 30/07/2021 já fo-
ram realizados mais de 110 mil atendimentos por meio das salas do Balcão Virtual.

Figura 1 – Dados Balcão Virtual

Central de Agendamento
Ante o cenário decorrente da Pandemia da COVID-19, que impôs a suspensão do atendimen-
to presencial nas unidades judiciárias, a SETIM desenvolveu o sistema da Central de Agenda-
mento, de forma a viabilizar o atendimento remoto das partes e advogados.

A Central de Agendamento foi regulamentada no âmbito TJBA pelo Ato Conjunto nº 10/2021 
e por meio do referido sistema as partes e advogados têm acesso às agendas das unidades 
judiciárias, sendo-lhe permitido o agendamento de horários para realização dos serviços de 
atendimento pela Secretaria, atendimento pelo Magistrado, emissão de certidões e carga e 
devolução de autos físicos.

Ao longo do ano de 2021 foram realizados mais de 28 mil agendamentos de atendimentos 
por meio da Central de Agendamento.

Projeto PJE TOTAL
O projeto PJe Total teve por objetivo atualizar a versão do PJe para a versão 2.1 (2.1.6.2), com 
implantação prevista para Janeiro/2021. A partir dessa atualização do PJe, o PJBA passou a 
adotar a política de atualização periódica do sistema, de forma a mantê-lo sempre alinhado 
com a versão nacional mais estável disponibilizada pelo CNJ. É um projeto de grande com-
plexidade tecnológica que ofereceu grandes desafios aos desenvolvedores do sistema e com 
grande impacto para todo o Poder Judiciário da Bahia, órgãos externos e sociedade, motivo 
pelo qual esteve sob os cuidados do EDEP-SETIM. O projeto foi concluído em Julho/2021, após 
a estabilização completa do ambiente.

Projeto de Implantação PJe Mídias e Audiência Digital
Esse projeto teve como objetivo a implantação do PJe Mídias e do sistema de Audiência Digital, 
de forma a possibilitar a gravação de audiências de forma segura e padronizada. As implan-
tações foram realizadas em todas as unidades do PJBA e o projeto foi finalizado com sucesso.

Projeto Videoconferência
O projeto Videoconferência entregou para o PJBA a aquisição e implantação de 75 equipa-
mentos de videoconferência, possibilitando às varas criminais a realização de audiências sem 

a necessidade do deslocamento do recluso. Em parceria com a Secretaria de Administração 
Penitenciária - SEAP, o projeto demandou grande articulação com o órgão e proporcionou 
uma redução de custos expressiva com o deslocamento dos reclusos pela PMBA.

Projeto de Implantação do PJeCor
Projeto em parceria com as Corregedorias (CGJ, CCI e NEJ) para implantação do sistema PJe-
Cor do CNJ para tramitação dos pedidos de providências, atos normativos, representações 
por excesso de prazo, bem como todos os procedimentos de natureza disciplinar no Poder 
Judiciário da Bahia (Conselho da Magistratura, Tribunal Pleno e nos Gabinetes dos Desem-
bargadores). O projeto encontra-se em pausa, com 64% de avanço, aguardando definição 
de fluxo pelo CNJ. Conforme informação do CNJ no XIV Encontro Nacional do Poder Judi-
ciário – Corregedorias, ocorrido em Junho/2021, o fluxo do colegiado será disponibilizado em 
01/09/2021, quando o projeto terá seu prazo repactuado.

Participação no Projeto PLN-DPG – Implantação PJe Criminal
Colaboração do EDEP-SETIM com o projeto de implantação do Fluxo Criminal do PJe, desen-
volvido pela SETIM. A Diretoria de Primeiro Grau – DPG conduziu a implantação nas unidades 
de primeiro grau. O escritório participou do planejamento e execução de atividades de com-
petência da SETIM, além de fornecer recursos para apoiar as ações da DPG no projeto.

Projeto eSocial
Este projeto visa estruturar na COSIS as ações dos sistemas transacionais que fazem parte do 
eSocial, permitindo maior controle nas entregas da SETIM, de modo a garantir a implantação 
Projeto Estratégico da SEGESP, conforme prazo legal estabelecido pela norma do eSocial.

Teletrabalho (recursos tecnológicos)
Com o advento da Pandemia da COVID-19, no início de 2020 no Brasil, também início 
dessa gestão, o PJBA, através do Decreto Judiciário nº 132/2021, servidores e magistrados 
ficaram em regime de teletrabalho, isso só foi possível porque a SETIM, através das Coor-
denações de Tecnologia (COTEC), de Produção e Comunicação (CPROD) e de Atendimen-
to (COATE), vinculadas à Diretoria de Informática - DIN, disponibilizou equipamentos, fer-
ramentas e informações (http://www5.tjba.jus.br/portal/orientacoes-para-teletrabalho/) 
que viabilizaram a conexão e uso das soluções de forma remota à estrutura tecnológica 
do Tribunal.

Dentre as medidas adotadas pela SETIM para viabilizar o teletrabalho encontra-se a aquisição 
de 746 notebooks, para substituição dos antigos equipamentos utilizados pelos magistrados, 
os quais já contavam com mais de 05 anos de uso, apresentando problemas recorrentes.

Também foi disponibilizada uma estrutura, com a distribuição de webcams e o cadastramen-
to de salas de videoconferência para todas as unidades judiciárias, viabilizando a continuida-
de da realização de audiências e sessões de julgamento por meio virtual.

Atualmente, o projeto está sendo conduzido pela SEGESP, a normatização do regime de tele-
trabalho para os servidores e magistrados.

SISTEMAS JUDICIAIS

PJe
O PJe, no início do biênio 2020-2022, passou a ter uma evidência maior, e, a partir da implan-
tação do fluxo criminal, ainda na versão 2.0 - o que possibilitou a implantação nas 172 comar-
cas que utilizavam do SAIPRO -, passou a ser principal sistema judicial.

Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização
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Alguns números: o PJe já ultrapassou em 39,04% o SAJ, em número de acervo; 51,2% dos 
chamados (sistemas judiciais e administrativos) correspondem ao PJe; Dos processos distri-
buídos, 60,9% são para o PJe.

Para sustentar esse crescimento, foi necessário realizar um investimento de R$ 4.225.000,00 
(quatro milhões duzentos e vinte e cinco mil reais) no ambiente computacional, visando, além 
da atualização da infraestrutura tecnológica, deixá-lo em ambiente exclusivo, o que garante 
maior segurança aos processos de atualização e utilização de recursos, ampliando seu uptime.

Ademais, a partir da adoção da versão 2.1.6.2 do PJe, em fevereiro/2021, percebeu-se um cresci-
mento significativo de utilização do sistema. Este acréscimo no volume de acesso, não se deu 
exclusivamente pela implantação da versão atual, mas, também, pela migração de processos 
do SAIPRO e SAJ para o PJe. Atualmente, o PJe ultrapassa a marca de 10.000 (dez mil) sessões 
simultâneas em horários de pico (entre 9:30 e 11:50), como apresentado no gráfico 1 abaixo.

Gráfico 1 – Volume de conexões simultâneas ao PJe

Principais entregas no PJe:
• Implantação do fluxo de precatórios no primeiro e segundo graus e do Conselho de 
Magistratura;
• Criação do fluxo para disponibilizar a intimação por meio de AR Digital;
• Integração do PJE com Cálculo de precatórios;
• Melhorias no Fluxo Criminal para as varas de violência doméstica;
• Certidão automática de redistribuição para o DD2G;
• Construção do Repositório de Mídias que gerencia documentos digitais de processos 
   judiciais em tramitação, viabilizando a implantação do PJe Mídias em todo o PJBA.

PROJUDI
• Desenvolvimento do Módulo de Negociação Virtual do PROJUDI-BA, ferramenta 
   digital que possibilita a composição consensual do conflito de forma célere e eficaz;
• Criação de sinalizador para as secretarias;
• Substabelecimento sem reservas para advogado.

EXAUDI
• Desenvolvimento do módulo para varas do 1º Grau;
• Disponibilização das informações das Metas Nacionais e Indicadores de produtivida-
de para o 1º e 2º grau;
• Desenvolvimento do módulo para varas dos Juizados Especiais;
• Domicílio Eletrônico;

• Atualização do sistema que mantém cadastro dos entes públicos e das empresas 
   privadas nos sistemas de processos eletrônicos dos Tribunais (PJE e PROJUDI).

MIGRADORES
• Desenvolvimento do Migrador no 2º Grau para processos originários;
• Expansão da migração para processos recursais;
• Desenvolvimento do Migrador para processos Criminais;
• Criação de funcionalidade de juntada em lote para o setor de digitalização.

ECONOMIA

Tendo em vista as restrições orçamentárias decorrentes do cenário da Pandemia da CO-
VID-19, a SETIM realizou a revisão de todos os seus contratos administrativos de prestação de 
serviços, o que culminou com a rescisão antecipada de 02 (dois) contratos, com realização de 
termos de aditivo para supressão do objeto de 09 (nove) contratos, bem como com a rene-
gociação nos preços unitários praticados em 04 (quatro) contratos, o que representou uma 
economia global estimada de R$27.546.755,51 (vinte e sete milhões quinhentos e quarenta e 
seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Outrossim, a atual gestão da SETIM realizou licitações para a substituição dos 04 (quatro) 
principais contratos de prestação de serviços da Secretaria, e, apesar da definição de acordos 
de níveis de serviço mais rigorosos, de forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados, 
conseguiu uma redução média de aproximadamente 24,5% nos preços unitários praticados 
em comparação com os contratos anteriores.

Ainda na esteira das ações para otimizar a utilização dos recursos públicos, a SETIM realizou 
licitação para contratação do serviço de certificação digital, com a definição de uma nova 
sistemática para emissão dos certificados (possibilidade de emissão do certificado sem a 
obrigatoriedade de aquisição do token), o que importou numa redução de aproximadamente 
39% dos custos com o serviço em relação ao contrato anterior, além da possibilidade de reali-
zação da renovação dos certificados de forma telepresencial, reduzindo, consequentemente, 
as despesas diretas e indiretas com deslocamentos.

SETIM EM NÚMEROS

Para manutenção da estrutura que atende aos magistrados, servidores e ao público de modo 
geral, a SETIM mantém 62 contratos, além de realizar novas aquisições, para preenchimentos das 
novas demandas. A tabela 1, abaixo, traz o cenário das contratações, renovações, aquisições etc.

Processos em execução

Contratações de Serviços 12

Aquisições 5

Renovações 3

Adesão a Ata de Registro de Preço 1

TOTAL de Processos e execução 21
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Processos contratados

Contratações de Serviços 15

Aquisições 5

Renovações 11

Prorrogações 12

Adesão a Ata de Registro de Preço 1

Convênios 1

TOTAL de Processos e execução 45

TOTAL GERAL 66

Tabela 1 – Processos em execução e contratados

A tabela 2 apresenta o cenário de volume de chamados por categoria de entrada. É importan-
te frisar que os dados de 2021 são até agosto.

Canal de atendimento
Quantidade de chamados

2020 2021 Total

Central telefônica 75.151 60.031 135.182

Portal do Service Desk (Auto-serviço) 93.150 90.574 183.725

Computação cognitiva (chatbot) 8.825 685 9.510

Total 177.126 151.290 328.417

Tabela 2 – Canais de atendimento x chamados

No gráfico 2, apresentamos o recorte de 2020, comparando-se ao volume de chamados ex-
clusivo do teletrabalho, já que no referido ano a operação da SETIM precisou se adaptar ao 
novo cenário por conta da pandemia.

Gráfico 2 – Chamados solucionados: chamados x teletrabalho

A tabela 3 apresenta o cenário de renovação do parque computacional, por quantidade de 
itens distribuídos aos usuários do PJBA.

Tipo do equipamento Quantidade

Computador de mesa 1,296

Computador portátil 746

Monitor de vídeo 1,506

Scanner 62

Webcam 806

Modem móvel de internet 155

Aparelho de telefone celuar 147

Impressoras 196

Tabela 3 – Ampliação e modernização do parque computacional

O gráfico 3, abaixo, apresenta a quantidade de sessões e reuniões virtuais que passaram a ser 
realizadas através da plataforma disponibilizada pela Coordenação de Produção de Comuni-
cação – CPROD.

Gráfico 3 – Quantidade de Sessões e reuniões virtuais

O gráfico 4 apresenta o cenário de manutenções evolutivas, corretivas e serviços operacio-
nais desenvolvidos pela Coordenação de Sistemas – COSIS. Dos 134 sistemas, os relacionados 
abaixo sofreram, efetivamente, alguma manutenção.

Gráfico 4 – Manutenções evolutivas, corretivas e serviços operacionais
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Consultoria Jurídica Consultoria Jurídica

Consultoria Jurídica

A Consultoria Jurídica tem como missão institucional prestar assessoramento à Presidência 
do Tribunal de Justiça e demais Órgãos, em suas atividades jurisdicionais e administrativas. 
No biênio 2020/2022, emitiu pareceres em processos administrativos e proposições legais e 
regulamentares: vistou editais e elaborou contratos, convênios, acordos de cooperação e res-
pectivos aditivos, também, assessorou as áreas técnicas em reuniões e grupos de trabalho. 
Além de participar dos estudos para a edição de decretos judiciários, resoluções e propostas 
legislativas, como:

– Análises para regulamentação de pagamento de férias; 

– Prosseguimento nos procedimentos de restituição ao Erário na esfera do Poder Judiciário;

– Adaptações referentes às mudanças ocorridas em razão da pandemia causadas pela Covid-19; e

– Participações na criação de decretos judiciários.

Quadro de Pessoal da Consultoria Jurídica (CONSU)

A divisão dos processos entre os Servidores da CONSU/Administrativa observa núcleos de 
especialização das áreas temáticas mais recorrentes:

a) Licitações e Contratos Administrativos
b) Tributário 
c) Responsabilidade Civil 
d) Convênios
e) Patrimônio
f) Locações
g) Direitos e Vantagens de Ativos e Inativos
h) Diárias/Deslocamentos
i) Indenizações

Nome Função Atribuição

Cristiano Almeida Araújo Chefe da Consultoria Jurídica
Chefe da Consultoria  Jurídica da 
Presidência
(RIOATJBA, art.176, IX)

João Santa Rosa de Carvalho 
Júnior Técnico Judiciário 

Licitações e Contratos Administrativos 
Verbas de Adiantamento
Indenizações (Alimentação Júri e 
Mudança)

Sandra Cavalcante Fernandes Técnico de Nível Superior Direitos e Vantagens de Servidores e 
Magistrados, Ativos e Inativos

Tatiany de Brito Ramalho Assessor Técnico-Administrativo 
da Presidência Patrimônio e outros temas específicos

Vanessa Cerqueira Bacelar Escrevente de Cartório
Averbação Magistrados e Servidores, 
Tributário, Responsabilidade Civil 
Extracontratual

Isteime Jorge Pereira da Silva Técnico Judiciário Secretaria

Gersonara Vieira Santana Haack Consultora Auxiliar Aposentadoria, Direitos e Vantagens de 
Servidores e Magistrados, Ativos e Inativos

Laís Borba Moreira Consultora Auxiliar Licitações, Contratos Administrativos, 
Locações e Indenizações

Letícia Marcele do Nascimento 
Melo Chefe de Gabinete Convênios, Credenciamento de  

Consignatárias e Patrimônio

Lianara Picolotto Assessora Diárias, Locações, Transportes e 
Deslocamentos

Luíza Borges Rodrigues Chefe de Seção Férias, Penalidades, Estabilidade 
Funcional e Credenciamento

Fernanda Costa Borges da 
Conceição Assistente de Gabinete Liberação de verbas de Magistrados e 

Servidores e Isenções

Atribuições Regimentais da Consultoria Jurídica

– Assinar os atos ordinatórios da Presidência em atos administrativos e judiciários de sua 
competência;

– Elaborar despachos e decisões interlocutórias ou definitivas em processos que lhe forem 
encaminhados;

– Uniformizar o entendimento em pareceres discrepantes para orientação e decisão da 
Presidência;

– Receber, preparar e enviar correspondências da Presidência que envolvam matéria jurídica, 
que lhe forem solicitadas;

– Examinar e aprovar as minutas de editais de licitação, bem como de contratos, convênios, por-
tarias, resoluções ou quaisquer peças que envolvam matéria jurídica, que lhe forem solicitadas;

– Coligir elementos de fato e de direito e elaborar, em regime de urgência, informações que 
devam ser prestadas em mandados de segurança, pelo Presidente quando figure como au-
toridade coatora;

– Opinar nos processos de alienação, cessão, concessão, permissão ou autorização de uso dos 
bens imóveis afetados ao Tribunal de Justiça, elaborando os respectivos instrumentos;

– Assessorar administração do Tribunal em todos os assuntos de natureza jurídica;

– Emitir pareceres sobre quaisquer matérias de natureza jurídica que lhe sejam submetidas 
pela Presidência;

– Elaborar minutas de portarias relativas à instauração de Processos Administrativos Discipli-
nares contra Magistrados, encaminhando-as à Chefia de Gabinete da Presidência.
(Artigos 13 e 14 do Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da 
Presidência – Resolução nº 5/2013)
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Consultoria Jurídica Consultoria Jurídica

– Examinar e aprovar as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, 
convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica 
da Administração. (Artigo 75, da Lei Estadual nº 9.433/2005)

Atos desenvolvidos

Releva destacar que existem discrepâncias entre as atribuições regimentais da Consultoria 
Jurídica da Presidência e aquelas efetivamente desenvolvidas pela unidade, uma vez que 
diversas atividades foram informalmente retiradas da Consultoria pelas precedentes gestões 
deste Tribunal. Exemplificam-se com as seguintes hipóteses:

a) assinar os atos ordinatórios da Presidência em processos administrativos e judiciários de 
sua competência;

b) Elaborar despachos e decisões interlocutórias ou definitivas em processos que lhe forem 
encaminhados; 

c) separação das atribuições jurisdicionais e administrativas, tendo as atividades jurisdicionais 
sido transferidas ao Gabinete da Presidência, juntamente com os assessores que as realiza-
vam. Por consequência, a atribuição de “Coligir elementos de fato e de direito e elaborar, em 
regime de urgência, as informações que devam ser prestadas em mandados de segurança, 
pelo Presidente quando figure como autoridade coatora” foi transferida para a Presidência;

d) elaborar minutas de portarias relativas à instauração de Processos Administrativos Disci-
plinares contra Magistrados, encaminhando-as à Chefia de Gabinete da Presidência, para os 
fins devidos;

e) Receber, preparar e enviar correspondências da Presidência que envolvam matéria jurídica.

Convém realçar que, apesar da aparente redução das atribuições da Consultoria Jurídica da 
Presidência, a sua carga de trabalho aumentou exponencialmente nos últimos anos, conside-
rado o aumento do número de processos encaminhados à unidade e a redução do número 
de servidores lotados no setor.

Destacando que no âmbito do Projeto da SEPLAN de atualização do Regimento Interno dos Ór-
gãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça (Resolução nº 05, de 27/03//2013), a 
SEPLAN e CONSU foi sugerida a seguinte regulamentação para esta especializada, em cujo excer-
to, ao nosso sentir, melhor caracteriza as atuais atribuições da Consultoria Jurídica da Presidência:

Art. XX. Ao Órgão compete:

I. Uniformizar o entendimento jurídico em pareceres discrepantes para orientação e decisão 
da Presidência;

II. Opinar em processos que versem sobre:

- licitações, contratos e convênios;

- alienação, cessão, concessão, permissão ou autorização de uso dos bens públicos afe-
tados ao Tribunal de Justiça, quando a atribuição não couber à Procuradoria Geral do 
Estado - PGE, bem como aprovar os respectivos instrumentos; 

- indenizações aos administrados e indenizações ao erário; 

- direitos/deveres de servidores, averbação de tempo de serviço e aposentadorias de 
servidores da estrutura do TJBA;

- matérias de natureza jurídica que lhe sejam submetidas por força de lei ou pela Presidência.

III. Examinar e aprovar minutas de editais de licitação, bem como de contratos, convênios e 
outras peças e instrumentos jurídicos solicitados no âmbito de suas atribuições;

IV. Colaborar na elaboração, padronização e análise de minutas de contratos, convênios, ter-
mos, atos normativos e projetos de lei de interesse da Presidência; 

V. Assessorar a administração do Tribunal em assuntos de natureza jurídica de interesse da 
Presidência e dos órgãos administrativos que lhe sejam vinculados;

VI. Sugerir ao Presidente providências de ordem jurídica, reclamadas pelo interesse público 
ou por necessidade da boa aplicação das leis vigentes;

VII. Elaborar relatórios periódicos sobre as atividades realizadas; e

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

Dados estatísticos:

a) Volume de processos administrativos que tramitaram na consultoria jurídica no período de 
01/01/2020 a 15/10/2021.

Ano 2020

Processos JAN Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Recebidos 312 295 256 223 235 248 326 336 404 349 318 349

Expedidos 369 401 380 256 232 355 449 509 411 402 286 480

Arquivados 0 4 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0

Criados 1 0 1 1 0 0 0 2 4 1 0 0
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Processos JAN Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Recebidos 260 340 392 296 397 356 600 148

Expedidos 313 377 456 382 374 429 703 200

Arquivados 0 2 1 0 1 1 3 0

Criados 2 4 1 3 2 0 0 0
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Total do biênio

b) Acervo processual remanescentes por biênios:

Biênio 2014/2015: estoque de 3042 processos 
(média de pareceristas no período: 17 incluindo a Chefia).

Biênio 2016/2017: estoque de 1471 processos 
(média de pareceristas no período: 10, incluindo a Chefia).

Biênio 2018/2019: estoque de 1297 processos 
(média de pareceristas no período: 11, incluindo a Chefia).

Biênio 2020/2021: estoque de 568 processos 
(média de pareceristas no período: 08, incluindo a Chefia. 
Obs. Foram designadas, recentemente, mais duas Servidoras).

c) Quantitativos de atos administrativos realizados na consultoria jurídica (biênio 2020/2021):

Ato Quantidade

Parecer 3443

Ata de Registro de Preço 34

Contrato de Prestação de Serviços 95

Aditivo de Prestação de Serviços 183

Contrato de Locação de Imóveis 1

Aditivo de Locação de Imóveis 0

Contrato de Locação de Bens Móveis 0

Aditivo de Locação de Bens Móveis 0

Convênio / Termo de Cooperação Técnica 163

Aditivo de Convênio 32

Contrato de Empreitada 3

Aditivo de Empreitada 4

Contrato de Aquisição de Bens Móveis 13

Aditivo de Aquisição de Bens Móveis 7

Comodato 0

Doação 1

Termo de Cessão de Uso 23

Aditivo de Termo de Cessão de Uso 20

Consultoria Jurídica Consultoria Jurídica
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Núcleo de Arrecadação e Fiscalização Núcleo de Arrecadação e Fiscalização

Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF

O Núcleo de Arrecadação e Fiscalização é o órgão competente para a gestão do sistema de 
arrecadação e cobrança das taxas cartorárias, emolumentos e outras receitas originárias dos 
serviços judiciais, notariais e de registro, delegados ou oficializados, pertencentes ao Poder 
Judiciário do Estado da Bahia, e executa suas atividades, de acordo com suas competências 
regimentais, através de sua assessoria técnica e suas unidades administrativas vinculadas:

• Central de Custas Judiciais – CCJUD
• Coordenação de Arrecadação – COARC
• Coordenação de Orientação e Fiscalização - COFIS

Desempenho da Gestão e Resultados

Dentre as ações especificadas no planejamento interno do Núcleo de Arrecadação e Fiscali-
zação-NAF, alinhado ao planejamento estratégico do Tribunal de Justiça da Bahia, apresenta-
mos as principais iniciativas, enfatizando o relato sobre a estrutura organizada e os meios para 
o alcance dos objetivos traçados, quais sejam:

• Incremento da arrecadação cartorária;
• Recuperação de receita;
• Coibição da evasão de receitas;
• Melhoria dos sistemas de gestão;
• Intensificação das fiscalizações cartorárias e
• Gestão racional da arrecadação no enfrentamento do Estado de Emergência decre-
tado em função da Pandemia da COVID-19.

Decreto Judiciário nº 783/20 - Institui o Mutirão de Recolhimento das Custas Judiciais Re-
manescentes em processos findos e com sentença judicial transitada em julgado no âm-
bito do Poder Judiciário do Estado da Bahia. A constatação da existência de um número 
significativo de processos judiciais na fila “Remetidos para a Central de Custas”, com custas 
remanescentes, pendentes de recolhimento, passíveis de cobrança administrativa, com pos-
sibilidade de prescrição de prazo de notificação, gerando perda de receita, encaminhados 
indevida e ininterruptamente pelas unidades judiciárias, fora dos períodos legais de Semana 
de Sentenças e Baixas Processuais, associado ao agravamento da situação econômico-finan-
ceira, se constituía em um grande desafio que nos impulsionou na busca de soluções emer-
genciais e coordenadas para o seu enfrentamento.

Colaboramos na construção do exitoso Projeto Recolher Legal, realizado em parceria com a 
COJE, alinhados ao propósito de, através de ações coordenadas de capacitação, fomentar-
mos a cultura da responsabilidade fiscal dos agentes públicos quanto ao correto recolhimen-
to dos tributos e empreendermos o mutirão de recolhimento de custas judiciais remanes-
centes,  desafogando a Central de Custas Judiciais, evitando assim a perda de receita. O valor 
total apurado do pagamento de DAJE’s foi de R$ 1.474.632,98, em dezembro/20, conforme 
demonstrado no gráfico a seguir:

Fonte: COARC

Formalização do Convênio celebrado entre a União, por intermédio da Secretaria Espe-
cial da Receita Federal do Brasil e o Tribunal de Justiça da Bahia, para intercâmbio de in-
formações de interesse recíproco, cujo extrato foi publicado no DJE, edição de 17/02/2021, e, 
originado a partir de consulta formulada à Assessoria da Presidência II, por este Núcleo de 
Arrecadação e Fiscalização – NAF.
Na oportunidade, O NAF relatou o significativo e preocupante número de notificações devolvidas 
( AR’s negativos) devido à insuficiência e/ou incorreção de dados relativos ao endereço, impossibi-
litando a cobrança administrativa do débito, bem como a cobrança extrajudicial e/ou  seu enca-
minhamento para inscrição na Dívida Ativa do Estado, gerando perda de receita para o Tribunal 
de Justiça.  Com a formalização do convênio com a Receita Federal para utilização de sua base de 
dados dos contribuintes, estima-se um incremento na arrecadação das custas remanescentes.

Formalização do Termo de Cooperação Técnica nº 62/20 disciplinando a remessa eletrô-
nica da Certidão de Débitos de Custas Judiciais - CDJ a protesto extrajudicial, através do 
Sistema de Custas Remanescentes - SCR, do TJBA, para a plataforma de tecnologia do IEPTB-BA, 
denominada Central de Remessa de Arquivos - CRA-IEPTB-BA, a qual recepcionará as re-
messas e as encaminhará aos distribuidores e tabelionatos de protesto.  O Termo celebrado 
foi concretizado após a publicação do  Ato Conjunto nº 18/2020, cuja minuta de regulamen-
tação foi proposta pelo NAF, de acordo com o seu Plano de Ações para a atual gestão, com o 
objetivo de otimizar a gestão da arrecadação judicial, com foco na recuperação de créditos e 
coibição da evasão de receitas.

Ato Conjunto nº 05/21 - Disciplina o uso de cartão de débito e de crédito no pagamento 
do Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial – DAJE e Guias de Depósito Judi-
cial pelos usuários dos serviços judiciais e extrajudiciais do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia.  Prevista no Plano de Ações do NAF, a contratação pretendida contempla medidas que 
facilitam o acesso do cidadão à Justiça, oferecendo alternativas aos usuários dos serviços car-
torários, sejam eles judiciais e extrajudiciais, para quitação de seus débitos, através do paga-
mento do Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial - DAJE e da Guia de Depósito 
Judicial, com cartão de crédito/débito, podendo optar pelo pagamento integral ou parcelado, 
alinhadas às boas práticas observadas em outros órgãos públicos, notadamente em outros 
Tribunais de Justiça do Brasil, bem como às inovações tecnológicas que nos permitem avan-
çar buscando maior eficácia na prestação do serviço jurisdicional.
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Ato Conjunto nº 07/21 - Disciplina os procedimentos relativos a Processos Administrativos 
de restituição de taxas Estaduais pela prestação de serviços e demais receitas do Poder 
Judiciário.  A regulamentação de novo procedimento para restituição, proposto pelo NAF, 
objetiva conferir maior celeridade e controle do processo, agora simplificado e automatizado, 
em sintonia com as boas práticas administrativas, em substituição a um serviço realizado de 
forma manual e obsoleta, resultando em maior celeridade na restituição ao contribuinte.

Decreto Judiciário nº 241/21 - Convoca servidores lotados nas unidades judiciárias de primei-
ro e segundo graus de jurisdição, inclusive no Sistema dos Juizados Especiais, para Capa-
citação obrigatória no Sistema de Custas Remanescentes – SCR e Capacitação em Custas 
Judiciais.   O NAF, em parceria com a COJE, reedita o Projeto Recolher Legal, com a inclusão das 
unidades de 2º grau, a ser realizado entre os meses de setembro/21 a novembro/21, objetivando 
incrementar a arrecadação cartorária, evitar o atraso e a perda de receita, através de ações co-
ordenadas de capacitação e educação fiscal, envolvendo os servidores de todo o Estado. 

DAJE Consolidado - Em razão da reedição do Provimento CGJ/CCI n° 001/2018, que dispõe 
sobre o Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Esta-
do da Bahia, que se deu com a publicação do Provimento Conjunto CGJ/CCI n° 03/2020, 
competiu ao NAF promover as alterações necessárias, na alteração de pagamento dos DAJEs 
Consolidados (atos de balcão), visando a sua aplicação nos cartórios extrajudiciais de notas e 
RCPN com funções notariais do Estado da Bahia, para permitir a emissão de um único Docu-
mento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial — DAJE, que denominamos de “consolidado”, 
como substituto tributário do contribuinte, relativo ao somatório de todos os atos praticados 
de reconhecimento de sinal ou firma, conferência e autenticação de fotocópias, quando ma-
nifestamente inviável o prévio recolhimento em estabelecimento bancário,  com os repasses 
legais recolhidos, sem o valor dos emolumentos. Isso garante ao delegatário que o valor rece-
bido no balcão no que pertine aos emolumentos desses atos não precisam mais passar pelo 
DAJE, recolhendo apenas a parte restante do rateio nos bancos credenciados. 

Reuniões mensais com a administração, para viabilizar os decretos de contingência no Es-
tado de Emergência, a partir das receitas arrecadadas no período pandêmico, deliberando 
inclusive um melhor modelo de gestão arrecadatório misto com atividades presenciais e 
o novo sistema de teletrabalho implementado. Reuniões internas com as equipes do NAF 
foram determinantes para que pudéssemos vencer os obstáculos e desafios apresentados, 
nunca experimentados e com resultados finais satisfatórios, frente a tudo que passava o Es-
tado da Bahia e o País.

Central de Custas Judiciais - CCJUD

À CCJUD compete o assessoramento das serventias judiciais com relação ao cálculo das ta-
xas, custas e despesas judiciais, em autos findos e com sentença judicial transitada em jul-
gado, apurado através do Sistema de Custas Remanescentes – SCR, encaminhamento dos 
débitos decorrentes do inadimplemento de taxas, custas e despesas judiciais remanescentes, 
para protesto extrajudicial e/ou inscrição em dívida ativa estadual, após notificação dos res-
ponsáveis tributários, bem como o acompanhamento da recuperação de crédito oriundo das 
custas judiciais, entre outros.

Desempenho da Gestão e Resultados

• Participação no Mutirão de Recolhimento de Custas Judiciais Remanescentes, ob-
jeto do Projeto Recolher Legal,  que ocorreu no período de 03 a 27/11/2020, instituído 
pelo Decreto Judiciário nº 783/2020.  

A CCJUD analisou 897 processos lançados no Sistema de Custas Remanescentes – SCR, con-
forme demonstrado no quadro a seguir:

Período:  03/11 a 27/11/20 Total

Quantidade de Processos Lançados no SCR 897

Notificações eletrônicas (AR Dgital) 1.297

Enviado para a SEFAZ 38

• Elaboração de tutorial da Cartilha de operacionalização do Sistema de Custas Re-
manescentes através de videoaulas disponibilizadas no ambiente de aprendizado vir-
tual da UNICORP, para o módulo de capacitação no SCR para servidores das unidades 
judiciais de 1º grau e dos Juizados Especiais.

• Produtividade no período de 01/01/20 a 24/08/21:  foram lançados no Sistema de Cus-
tas Remanescentes - SCR 11.167 processos judiciais com taxas, custas e despesas judiciais 
remanescentes, referentes aos sistemas judiciais e-SAJ, PROJUDI, SAIPRO e Pje.

Situação Total

Quantidade de Processos Lançados no SCR 12.081

Em elaboração 3.472

Calculado 5.148

Passível de Inscrição 787

Enviado para SEFAZ 1.283

Arquivados 2.287

Notificações  (AR Digital/Manual) 7.983

• Treinamento à distância da 2ª Vara Criminal de Lauro de Freitas com a participação 
de representantes do NAF e COFIS. 

• Apoio às ações de capacitação do Projeto Recolher Legal, edições de 2020 e 2021, 
com o atendimento às consultas formuladas pelos inscritos nos cursos.

• Estudo e suporte técnico para a operacionalização do protesto de custas remanes-
centes. 

• Atuação, como unidade cartorária, nas Semanas de Sentenças e Baixas Processuais.

• Suporte técnico, remoto e/ou presencial, permanente, ao público externo (partes e 
advogados) e interno (servidores e magistrados).

• Cobrança de taxas, cujos valores são inferiores a “R$ 450,00”, valor mínimo para 
inscrição na dívida ativa do Estado, em que teoricamente, centenas de processos com 
custas até esse valor deixariam de ser cobradas.

Núcleo de Arrecadação e Fiscalização Núcleo de Arrecadação e Fiscalização
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Desafios, Riscos e Perspectivas

Atualmente, há 40.835 processos encaminhados para a fila “Com a Central de Custas”, pen-
dentes de recolhimento das custas judiciais remanescentes, dos sistemas e-SAJ, PROJUDI, 
SAIPRO e Pje, determinados pelos Atos Conjuntos referentes às várias edições da Semana Es-
tadual de Sentenças e Baixas Processuais, para serem analisados pela CCJUD e lançados no 
Sistema de Custas Remanescentes-SCR, conforme determinado pelo Ato Conjunto nº 14/19.

Em função do expressivo volume de processos para análise e a inadequação do quadro de 
pessoal na CCJUD, a unidade prioriza a análise dos processos próximos da data de decadên-
cia para cobrança administrativa do débito, evitando a perda de receita.  É imperioso ressaltar 
que riscos identificados devem ser mitigados visando alcançar os objetivos traçados, com a 
adoção de medidas para correção de inadequações de processos, sistemas e de pessoas.

Buscou-se demonstrar para a alta Administração a realidade enfrentada pela Central de 
Custas Judiciais – CCJUD, sua importância estratégica na organização e da necessidade de 
desenvolver mecanismos mais eficientes de gestão do recolhimento das custas remanes-
centes, em autos findos, cuja sentença transitou em julgado, diante do potencial significa-
tivo de receita.

Coordenação de Arrecadação - COARC

A COARC é a unidade integrante do NAF responsável por administrar o sistema de arreca-
dação das custas cartorárias e demais receitas dos cartórios judiciais e extrajudiciais, orien-
tar, analisar e deliberar sobre os processos de restituição de custas cartorárias e repasses de 
emolumentos, atendimento a todas as unidades judiciais e extrajudiciais, público interno e 
externo (advogados e contribuintes) de todo o Brasil referente à transferência e emissão de 
DAJEs, consultas processuais de expedientes administrativos, entre outros. 

Desempenho da Gestão e Resultados

• Gestão da Arrecadação

Durante este período, foram implementadas várias alterações no Mapa de Arrecadação para 
atender às necessidades apontadas pela Administração. Na atual versão do documento, emi-
tido diariamente pela Coordenação, a versão final, é enviada para a Diretoria Financeira, atra-
vés da COORF e da COTAB, bem como à Secretaria de Planejamento e Unidades da alta 
administração deste Poder Judiciário.

Visando proporcionar uma maior rapidez e segurança na elaboração do Mapa de Arrecada-
ção, uma nova versão será gerada no Sistema Selo Digital, acabando assim, com mapas em 
planilhas, apresentando informações diretamente extraídas da base de dados do sistema. 

Atenta aos possíveis impactos causados pela pandemia, diante de todas as dificuldades en-
contradas, a COARC se manteve em alerta ao longo desse período, não permitindo qualquer 
tipo de entrave no sistema arrecadatório, mesmo os de caráter sistêmico, empreendendo 
esforço para a resolução de qualquer intercorrência, num menor espaço de tempo possível, 
junto às demais áreas do Tribunal. 

Foram implementados novos relatórios gerenciais diários possibilitando avaliações mais pre-
cisas da arrecadação, seja judicial ou extrajudicial, auxiliando na emissão de relatórios base 
para Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO, projeção de arrecadação por faixa para 

os exercícios seguintes, estimativa de receita do Poder Judiciário, resumo geral de receita por 
unidade, dentre outros. 

• Selos Eletrônicos 

Com a publicação do Ato Conjunto nº 5, de 18 de março 2019 que regulamentou o Selo de 
Autenticidade Digital, ampliando o seu uso para os atos de balcão – notadamente: reconhe-
cimento de firmas, autenticação de documentos e abertura do primeiro cartão de autógrafo 
- de que trata o artigo 23 da Lei Estadual n° 12.352, de 08 de setembro de 2011, instituindo e 
tornando obrigatório o uso do selo de autenticidade eletrônico, por todos os serviços notariais 
e de registro, nos atos descritos no Anexo II, do referido Ato Conjunto, inclusive para aqueles 
isentos e gratuitos. Assim, coube à COARC a adoção das ações sistêmicas e de controle perti-
nentes, bem como, medidas para a retirada imediata dos selos autoadesivos remanescentes 
dos cartórios e a baixa definitiva no Sistema Selo Digital dos selos físicos.

• Sistemas

Implantação do Sistema de Restituição de Custas

Com a publicação do Ato Conjunto nº 07/21 que disciplina os procedimentos relativos aos 
processos administrativos de restituição de taxas Estaduais pela prestação de serviços e 
demais receitas do Poder Judiciário, o Sistema de Restituição desenvolvido e em fase de 
homologação, permitirá simplificar o processo tornando-o mais célere. O novo sistema terá 
como principal característica a facilidade com que o contribuinte fará sua solicitação, pro-
tocolizando seu pedido pela internet com a plataforma disponibilizada diretamente no site 
do Tribunal de Justiça.  Encontra-se na fase de piloto, rodando exclusivamente no 12º Tabe-
lionato de Salvador.

O quadro a seguir demonstra o quantitativo de processos de restituição concluídos e execu-
tados sob a rotina ainda manual:

Saída de Processos Total

Exercício de 2020 414

Exercício de 2021 (de janeiro até agosto)                                                                       565

979

Os processos administrativos de restituição de custas (DAJE), representam uma parcela subs-
tancial do volume de atividades desenvolvidas pelo setor.  São protocolizados, mensalmente, 
uma média de 100 (cem) pedidos por mês e o acervo da unidade, em recente levantamento, 
chegou a um total de 3.150 (três mil cento e cinquenta) processos.

Implantação da Regra 02 para os Atos de Balcão (DAJE consolidado)

Com a publicação do Decreto Judiciário nº 362/2021, os contratos firmados com a rede ar-
recadadora credenciada do Tribunal, serão aditados para alteração do Anexo A, dos Termos 
de Adesão ao Credenciamento, passando a vigorar as novas regras de rateio para os DAJES 
consolidados (de balcão), tendo em vista a exclusão dos emolumentos dos DAJEs nesta mo-
dalidade, incluindo o tipo de receita nº 02, discriminando os novos percentuais de rateios com 
um novo valor total no DAJE. Ressalte-se que na distribuição apresentada no rateio o valor 

Núcleo de Arrecadação e Fiscalização Núcleo de Arrecadação e Fiscalização
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dos emolumentos continuam a aparecer, para fins de controle e conhecimento público, sem 
contudo integrar o valor total do DAJE.

Implantação do DAJE parcelado

A partir do dia 09/07/2020, por força do Ato Conjunto nº 16/20, passou a vigorar no Portal 
de DAJE Eletrônico do Tribunal, a rotina de emissão de DAJE parcelado, permitindo que o 
próprio contribuinte emita o DAJE, conforme decisão do Juiz nos parcelamentos de taxas 
judiciais, podendo efetivar essa emissão mensalmente, sem a necessidade da intervenção 
da COARC.

Implantação da Rotina de Recuperação dos Rateios

Com a implantação da  nova e mais ágil  rotina de recuperação dos rateios,  o auditor infor-
ma os DAJEs objeto do processo de restituição e o próprio sistema calcula todos os valores 
de rateios, levando em consideração a data de pagamento do documento para determinar 
quais entes estavam presentes, à época, e, consequentemente quais os percentuais de rateio 
devem ser considerados. Em seguida, o sistema emite um relatório, que irá compor o proces-
so, e servirá de notificação para o servidor que operacionaliza os lançamentos nas contas da 
CAIXA, gerando um arquivo tipo REM, que será transmitido para a Caixa Econômica, que fará 
os débitos e créditos nas contas envolvidas concluindo, assim, todo o procedimento.

• Processos

Repasses de Emolumentos

A Diretoria do NAF, atenta aos limites legais da sua competência, solicitou da COARC a opera-
cionalização do processo, com o repasse dos valores devidos a cada serventia, com a abertura 
de processo administrativo junto ao sistema SIGA que terá o mesmo trâmite dos processos 
de restituição, passando por todas as unidades competentes até o pagamento, feito através 
do FIPLAN e SGF. Esses repasses são decorrentes de delegatários que até o momento ainda 
não abriram contas para recebimento dos emolumentos junto ao Banco do Brasil, conforme 
3º Termo de Adesão ao Credenciamento Nº 01/2018, Contrato nº 65/2019-S, cujos valores en-
contram-se em conta específica do TJBA.

Ano 2021

Desafios, Riscos e Perspectivas

Dos principais desafios impostos a COARC está a necessidade de reformulação do sistema 
de arrecadação visando atender as necessidades da Administração, das Serventias judiciais e 
extrajudiciais, e dos contribuintes, tornando-o menos complexo, mais leve e intuitivo, e, con-
sequentemente, adaptado as constantes mudanças tecnológicas.

Assim, as perspectivas da unidade giram em torno de investimentos, por parte do Tribunal, 
em tecnologias que modernizem nosso sistema de arrecadação, tornando-o ainda mais se-
guro, de modo a refletir aspectos relevantes de todo o processo arrecadatório do Órgão, bem 
como fornecendo informações que favoreçam o trabalho dos gestores. É necessário investir 
em pessoal capacitado e buscar soluções para melhorar a comunicação, possibilitando al-
cançar as metas mais desafiadoras.

Coordenação de Orientação e Fiscalização - COFIS

Cabe à COFIS a orientação e fiscalização com relação ao correto recolhimento das Taxas 
Judiciais e Extrajudiciais pertencentes ao Poder Judiciário do Estado da Bahia. Para tanto, 
implementam-se ações preventivas e ganhos de efetividade, por meio de orientações aos 
contribuintes, operadores do direito, servidores, magistrados e demais usuários em relação à 
correta arrecadação e recolhimento das respectivas taxas, a fiscalização do cumprimento das 
normas e procedimentos relacionados às taxas no âmbito das Serventias judiciais e extraju-
diciais, assim como o assessoramento à Administração Superior sobre questões relacionadas 
às suas atribuições regimentais.

Desempenho da Gestão e Resultados

No cumprimento de suas atribuições regimentais e observadas as metas prioritárias da Ad-
ministração, as ações foram concentradas principalmente nas seguintes atividades:

• Fiscalização

A justificativa para fiscalizar deve ser baseada em informações e evidências, devendo-se prio-
rizar a orientação e ação preventiva para minimizar os riscos. As avaliações de risco também 
precisam ser integradas de forma sistemática ao regime de fiscalização para o melhor apro-
veitamento na utilização dos recursos.

Foram fiscalizadas 29 Serventias Judiciais e 223 Extrajudiciais, de forma (remota, 
teletrabalho ou presencial) objetivando a verificação da correta cobrança e arre-
cadação das taxas cartorárias, conforme metas previstas no Plano de Trabalho da 
COFIS para cada exercício.  As ações de fiscalizações resultaram nos valores discri-
minados a seguir:

Recuperação de Receita

Fiscalizações – cobranças administrativas R$ 270.000,00

Débitos para inscrição na Dívida Ativa R$ 64.659,55
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Visando a melhoria qualitativa e quantitativa da arrecadação do PJBA, salienta-se que a reali-
zação das atividades de orientação e fiscalização no atual cenário deve centrar-se na conjun-
ção e valorização do conhecimento técnico e suporte tecnológico da Administração, como 
forma de minimizar os riscos e maximizar os resultados arrecadatórios.

• Orientações aos usuários em geral sobre a Lei de Taxas e Emolumentos do Estado 
da Bahia e os procedimentos de cobrança das taxas cartorárias. Houve significativo 
aumento da demanda por parte dos usuários no biênio. Essas atividades foram realiza-
das por meio de plantões fiscais e emissões de Pronunciamentos Técnicos:

Plantão  fiscal Total

Pronunciamentos Técnicos 112

Atendimentos por e-mail 1.518

Atendimento por telefone 11.400

• Outras atividades de assessoria e contribuição em programas e ações da Administração.

Elaboração do Módulo de Custas Judiciais como ação de capacitação  inserida no Projeto 
Recolher Legal, objetivando orientar os servidores do 1º e 2º graus do TJBA, no tocante ao 
recolhimento das custas processuais inerentes aos atos praticados no âmbito de cada Ser-
ventia, bem como atendimento às consultas formuladas por e-mail e nos fóruns de discussão.

Elaboração de guia de perguntas e respostas, referentes ao recolhimento das custas pro-
cessuais e preenchimento do DAJE, disponibilizado no link do NAF e na página eletrônica do 
DAJE no Portal do TJBA, objetivando melhorar a comunicação com o público externo e es-
clarecimento de dúvidas recorrentes sobre recolhimento das custas no âmbito das Serventias 
Judiciais, sejam de preenchimento da guia de custas – DAJE ou interpretação da Lei de Taxas 
e Emolumentos do Estado da Bahia.

Contribuição no processo de desenvolvimento de atendente virtual para assuntos rela-
cionados aos Juizados Especiais, com as informações inerentes ao recolhimento de custas 
processuais correspondentes aos atos praticados nos Juizados à luz da Lei n. 9.099/95 e Lei de 
Taxas e Emolumentos do Estado da Bahia.

Realização de estudos técnicos para subsidiar projeto de alteração da tabela de taxas judi-
ciais e extrajudiciais, inclusive analisando e discutindo as sugestões enviadas por órgãos do 
TJBA e instituições representativas dos cartórios extrajudiciais.

Suporte ao funcionamento dos Sistema Selo Digital e Portal do DAJE, sugerindo ajustes e me-
lhorias com ênfase nos controles para a fiscalização, objetivando facilitar a emissão das guias pelos 
usuários, bem como solicitar alterações em decorrência das modificações na Tabela de Custas. 

Elaboração de sugestões constando alterações de dispositivos do Código de Normas e 
Procedimentos dos Serviços Extrajudiciais, em consonância com a legislação tributária, ma-
terial que subsidiou os trabalhos desenvolvidos na comissão de alteração do referido Código.
Suporte às Corregedorias Geral e do Interior em assuntos relacionados aos Serviços Extra-
judiciais, especialmente no que tange à aplicação da Lei Estadual de Custas Cartorárias e sua 
correlação com o Código de Normas e Procedimentos.

Mapeamento dos requisitos de negócio para a implementação do sistema do controle e 
automação das fiscalizações das custas cartorárias, em parceria com a SETIM. Salienta-se 
que este sistema FISCO faz parte dos projetos estratégicos do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, entretanto, encontra-se em fase de desenvolvimento.

Desafios, Riscos e Perspectivas

Entre os desafios enfrentados pela COFIS destaca-se o desenvolvimento de ferramentas que 
possibilitaram maior transparência e ampliação do trabalho de orientação aos cartórios e 
consulentes, assim como aumento do quantitativo de fiscalizações visando reduzir a evasão 
de custas e fomentar a prestação de serviço orientativo diante das limitações dos recursos 
humanos e materiais atualmente existentes.

Ademais, diante do cenário de pandemia, foi elaborado um plano de trabalho contemplando 
os meios de comunicação entre a equipe, atendimento ao público, ferramentas digitais, de 
organização e controle, sistemas de armazenamento de arquivos e relatórios de atividades, o 
que possibilitou a virtualizações de fiscalizações e orientações em sua totalidade.

Para tanto, mostra-se imprescindível a utilização e a modernização das atuais ferramentas 
tecnológicas de trabalho como a conclusão do Sistema FISCO, que objetiva sistematizar e 
controlar as atividades e procedimentos de fiscalização e intensificar as auditorias na modali-
dade virtual, que se mostraram fundamentais na atual conjuntura. 

Visando ampliar a comunicação com os auditados e demais consulentes, faz-se necessária a 
utilização de ferramenta de inteligência artificial e demais recursos tecnológicos nas orienta-
ções acerca do recolhimento de taxas cartorárias.

Nesse contexto, tem-se como perspectiva que o Tribunal invista em tecnologias que favore-
çam o trabalho dos gestores. É necessário buscar soluções para melhorar a comunicação, e 
que possibilitem alcançar as metas mais desafiadoras constantes no planejamento estraté-
gico deste órgão.
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O presente Relatório tem como finalidade apresentar as principais  Atividades realizadas pela 
Controladoria do Judiciário, bem como pela Coordenação de Auditoria do Poder Judiciário, 
durante o biênio 2020-2021.
 
Preliminarmente, mister se faz registrar que desde a constatação da Pandemia do Corona-
vírus em 18/03/2020, o Poder Judiciário do Estado da Bahia, passou por diversas adaptações 
em curto espaço de tempo, mormente em seu fluxo e ritmo de trabalho, tendo em vista a 
necessidade de atender as novas regras impostas pelas Autoridades Sanitárias, na tentativa 
de evitar e/ou combater ao máximo a proliferação da COVID-19.

Destarte, diversos esforços foram empregados no sentido de enfrentar os desafios de priorizar a 
saúde física e mental dos seus membros e servidores, sem jamais deixar de exercer a sua função 
primordial, qual seja promover a prestação jurisdicional com a devida efetividade e eficiência.

Para tanto, diversas ações tiveram que ser implementadas, as quais encontram-se devida-
mente normatizadas e publicadas no site oficial do Poder Judiciário, mediante o seguinte link:
http://www5.tjba.jus.br/portal/coronavirus-acesse-aqui-os-decretos-judiciarios-e-atos-con-
juntos-relacionados/   

Dentre as principais medidas destacam-se: adoção da modalidade de teletrabalho, redução 
de carga horária, jornada de trabalho mediante rodízio de servidores, adaptações de espaços 
físicos, cumprimento de medidas de segurança, revisões contratuais, entre outras diversas 
medidas que foram adotadas para enfrentar a nova realidade Pandêmica que aflige todo o 
Planeta até os dias atuais.

DA ESTRUTURA DA CONTROLADORIA:

A Controladoria do Judiciário – CTJUD, em sua estrutura organizacional, conta com um Ga-
binete para assessoria técnica e uma Coordenação de Auditoria – COAUD (órgão indepen-
dente), voltada para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia do sistema de 
controle interno.

A CTJUD está ligada diretamente à Presidência do Tribunal de Justiça e, durante o biênio 
2020 - 2021, continuou realizando boas práticas de assessoramento à Administração, em to-
das as oportunidades em que foi solicitada, mormente, intensificando as atividades de apoio 
ao Gestor Maior, com o objetivo finalístico de ampliar o controle da qualidade do gasto públi-
co, a prevenção e o combate à ineficiência, com foco no desenvolvimento de atividades de 
caráter consultivo, realizadas pelo Gabinete, além da realização de auditorias internas, as quais 
foram executadas pela COAUD.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ASSESSORIA TÉCNICA – GABI-
NETE DA CONTROLADORIA:

Além do cumprimento das atribuições legais, ao longo do biênio 2020 e 2021, a Controladoria 
do Judiciário deu continuidade às atividades de caráter consultivo, a fim de contribuir para a 
melhoria das práticas administrativas, auxiliando os gestores no cumprimento dos objetivos 
institucionais, com foco no desenvolvimento de atividades de caráter consultivo, bem como 
no acompanhamento e atendimento aos órgãos de controle externo.

Nas atividades de consultoria estão inseridos: o acompanhamento e interpretação da legis-
lação; as orientações aos gestores e demais servidores nos aspectos concernentes ao geren-

ciamento 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 das preditas funções, até a data de 20/08/2021 (data da extração das infor-
mações no SIGA), a Controladoria do Judiciário já havia movimentado aproximadamente, os 
seguintes expedientes administrativamente:

Exercícios Comunicações 
Internas Ofícios Processos 

Administrativos
Processos Adm. 

do CNJ Total

2020 922 102 838 65 1.927

2021 541 57 613 28 1.239

Destarte, dentre as principais atividades desenvolvidas no Biênio 2020-2021, destacaram-se 
as seguintes:

a) Acompanhamento e Monitoramento das recomendações e determinações emitidas pelo 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por edição de Resoluções e Acórdãos.

b) Acompanhamento, Monitoramento e Controle da Execução das Auditorias ordinárias e ex-
traordinárias realizadas pelo TCE, dentre elas: 

Auditorias de Acompanhamento da LRF 1º, 2º e 3º Quadrimestre;
Auditorias de Prestação de Contas;
Auditorias de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira;
Auditorias de Contas de Governo; 
Auditorias de Acessibilidade dos Prédios Públicos;
Auditorias de Concursos Públicos;
Auditorias de Folha de Pessoal;
Auditorias de Execução dos Contratos e etc.

c) Acompanhamento, monitoramento e orientações às áreas técnicas alusivas às Denúncias 
tramitadas no TCE em desfavor do TJBA, durante os Exercício de 2020 e 2021.

d) Recebimento, acompanhamento e comunicação com as áreas técnicas integrantes deste 
TJBA, alusivas às Solicitações de Auditorias oriundas do Conselho Nacional de Justiça.

e) Acompanhamento das solicitações dos órgãos de controle externo, recebendo as solici-
tações, analisando-as, colhendo informações das áreas e preparando o encaminhamento 
das respostas, atividade na qual foram promovidos os devidos acompanhamentos de Re-
comendações proferidas pela Corte de Contas, as quais contabilizam, para o Exercício de 
2020, um total de 29 (vinte e nove) Expedientes. E, por conseguinte, já no Exercício de 2021, a 
importância de 27 (vinte e sete) Expedientes sobre Recomendações do TCE, inclusive asses-
sorando/orientando as áreas técnicas que integram a esfera administrativa deste Tribunal 
de Justiça.

f) Participação ativa, da Controladoria do Judiciário, a título de assessoramento, junto às se-
guintes Comissões: - Comissão de Implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obri-
gações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial; - Comitê de Governança; - Grupo de 
Apoio à Comissão Especial de Concurso; - Grupo de Trabalho para Desativação das Comarcas 
e Varas de Entrância Inicial; - Comitê de Avaliação e melhoria constante dos normativos pre-
vistos no Ato Normativo nº. 01/2020; - Núcleo de Gestão de Qualidade; - Grupo de Trabalho 

http://www5.tjba.jus.br/portal/coronavirus-acesse-aqui-os-decretos-judiciarios-e-atos-conjuntos-relacionados/
http://www5.tjba.jus.br/portal/coronavirus-acesse-aqui-os-decretos-judiciarios-e-atos-conjuntos-relacionados/
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para Implantação da LGPD; - Comissão de Diretrizes Gerais para a implantação do Sistema 
de Gerenciamento Matricial de Despesas – GMD no PJBA; - Comissão de estudos de Capaci-
tação e Aprimoramento da Coordenação de Auditoria Interna do TJBA; - Grupo de Trabalho 
do Portal da Transparência.

g) Participação na atualização e revisão geral de Atos Normativos que regulem sobre Sis-
tema de Registro de Preços (SRP) e sobre Aplicação de Penalidades e Sanções Admi-
nistrativas em Contratações Públicas, realizando a sua integração com o Normativo da 
Contratação Geral, além de trabalhar na 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 criação de procedimen-
tos de fiscalização do gerenciamento e da execução das ações sob a gestão administrati-
va do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com a finalidade de detectar previamente 
eventuais desvios ou problemas que venham ocorrendo, seguido pela adoção de medi-
das corretivas, para que o processo se reoriente na direção da aplicação mais econômica 
e razoável do recurso público.

h) Recebimento de 08 (oito) Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas da União, in-
clusive com o encaminhamento e orientação às áreas técnicas integrantes do Tribunal de 
Justiça, as quais contabilizaram a importância de 18 (dezoito) expedientes internos.

i) Recebimento e Acompanhamento dos julgamentos das Homologações de Aposentadorias 
dos Servidores integrantes deste Poder Judiciário, as quais foram realizadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado.

j) Participação na Elaboração do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário para o período 
de 2021-2026, consolidando como indicadores e metas a serem atingidos os seguintes: - Im-
plantar anualmente, ao menos 01 (uma) boa prática de integridade institucional até 2026; - 
Implantar anualmente, ao menos 01 (uma) ação interinstitucional como forma de aprimorar a 
aplicação dos princípios e dos controles que regem a Administração Pública até 2026; - Aten-
der todas as diretrizes técnicas das atividades de auditoria interna governamental do Poder 
Judiciário, de forma incremental, em ao menos 10% (dez por cento) anuais até 2026; - Manter 
quadrimestralmente, no patamar de 95% o percentual de cumprimento das metas fiscais e 
dos limites da LRF até 2026.

k) Acompanhamento acirrado da tramitação de 44 (quarenta e quatro) Processos Adminis-
trativos em curso perante o Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

l) Acompanhamento e Avaliação do cumprimento pelas áreas referentes às 58 (cinquenta 
e oito) metas previstas no Planejamento Estratégico 2021-2026, do Poder Judiciário do 
Estado da Bahia.

m) Participação ativa nas RAE’s para realização do Projeto de Implantação da COAGE - Co-
ordenação de Acompanhamento de Gestão do PJBA. Registre-se que a  criação da referida 
Unidade trará como benefícios, o aprimoramento da Gestão Administrativa, dando maior ên-
fase em Governança e Planejamento Estratégico, buscando a prevenção das improbidades 
administrativas com vistas à minimização do índice de não conformidades em auditorias, de 
modo a consolidar a regularidade formal dos processos em atendimento ao quanto previsto 
nas legislações pertinentes. Para tanto, faz-se necessário, a criação de uma Coordenação vin-
culada à Controladoria com alteração já realizada do regimento para criação de uma Unidade, 
equipe alocada com a adequação da Infraestrutura, mapeamento de processos; bem como a 
nomeação de um servidor para assumir o posto de coordenador para operacionalizar a Uni-
dade de Acompanhamento de Gestão.

PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA DO JUDICIÁRIO EM CURSOS E TREI-
NAMENTOS:

Durante o Biênio de 2020-2021, a Controladoria do Judiciário participou dos seguintes cursos:

Curso de Manual de Contratações do Poder Judiciário do Estado da Bahia;
Curso de Auditoria Baseada em Riscos;
Curso de Gestão de Riscos;

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELA COORDENAÇÃO DE AUDITO-
RIA – COAUD:

O ano de 2020, no âmbito das Auditorias Internas do Poder Judiciário Nacional, foi marcado 
pelas Resoluções nº 308 e 309 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que estrutu-
ra o Sistema de Auditoria do Poder Judiciário e define as diretrizes técnicas das atividades 
de auditoria interna governamental, com a finalidade de uniformizar os procedimentos de 
auditoria considerando a relevância dessa atividade para a boa governança das organiza-
ções públicas. 

A partir da publicação das Resoluções, o CNJ fortaleceu a aplicação de normas e padrões in-
ternacionais no desenvolvimento das atividades de auditoria interna, afastando as unidades 
de atribuições com natureza de cogestão, para que possam atuar unicamente, e sem confli-
tos em terceira linha (modelo de três linhas – IIA BRASIL). 

Dentre as várias mudanças advindas das mencionadas Resoluções, destacam-se a determi-
nação de que a unidade de auditoria interna deve reportar-se funcionalmente ao Órgão Cole-
giado competente do Tribunal, mediante apresentação de Relatório Anual de Atividades exer-
cidas e, administrativamente, à Presidência do Tribunal, bem como a determinação de que a 
Unidade de Auditoria Interna estabeleça o seu Estatuto e Código de Ética, ambos, aprovados 
pelos Decretos Judiciários nº 521 e 522 de 28 de agosto de 2020.

A aprovação e instituição destes dois instrumentos são de extrema relevância para a Audi-
toria Interna, como também, para todo o Tribunal de Justiça da Bahia, uma vez que tornam 
explícitas as normas, princípios, condutas, diretrizes e atividades para a prática da auditoria 
interna, sem prejuízo da observância dos demais deveres e proibições legais e regulamenta-
res. Neste ínterim, demonstrar integridade, proficiência, zelo, objetividade, independência e 
proatividade, associados à habilidade, conhecimento e experiência são requisitos que devem 
estar presentes na prática da execução dos trabalhos auditoriais.

Em atendimento às diretrizes previstas nas Resoluções nº 308 e nº 309, ambas publicadas em 1º 
de abril de 2020 do Conselho Nacional de Justiça e ao Decreto Judiciário nº 521, de 28 de agosto 
de 2020, que instituiu o Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, a 
Coordenação de Auditoria Interna – COAUD, elaborou e apresentou o RELATÓRIO DE ATIVIDA-
DES DE AUDITORIA INTERNA – RAINT, relativo ao exercício de 2020, com o objetivo de comuni-
car as atividades desenvolvidas para a execução do Plano Anual de Auditoria (PAA) do exercício 
2020, bem como os principais riscos e fragilidades de controle do Tribunal de Justiça da Bahia.

Além da elaboração destes normativos a Coordenação de Auditoria desenvolveu Relatórios 
que 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. 
Abaixo, segue quadro informativo referente à execução dos Projetos de Auditoria referente 
aos exercícios de 2020 e 2021.
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Execução Anual de Auditoria Interna

Exercícios Projetos Realizados de Auditoria

2020 11

2021 8

Fonte: Coordenação de Auditoria – COAUD

Ressalta-se que a pandemia da COVID-19, impactou na execução dos trabalhos de auditoria, 
em virtude do estabelecimento de medidas preventivas, no âmbito do Tribunal de Justiça da 
Bahia, tais, como o teletrabalho e o regime extraordinário de funcionamento das suas unidades, 
o que exigiu o estabelecimento de uma nova reconfiguração do serviço, ensejando constante 
vigilância, alteração de rotina e novas maneiras de se relacionar (intrassetorial e intersetorial).

As auditorias concluídas são detalhadas nas tabelas 01 e 02, abaixo relacionadas:

PROJETOS DE AUDITORIA DESENVOLVIDOS EM 2020

Projeto Unidade Assunto Objetivo

OPE - 02/2020 SETIM

Auditoria Operacional 
de Contratações 
de Tecnologia 
da Informação e 
Comunicação.

Avaliar a contratação dos serviços continuados e 
especializados para instalação e manutenção de 
infraestrutura e cabeamento estruturado da rede do 
Poder Judiciário da Bahia.

OPE - 03/2020
SEAD
DPAT

COPAT

Auditoria Operacional 
de Avaliação dos 
Controles Internos 
Administrativos da 
Gestão do Patrimônio 
do Poder Judiciário.

Avaliar e certificar a eficácia dos controles internos 
adotados na gestão patrimonial, visando assegurar 
a correta utilização dos bens de caráter permanente 
para o alcance da estratégia pretendida pela 
Administração, a uniformização dos registros 
analíticos e sintéticos e a aderência aos referenciais 
normativos para acompanhamento e fiscalização da 
gestão do patrimônio do Poder Judiciário.

CNF -  01/2020 SEAD
DEA

Auditoria de 
Conformidade relativa 
às alterações do 
Contrato nº 06/18-EM, 
de reforma e ampliação 
do prédio Anexo II do 
TJBA.

Verificar a conformidade das alterações ocorridas 
no Contrato nº 06/18-EM – Obra de reforma e 
ampliação do Anexo II – TJBA, com requisitos legais 
e as boas práticas, bem como certificar a eficácia 
dos controles internos adotados, visando assegurar 
a qualidade e a eficiência do gasto público, em 
atendimento à determinação do Conselho Nacional 
de Justiça.

MON - 01/2020
SEAD
DSG

CTRAN

Monitoramento de 
Auditoria Operacional 
de Gerenciamento 
e Abastecimento de 
Veículos do Tribunal de 
Justiça  
da Bahia.

Avaliar o grau de implementação das 
recomendações propostas no relatório de auditoria 
operacional, bem como, a implementação das 
medidas constantes do plano de ação proposto pela 
unidade auditada – Coordenação de Transportes 
(CTRAN), relativos aos registros e controles da 
gestão dos gastos com combustíveis dos veículos 
integrantes da frota do Poder Judiciário.

MON - 02/2020 DEA

Monitoramento 
de Auditoria de 
Conformidade 
referente à avaliação da 
aderência das obras de 
engenharia contratadas 
pelo TJBA à Resolução  
CNJ 114/2010.

Avaliar o acompanhamento da implementação 
das ações propostas pela unidade auditada 
através do plano de ação, para atendimento das 
recomendações sugeridas no relatório de auditoria 
originária CNF 003/2018, a fim de assegurar o 
aprimoramento dos controles internos adotados nos 
processos de planejamento, gestão e fiscalização 
dos contratos de obras realizadas na Diretoria de 
Engenharia e Arquitetura.

MON - 03/2020 SETIM

Monitoramento de 
Auditoria Operacional 
de aquisição de 
equipamentos de 
informática pelo 
Tribunal de Justiça da 
Bahia.

Avaliar o grau de implementação das medidas 
constantes do Plano de Ação proposto pela unidade 
auditada, a fim de atender às recomendações 
constantes do Relatório de Auditoria OPE 007/2017, 
que consistiu em avaliar os controles internos 
inerentes à aquisição de equipamentos de 
informática pelo TJBA.

MON - 04/2020 SETIM

Monitoramento de 
Auditoria Operacional – 
OPE 001/2017, referente 
ao serviço de impressão 
corporativa para 
atender às unidades do 
TJBA.

Avaliar o grau de implementação das medidas 
constantes do Plano de Ação proposto pela unidade 
auditada, a fim de atender às recomendações 
constantes do Relatório Operacional OPE 001/2017, 
com a finalidade de avaliar os controles internos 
inerentes ao serviço de impressão corporativa, 
digitalização e reprografia, com o fornecimento e 
instalação de equipamentos, bem como serviços de 
assistência técnica e treinamento.

MON - 05/2020 DEA

Monitoramento 
de Auditoria de 
Conformidade – CNF 
001/2020, referente à 
avaliação das alterações 
ocorridas no Contrato 
nº 06/18-EM com os 
requisitos legais e as  
boas práticas.

Avaliar a implementação das ações propostas, 
pela unidade auditada – Diretoria de Engenharia 
e Arquitetura, considerando os apontamentos e 
recomendações propostas no relatório de auditoria, 
com a finalidade de verificar a efetividade das 
medidas adotadas quanto ao aprimoramento 
do controle interno, visando afastar os riscos e 
não conformidades detectados pela equipe de 
auditoria no Projeto CNF-001/2020, que teve por 
escopo certificar a pertinência e formalização das 
modificações contratuais realizadas no Contrato 
nº 06/18-EM, concernente à obra de construção do 
prédio Anexo II do Tribunal de Justiça do  
Estado da Bahia.

OPE - 01/2020

SEAD
DSG

CSERV
NCL

Auditoria Operacional 
de Avaliação da 
Contratação dos 
Serviços Especializados 
e Continuados de 
Limpeza e Conservação.

Avaliar a contratação dos serviços especializados 
e continuados de limpeza e conservação com 
fornecimento de materiais nas Unidades da Capital 
e do Interior.

OPE - 01/2019 SEAD
SETIM

Auditoria Operacional 
de Governança das 
Aquisições.

Avaliar a estrutura de governança no processo de 
aquisições realizadas no âmbito do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia (TJBA) e sua conformidade com 
a legislação aplicável e as boas práticas.

FIN - 01/2020 DFA

Auditoria Financeira 
de Avaliação dos 
demonstrativos 
contábeis, relativos ao 
exercício de 2019.

Certificar se os registros contábeis foram efetuados 
de acordo com os Princípios Fundamentais 
de Contabilidade, com a legislação e se as 
demonstrações contábeis originárias refletem 
adequadamente a situação econômico-financeira 
do patrimônio do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia.

CNF - 01/2021

SEAD
DSG

CSERV
NCL

Auditoria de 
Conformidade da 
Contratação dos 
Serviços Especializados 
e Continuados de 
Limpeza e Conservação.

Avaliação e análise qualitativa do edital e termo de 
referência, bem como a condução do procedimento 
licitatório em todas as suas fases.

ESP - 01/2021 COJE

Auditoria Especial para 
atender à solicitação 
da Coordenação dos 
Juizados Especiais – 
COJE, ofício nº 825/2020.

Avaliação das práticas adotadas nos controles 
internos dos sistemas PROJUDI e PJE, referentes a 
produtividades dos Juízes Leigos e Conciliadores. 

ESP - 02/2021 DRH
COPAG

Auditoria Especial para 
atender ao Acórdão nº 
288/2019 do Tribunal de 
Contas do Estado.

Verificar e analisar a suspensão dos pagamentos 
quanto a concessão de vantagem prevista no art. 2º 
da Lei Estadual nº 3.981/1981 sobre os proventos dos 
magistrados, conforme Acórdão nº 000288/2019.
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FIN - 01/2021 DFA

Auditoria Financeira 
relativa aos 
demonstrativos 
contábeis referentes ao 
exercício de 2021.

Certificar se os registros contábeis foram  
efetuados de acordo com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade, com a legislação  
e se as demonstrações contábeis originárias 
refletem adequadamente a situação  
econômico-financeira do patrimônio do  
Poder Judiciário do Estado da Bahia.

OPE - 01/2021

Comissão 
Permanente 
de Inclusão e 

Acessibilidade.

Auditoria Operacional 
de acessibilidade 
digital.

Avaliar se a política de acessibilidade do Tribunal 
de Justiça da Bahia está atendendo à legislação de 
acessibilidade.

MON - 01/2021 DFA
SEPEO

Monitoramento 
de Auditoria de 
Conformidade 
na concessão e 
comprovação de diárias.

Avaliar o grau de implementação das ações 
constantes do Plano de Ação, apresentadas 
pela unidade auditada, a fim de atender às 
recomendações propostas no relatório da 
Auditoria - CNF 001/2018, que trata da 
concessão e comprovação de diárias.

MON - 02/2021 DDI
UNIJUD

Monitoramento de 
Auditoria Operacional 
na gestão de serviços 
de digitalização de 
documentos.

Avaliar o grau de implementação das ações 
constantes do Plano de Ação, apresentadas 
pela unidade auditada, a fim de atender às 
recomendações propostas no relatório da Auditoria 
- OPE 001/2018, que trata sobre a gestão de serviços 
de digitalização e documentos.

MON - 03/2021 SETIM
SEJUD

Monitoramento 
de Auditoria de 
Conformidade na 
gestão documental.

Avaliar o grau de implementação das 
recomendações propostas no Relatório da Auditoria 
Interna CNF-007/2019, realizada no período de 
outubro a novembro/2019, que consistiu em 
avaliar a gestão documental do Tribunal de Justiça 
da Bahia, em atendimento à determinação do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através de Ação 
Coordenada de Auditoria promovida em todos 
os tribunais.

PARTICIPAÇÃO DA COAUD – COORDENAÇÃO DE AUDITORIA 
EM CURSOS E TREINAMENTOS:

Curso: “Manual de Contratações do Poder Judiciário do Estado da Bahia”:

Os servidores da Controladoria do Judiciário e da Coordenação de Auditoria Interna par-
ticiparam do “Curso de Contratações do Poder Judiciário do Estado da Bahia, realizado a 
partir de 07 de janeiro de 2021, desenvolvido pela UNICORP, na modalidade online, haja 
vista a instituição da Norma Geral de Contratações do Poder Judiciário da Bahia, com o 
objetivo de capacitar todos os servidores que atuam nos processos de contratação, bem 
como todos aqueles que realizam atividades de gestão/fiscalização de contratos, convê-
nios ou despesas. 

Curso de Auditoria Baseada em Riscos:

Os servidores da Controladoria do Judiciário e da Coordenação de Auditoria Interna par-
ticiparam do Curso de Auditoria Baseada em Riscos, pertinente ao Plano Anual de Capa-
citação – PAC-Aud 2021, realizado pela 3 R Capacita, ministrado pelo Professor Kleberson 
Roberto de Souza, entre os dias 16 a 20 de agosto de 2021. O curso contemplou, conteúdos 
fundamentais para o desenvolvimento das atividades de auditoria, assim como, o fato do 
gerenciamento de risco contribuir para os sistemas de controle internos melhorar a infor-
mação gerencial e o desempenho da Administração Pública. Destacam-se os seguintes 
conteúdos abordados: 

Avaliação de riscos para o planejamento anual da auditoria interna, identificando riscos que 
afetam objetos de nível macro, presentes no universo do controle interno da TJBA, tais como 
políticas, programas, projetos e atividades governamentais;

Avaliação de riscos em auditorias, especialmente na fase de planejamento dos trabalhos, com 
objetivo de subsidiar a definição do escopo e as questões de auditoria, selecionar os procedi-
mentos que sejam os mais eficientes e eficazes para abordá-los e determinar a sua natureza, 
época e extensão, a fim de reduzir ou administrar o risco de fornecer um relatório que seja 
inadequado às circunstâncias;

Avaliação de riscos em levantamentos de um objeto específico de controle interno, com obje-
tivo de revelar as áreas desses objetos que estão expostos a riscos significativos, analisar como 
a gestão responde a esses riscos, bem como avaliar a viabilidade da realização de auditorias.

Curso de Avaliação de Controles Internos – Licitações:

O Curso de Avaliação de Controles Internos será realizado pela empresa 3 R Capacita, minis-
trado pelo Professor Kleberson Roberto de Souza, entre os dias 04 a 08 de outubro de 2021, 
na modalidade online. Este curso foi contemplado no Plano Anual de Capacitação – PAC- 
Aud 2021, aprovado pela Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, publicado no Portal 
da Transparência.

Além de fornecer subsídio aos auditores para estabelecer procedimentos e atividades de exe-
cução e de controle relacionado ao processo de auditoria, o Curso de Avaliação de Controles 
Internos apresentará as abordagens metodológicas relativas ao controle da gestão organi-
zacional no que diz respeito à governança, aos modelos de gestão de riscos e aos controles 
internos. Isto posto, a capacitação dos servidores realçará a relevância do sistema de controle, 
não só como inibidora de desvios, mas como auxílio na melhoria do desempenho da Ad-
ministração Pública, a partir do momento em que se implantam ações preventivas para se 
coibir irregularidades e impropriedades.

CONCLUSÃO:

Por tudo o quanto relatado acima, verifica-se que não obstante os desafios estabelecidos 
pela Pandemia do coronavírus, deflagrada no mês de março de 2020, mormente, diante da 
necessidade de readequação e implantação das diversas medidas para superar todos os seus 
desdobramentos e, sobretudo, considerando que ao longo do presente Biênio, apesar das di-
ficuldades operacionais, ainda assim, a Controladoria do Judiciário envidou todos os esforços 
e atuou priorizando sempre a total conformidade com os Normativos Legais internos e exter-
nos a este Poder Judiciário, bem como ao fiel atendimento de todo o seu mister institucional, 
realizando deste modo, uma atuação bastante Positiva durante os Exercício de 2020 e 2021.

Controladoria do Judiciário Controladoria do Judiciário
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A Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – UNICORP, criada pela 
Lei Estadual n. 11.616, de 24 de novembro de 2009, e regulamentada por meio da Resolução 
TJBA n. 22 de 21 de novembro de 2008 e Resolução TJBA n. 05, de 21 de julho de 2010 – é o 
órgão incumbido de planejar, consolidar e expandir o sistema integrado de educação corpo-
rativa, alinhado às diretrizes e aos objetivos estratégicos definidos pelo Tribunal e ajustado às 
necessidades do Judiciário Estadual em suas diversas áreas, consoante dispõe o Regimento 
Interno dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo do Tribunal de Justiça, apro-
vado pela Resolução TJBA n. 05/2013 e alterações posteriores.

COMPOSIÇÃO

Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Diretor-Geral

Desembargador JOSÉ SOARES ARAS FERREIRA NETO
Vice-Diretor

Juíza RITA DE CÁSSIA RAMOS DE CARVALHO
Coordenadora-Geral

TUANY SILVA ANDRADE
Secretária-Geral

COORDENADORES E ASSESSORES
Carmen Silvia Bonfim dos Santos Rocha
Filipe Santos Ribeiro de Oliveira
Giovana Almeida Filgueiras
Ivan de Almeida Trzan
Júlia Silveira Spinola da Cunha
Maria Alice dos Reis Dias
Priscilla Viana Fortunato
Viviane Souza Chaves
Thaiana Bonfim de Jesus Madureira

Durante o Biênio 2020/2022, a Unicorp esteve sob a Direção do Desembargador Nilson Soa-
res Castelo Branco, designado pelo Decreto Judiciário n. 139, de 19 de fevereiro de 2020, nos 
termos do art. 4º, item 1, do Regimento Interno da UNICORP (Anexo I da Resolução n. 22/2008 
e alterações posteriores), e que exerce, cumulativamente, a Direção da Escola Superior de 
Magistrados e Servidores Judiciários do Estado da Bahia – MASB (Anexo à Resolução TJBA n. 
05, de 21 de julho de 2010). 

A Vice-Direção é exercida pelo Desembargador José Soares Ferreira Aras Neto, designado 
por ocasião do Decreto Judiciário n. 421, de 27 de julho de 2020, e a Coordenação-Geral é de-
sempenhada pela Juíza de Direito Rita de Cássia Ramos de Carvalho, conforme Portaria UNI-
CORP n. 01/2020, ambos em conformidade com as competências e as atribuições previstas 
no Regimento Interno da Escola Superior de Magistrados e Servidores Judiciários do Estado 
da Bahia – MASB, disposto no Anexo da Resolução nº 05/2010 e alterações posteriores. A Se-
cretaria Geral é conduzida pela servidora Tuany Silva Andrade, nomeada por Decreto Judiciá-
rio Presidencial, publicado no Diário de Justiça eletrônico n. 2.556, de 06 de fevereito de 2020.
A UNICORP tem por propósito oferecer ações de capacitação para magistrados e servidores, 
por meio de parcerias externas e internas, em consonância com as orientações da Presidên-
cia e alinhadas às iniciativas definidas no Planejamento Estratégico.

O Biênio da Gestão 2020-2022 foi repleto de desafios, notadamente provocados pela pan-
demia da COVID-19. Apesar deles, a Unicorp empreendeu esforços para executar mais uma 
transposição histórica: a construção de sua atual sede – econômica, sustentável, acessível e 
eficiente – situada no Centro Administrativo da Bahia, próxima ao prédio principal do Tribunal 
de Justiça. Sem dúvida, um largo avanço rumo ao objetivo de colaborar com a construção de 
um Judiciário forte, com qualidade na prestação jurisdicional e administrativa.

Este Relatório traz a compilação de todos os projetos e atividades empreendidos pela Uni-
versidade ao longo do biênio 2020-2022, durante a Gestão do Desembargador Lourival Al-
meida Trindade, que, na condição de Presidente desta Corte Estadual, estimula a dissemi-
nação do conhecimento plural, transversal e democrático, coerente com sua vocação de 
professor e intelectual.

CENÁRIO GERAL DE CAPACITAÇÃO

Na Gestão do biênio de 2020-2022, a Universidade Corporativa do Judiciário baiano alcançou 
significativo desempenho no que tange ao atendimento do seu precípuo escopo na área 
educacional, consoante demonstram os dados a seguir.

Das 05 (cinco) áreas de competência para o desenvolvimento de Programas e para a oferta 
de ações de capacitação a magistrados e servidores do TJBA, constantes no Plano de Capa-
citação da UNICORP, tem-se os seguintes números:
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Quadro Comparativo de Vagas Ofertadas

Gestão Qtd.

2020-2021* 42.874

2018-2019 36.492

*Obs:. Ofertas até novembro de 2021.

PRODUÇÕES TÉCNICAS

CAPACITAÇÕES DE DESTAQUE INSTITUCIONAL

No Biênio de Gestão, a UNICORP se manteve engajada com os projetos eleitos como prio-
ritários pela Presidência desta Corte de Justiça, atendendo às demandas de cursos e treina-
mentos sensíveis à gestão, pleiteados pelo Presidente – Desembargador Lourival Almeida 
Trindade – e por outras unidades administrativas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
No informado período, foi promovida a formatação e o planejamento de diversos cursos e 
treinamentos direcionados especificamente para o Poder Judiciário.

Curso Oficial de Formação Inicial para Juízes Substitutos

No Biênio de Gestão da Unicorp (2020-2022) 
foram realizadas a 1ª e 2ª Edição do Curso 
Oficial de Formação Inicial de Juízes Substi-
tutos, no período de 11/01/2021 a 23/04/2021 e 
09/08/2021 a 04/11/2021, respectivamente. 
Este Curso é identificado como princípio 
pela Constituição Federal, no seu artigo 93, 
inciso IV1, constituindo, inclusive, etapa obri-
gatória do processo de vitaliciamento.

Promover ações de capacitação, visando à 
formação inicial e à preparação dos juízes 
estaduais substitutos recém-ingressos no 

Poder Judiciário é uma das competências atribuídas à Universidade Corporativa pelo Regi-
mento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça (art. 42, inciso V).

As duas edições foram cuidadosamente planejadas e elaboradas em integral atendimento 
à Resolução ENFAM n. 2/2016 (dispõe sobre os programas para a formação e o aperfeiçoa-
mento de magistrados e regulamenta os cursos oficiais para o ingresso, a formação inicial e 
o aperfeiçoamento de magistrados e de formadores) e segundo as diretrizes postas na Reso-
lução ENFAM n. 1/2020 (com redação dada pela Resolução Enfam n. 7 de 9 de julho de 2021), 
que autorizou, no art. 1º, a sua realização na modalidade a distância, em caráter excepcional, 
até 31 de março de 2022.

O Curso contemplou o conteúdo programático mínimo proposto pela Enfam (Anexo II da 
Res. ENFAM n. 2/2016), as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a 
inserção de temáticas de interesse do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Mediante delega-
ção do Diretor-Geral da Unicorp, Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, a Formação 
Inicial foi conduzida sob a coordenação do Desembargador José Soares Ferreira Aras Neto, Vi-
ce-Diretor da Universidade Corporativa, por força do inciso II, artigo 4º-A, da Resolução TJBA 
nº 05/2010 (atualizada pela Resolução TJBA n. 02/2020),

1 Art. 93 da CF. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios: (...) IV previsão de cursos oficiais de preparação,

Foi credenciado por meio da Portaria ENFAM n. 05/2021, com as alterações trazidas pela Por-
taria ENFAM n. 52/2021, uma vez que atendeu a todos os critérios dispostos na Instrução Nor-
mativa ENFAM n. 1/2017.

Na tabela abaixo, é possível verificar a carga horária total referente às duas Edições do Curso 
de Formação Inicial.

Curso Oficial de Formação Inicial de Juízes Substitutos

Descrição 1ª Edição 2021.1 2ª Edição 2021.2

Qtd. de horas/aula

Módulo I: Módulo Nacional, realizado pela Enfam 40 40

Período de Ambientação e desenvolvimento do Módulo II:  
Módulo Local Teórico 247 236

Módulo III: Módulo Local de Prática Supervisionada 251 238

Módulo Eleitoral – realizado pela EJE do TRE-BA - 24

TOTAL 538 538

A Unicorp adotou todas as providências para que a Formação Inicial dos Juízes Substitutos 
obtivesse um conteúdo programático plural, transversal e democrático de modo a garantir 
uma capacitação coesa, robusta e alinhada aos princípios norteadores da Gestão do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia.

A 1ª e a 2ª Edições do Curso de Formação Inicial foram destinadas aos 101 Juízes Substitutos 
nomeados e recém empossados na Carreira do Poder Judiciário do Estado da Bahia, os quais 
constam listados abaixo.

1ª Edição 2ª Edição

Carlos Eduardo da Silva Limonge Alana Mendonca Oliveira Sobral

Felipe Pacheco Cavalcanti Alysson Antonio de Siqueira Godoy

Yago Daltro Ferraro Almeida Andre Luiz Santos Figueiredo

Amaiara Cisne Gomes Andrea de Souza Tostes

Gustavo Vargas Quinamo Arthur Antunes Amaro Neves

Cariel Bezerra Patriota Bruno Borges Lima Damas

Diva Maria Maciel Rocha Monteiro de Castro Camila Macedo dos Santos e Carvalho

Pedro Andrade Santos Camila Sousa Pinto de Abreu

Mylena Rios Camardella da Silveira Camilli Queiroz da Silva Goncalves

Gisele de Assis Campos Carlos Eduardo da Silva Camillo

Virgilio de Barros Rodrigues Albino Carlos Tiago Silva Adaes Novaes

Marina Torres Costa Lima Cicero Alisson Bezerra Barros

Gabriel Araujo Gonzalez Crys Sao Bernardo Veloso

Cintia Franca Ribeiro Danillo Augusto Gomes de Moura e Silva

Anderson Vinicius Gomes Nogueira Davi Vilas Verdes Guedes Neto

Thalita Saene Anselmo Pimentel Dilermando de Lima Costa Ferreira

Pedro Cardillo filho de Proenca Rosa Avila Dimas Braz Gaspar

Isadora Balestra Marques Edson Nascimento Campos
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Rafael Bortone Reis Eduardo Soares Bonfim

Vanessa Gouveia Beltrao Felipe de Andrade Alves

Guilherme Vitor de Gonzaga Camilo Flavia Araujo da Silva

Rodrigo Alves Rodrigues Gabriel Igleses Veiga

Davi Santana Souza Gabriel Rosso de Oliveira

Andreia Aquiles Sipriano da Silva Ortega George Barboza Cordeiro

Carlos Alexandre Pelhe Gimenez Gessica Oliveira Santos

Jesaias da Silva Puridade Gustavo Americano Freire

Pedro Halley Maux Lopes Gustavo Berriel Quariguasy Teixeira

Joao Paulo da Silva Bezerra Iasmin Leao Barouh

Felipe Consonni Fraga Joao Paulo da Silva Antal

Gabriella de Moura Carneiro Jose Francisco Buscacio Maron

Marcos Vinicius de Lima Quadros Laiza Campos de Carvalho

Matheus Goes Santos Lazara Cristina Goncalves Tavares De Souza

Ana Barbara Barbuda Guimaraes de Meneses Ferreira Leonardo Brito Piraja de Oliveira

Agildo Galdino da Cunha Filho Luana Martinez Geraci Paladino

Raimundo Saraiva Barreto Sobrinho Luciana Cavalcante Paim Machado

Renan Souza Moreira Manasses Xavier dos Santos

Pedro Praciano Pinheiro Marcus Vinicius da Costa Paiva

Bruno Barros dos Santos Mariana Mendes Pereira

Igor Spock Silveira Santos Marina Aguiar Nascimento

Juliana Machado Rabelo Mateus de Santana Menezes

Tereza Julia do Nascimento Matheus Agenor Alves Santos

Luiz Carlos Vilas Boas Andrade Junior Matheus Oliveira de Souza

Yasmin Souza da Silva Mira Carvalho Dantas

Joel Firmino do Nascimento Junior Patricia Maria Mota Pereira

Cidval Santos Sousa Filho Patricia Nogueira Rodrigues

Rafael Wanderley de Siqueira Araujo Paulo Rodrigo Pantusa

Frank Daniel Ferreira Neri Regis Souza Ramalho

Camila Vasconcelos Magalhaes Andrade Renato Cardoso Bezerra Filho

Fernanda Giacobo Roberta Barros Correia Brandao

Murillo David Brito Tiago Lima Selau

Donizete Alves de Oliveira

Durante a fase de planejamento e de realização das Edições do Curso de Formação Inicial, a 
Unicorp promoveu diversas atividades internas, a saber:

• 18 reuniões para fins de alinhamento e formatação da 1ª Edição do Curso Oficial de 
Formação de Juízes Substitutos;

• Acompanhamento, pela Coordenação-Geral e por equipe técnica da Escola, de todas 
as aulas virtuais realizadas nas Edições do Curso Oficial de Formação Inicial;

• Abertura e tramitação de processo administrativo para contratação de docentes, en-
tre desembargadores, juízes e servidores do PJBA, que atuaram como instrutores inter-
nos no Curso de Formação Inicial; mediante gratificação em conformidade com a Lei n. 
14.040/2018, que institui a gratificação por atividade de instrutoria no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia, e com a Resolução TJBA n. 06/2018, que a regulamenta.

• Abertura e tramitação de processos administrativos para contratação de docentes 
externos de notório saber, por Inexigibilidade de licitação;
• Abertura de processos administrativos para pagamento dos instrutores internos e 
docentes externos contratados;

• Divulgação das aulas, durante o Curso de Formação, nas redes sociais da Unicorp 
(Instagram) e no Portal do Tribunal de Justiça.

Encerramento da 1ª Edição do Curso de Formação Inicial

Após três meses de aulas teóricas e práticas, o Curso 
de Formação Inicial – módulo local, promovido pela 
Universidade Corporativa (Unicorp) -, foi concluído 
em 23 de abril de 2021, com êxito, pelos novos juízes 
substitutos do Poder Judiciário da Bahia (PJBA). O 
evento foi marcado por uma cerimônia de encerra-
mento, com transmissão pelo canal do PJBA no You-
Tube, que pôde ser acompanhada em tempo real 
por familiares e amigos dos Juízes em formação. Na 
ocasião foi realizada a entrega simbólica da toga e 
do Código de Ética da Magistratura aos novos 
membros do Judiciário baiano, em atendimento ao 
art. 41 do mencionado Código.

O evento foi registrado no Canal do PJBA no Youtu-
be, em gravação, acessível a qualquer tempo por meio do link: https://www.youtube.com/
watch?v=p4I9Xj7mtpE.

A solenidade virtual2 contou com a presença do Presidente do PJBA, Desembargador Louri-
val Almeida Trindade; o 1º Vice-Presidente, Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo; o 
2º Vice-Presidente, Desembargador Augusto de Lima Bispo; o Corregedor-Geral da Justiça, 
Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva; e o Corregedor das Comarcas do Interior, 
Desembargador Osvaldo de Almeida Bomfim.

A cerimônia foi também prestigiada pelos Desembargadores Roberto Maynard Frank, Presi-
dente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA); Desembargador Nilson Castelo Branco, 
Diretor-Geral da Unicorp; Desembargador José Aras Neto, Vice-Diretor da Unicorp; e o Juiz Al-
berto Raimundo Gomes, 1º Vice-Presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB).

2 Matérias no Portal do TJBA: http://www5.tjba.jus.br/portal/juizes-substitutos-do-pjba-entram-em-exercicio-apos-passarem-pelo-curso-de-forma-
cao-inicial-promovido-pela-unicorp/
http://www5.tjba.jus.br/portal/juizes-substitutos-do-pjba-concluem-curso-de-formacao-inicial-e-entram-em-exercicio-nesta-segunda-feira-26/

https://www.youtube.com/watch?v=p4I9Xj7mtpE.
https://www.youtube.com/watch?v=p4I9Xj7mtpE.
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Curso de Qualificação e Atualização Funcional para Aplicação da Resolução CNJ n. 287/2019 
no PJBA (Direito Indígena)

O curso de qualificação e atualização funcional para apli-
cação da Resolução CNJ nº 287/2019 no PJBA foi minis-
trado pelo Procurador da República Leandro Nunes, no 
dia 20 de maio de 2021, em tempo real (síncrono), por 
meio da plataforma Lifesize, e objetivou qualificar e atu-
alizar os magistrados e servidores inscritos quanto aos 
procedimentos para o tratamento das pessoas indíge-
nas acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade.
A sua realização atendeu à própria Resolução CNJ n. 

287/2019 e, ainda, à Recomendação n. 18/2020, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. 
Esta sugere a instituições, entidades e organizações medidas concernentes à ampla difu-
são, conhecimento e aplicação da Resolução CNJ n. 287/2019, explicitadas pelo Manual que a 
acompanha, atinente às normas de direito penal, processual penal e penitenciária aplicáveis 
a todos os indígenas e povos indígenas viventes e residentes no Brasil.

O Curso contou com a participação especial do Juiz do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR) Alu-
ízio Ferreira Vieira, que abordou, por sua vez, a própria experiência com povos indígenas no TJRR.

A ação foi precedida do Webinário “Proteção da pessoa indígena no âmbito criminal – A 
Resolução 287 do CNJ e o papel do Judiciário na preservação da Cultura e Tradição dos po-
vos indígenas”, realizado no dia 15 de abril. Na oportunidade, o Juiz Auxiliar da Presidência do 
CNJ, Carlos Gustavo Vianna Direito, Pós-Doutor e Professor de Direito Romano e Introdução 
à Ciência do Direito da PUC/RJ, um dos responsáveis pela elaboração da Resolução CNJ n. 
287 e um dos autores do Manual que acompanha o normativo, falou sobre a aplicação desse 
dispositivo legal. Já o Coordenador-Geral do Movimento Unido dos Povos e Organizações 
Indígenas da Bahia (MUPOIBA), Kahu Pataxó, abordou “o tratamento das pessoas indígenas 
privadas de liberdade”. O debate foi mediado pelo Juiz Convocado do TJBA, Ícaro Almeida 
Matos, que é mestre em Justiça e Cidadania pela UFBA.

Curso de Regularização de Registros Imobiliários Urbanos e Rurais

A ação educativa, realizada no período de 
30 de abril a 18 de junho de 2021, buscou 
compreender os procedimentos e as nor-
mas relativas à regularização fundiária ur-
bana e rural, de modo a qualificar o públi-
co-alvo para que o Poder Judiciário baiano 
possa ser instrumento de regularização 
imobiliária e de resolução de conflitos fun-
diários, individuais e coletivos, por meio da 
prestação de atividade jurisdicional justa, 
efetiva e adequada, nos âmbitos judicial e 
extrajudicial.

A iniciativa foi da Universidade Corporativa (Unicorp) do Poder Judiciário da Bahia (PJBA), em 
parceria com as Corregedorias Geral e do Interior, com o intuito de promover debates sobre re-
gularização fundiária. Foram disponibilizadas 50 vagas, destinadas, preferencialmente, a Magis-
trados, Delegatários de Registro de Imóveis, Assessores e Analistas que possuam atuação judi-
cial ou extrajudicial nos Registros de Imóveis, notadamente em áreas com conflitos fundiários.

A capacitação ganhou proporção nacional, 
sendo recomendada pela Corregedoria 
Nacional de Justiça3 às Corregedorias de 
todos os Tribunais de Justiça do país, dada 
a importância da ação educativa. Em ra-
zão da alta demanda de inscrição (576 ins-
critos), o Curso passou a ser transmitido via 
Youtube.

A primeira aula contou com a participação especial da Conselheira Maria Thereza Uille Go-
mes, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), enriquecendo ainda mais as discussões.

Projeto de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor

O Projeto de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor, desenvolvido pela Universidade Cor-
porativa (Unicorp) em conjunto com a 2ª Vice-Presidência do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia (PJBA), nasceu a partir da percepção prática da necessidade de capacitação de ser-
vidores desde os mais básicos sistemas e normativos do TJBA até os sistemas e normativos 
específicos de cada Unidade Administrativa.

As inspeções da Corregedoria do Interior, e outras deman-
das que diuturnamente chegaram à Unicorp, demonstra-
ram que uma Capacitação autoinstrucional e de oferta 
permanente pela UNICORP atenderia ao objetivo de for-
mar e aperfeiçoar o servidor.

O Projeto aprovado, em 16 de março de 2021, pelo Co-
mitê de Governança na Reunião de Análise Estratégica 
(RAE), por contribuir para a concretização do macrodesa-
fio intitulado de “Aperfeiçoamento da Gestão de Pesso-
as”, constante na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 
2021-2026.

A formação, promovida pela Unicorp, contempla a capacitação dos servidores para a reali-
zação das atividades que lhe forem atribuídas, além de favorecer o sentimento de perten-
cimento, valorização, e aprimorar a prestação do serviço. O objetivo SMART a ser alcançado 
pela iniciativa é desenvolver, até dezembro/2021, o programa de formação e aperfeiçoamento 
de servidores.

No primeiro momento, foi entregue a página do servidor, acessível no link http://www5.tjba.
jus.br/portal/formacao-e-aperfeicoamento-do-servidor/, que compila e organiza todos os 
materiais e informações indispensáveis para a estruturação do conhecimento do servidor no 
desempenho de suas atividades no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

Para sua execução foram formatados um Módulo Geral, que irá qualificar os recém-ingressos 
para o manuseio dos sistemas e normativos do PJBA, e Módulos Específicos, voltados para 
a instrução dos sistemas e normativos de cada unidade que aderir ao projeto. Até o final de 
2021, serão entregues o módulo geral e os módulos específicos das unidades piloto da 2ª 
Vice-Presidência e Unicorp. A partir da consolidação da estratégia, outras unidades também 
poderão aderir em 2022.

3 Matéria no Portal: http://www5.tjba.jus.br/portal/cnj-recomenda-para-todos-os-tribunais-do-pais-curso-de-regularizacao-fundiaria-promovido-pe-
la-unicorp-e-corregedorias-do-pjba/
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Curso de Aperfeiçoamento sobre Violência contra a Mulher e a Res. 254, do CNJ

A ação educativa, que teve início em 16 de ju-
lho e finalizou em 13 de agosto de 2021, buscou 
reconhecer as causas do desrespeito aos valo-
res que sustentam os direitos da mulher e a 
consequente desigualdade de tratamento 
com relação ao homem, internalizar a neces-
sidade de reverter uma situação de violência 
que tende a se enraizar na sociedade, capaci-
tar os magistrados para desenvolverem for-
mas de interpretação da lei, em especial a Lei 

Maria da Penha, condizentes com a especificidade de cada caso de violência, visando ainda 
ampliar o olhar no que diz respeito à violência institucional de gênero.

A iniciativa foi da Universidade Corporativa (Unicorp) do Poder Judiciário da Bahia (PJBA), em 
parceria com a Coordenadoria da Mulher, em atendimento à Portaria CNJ nº 135, de 06 de 
maio de 2021, para efeito de pontuação no Prêmio CNJ de Qualidade.

Foram disponibilizadas 700 vagas, destinadas a Magistrados do PJBA com atuação em pri-
meira e segunda instância.

O conteúdo foi ministrado por autoridades do PJBA com atuação na área, entre elas a De-
sembargadora Nágila Sales Brito, Presidente da Coordenadoria da Mulher. Ao todo foram re-
alizadas cinco aulas oferecidas em tempo real (síncronas), com transmissão através do canal 
do PJBA no YouTube, sempre das 8h às 12h, (nos dias 16/07; 26/07; 30/07; 06/08; e 13/08) con-
templando os seguintes temas:

• A Legislação Nacional e os Instrumentos Internacionais de Violência Doméstica 
   contra as Mulheres;
• Gênero, Direito, Violência contra as Mulheres E Direitos Humanos, Crimes de Gênero,  
   Justiça e Direito Penal;
• Ação Penal nos Crimes de Violência Contra as Mulheres; 
• Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no 
   Poder Judiciário;
• Prática Cartorária.

Além da Desembargadora Nágila Sales Brito, o curso contou com a participação das Juízas 
Andremara Santos, Ana Cláudia de Jesus, do Juiz Wagner Ribeiro Rodrigues, e da Servidora 
Patrícia Gomes de Oliveira, todos com atuação em Varas de Violência contra a Mulher.

CURSOS CREDENCIADOS ENFAM

Elaboração de projetos de cursos para magistrados para credenciamento ou solicitação de 
compartilhamento junto à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
– ENFAM. Sendo eles:

PAINEL DE AÇÕES EDUCACIONAIS REALIZADAS

Universidade Corporativa Universidade Corporativa
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PAINEL DE AÇÕES EDUCACIONAIS EM ANDAMENTO

AÇÕES AUTOINSTRUCIONAIS EAD

Na perspectiva da viabilização de cooperações técnico-científicas, sem ônus para o TJBA, 
que impulsionam o fomento de novas discussões, atualização, intercâmbio de conhecimen-
tos e troca de saberes com diferentes entes, sejam da academia, sejam de outras instituições 
públicas ou privadas, contribuindo para o enriquecimento e a dinâmica de atuação de ma-
gistrados e servidores, a UNICORP propôs algumas iniciativas para a disponibilização de 202 
cursos gratuitos, na modalidade de ensino a distância, em diversas temáticas, totalizando 
10.105 oportunidades, conforme tabela abaixo.

CAPACITAÇÕES EAD - EM PARCERIA - BIÊNIO 2020-2022

Instituição Parceira Qtd. Ações Carga Horária Total Nº de Vagas

Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do 
Poder Judiciário – CEAJUD/CNJ 28 547 1770

STJ/CEAJUD/CNJ 8 97 600

Escola Nacional de Administração Pública – ENAP 74 2.299 3.320

Fundação Getúlio Vargas Online 34 188 1.135

Fundação Bradesco 12 170 900

Instituto Federal do Rio Grande do Sul – IFRS 3 130 150

Instituto Legislativo Brasileiro – ILB 34 1221 1780

Portogente 1 15 50

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
– SEBRAE 2 5 100

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI 2 28 100

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA 2 80 100

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB 2 102 100

TOTAL 202 4.882 10.105

EVENTOS EDUCACIONAIS VIRTUAIS

A Universidade Corporativa promoveu, por meio de sua equipe, a modelagem do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem – AVA/UNICORP –, as inserções de informação no Sistema de Educa-
ção Corporativa (SIEC), bem como o acompanhamento, junto à Assessoria de Comunicação 
(ASCOM), dos eventos virtuais realizados no ano de 2020 e 2021(contabilizados até o mês de 
agosto), com a finalidade de disponibilizar o registro dos encontros, a realização de inscrições, 
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o acompanhamento de frequência, os testes operacionais e a administração de perguntas no 
chat da plataforma YouTube, na qual os eventos virtuais são ofertados ao público.

Fomentou, ainda, a participação do público-alvo por meio de matérias, divulgação em rede 
social própria (Instagram), remessa de ofícios-convite ao e-mail institucional de desembarga-
dores, magistrados, servidores e, quando solicitado, às Instituições de Ensino da capital e do 
interior do Estado da Bahia.

Ao todo foram promovidos 30 (trinta) eventos virtuais, com o acompanhamento e a atuação 
da Escola, totalizando 7.918 inscritos.

Os eventos virtuais contaram com ilustres presenças de Ministros de Tribunais Superiores, 
Governador do Estado, Prefeito Municipal, Professores, cientistas, militares e representantes 
da sociedade civil, de modo a promover o diálogo e diversificar o discurso, envolvendo outros 
poderes e a sociedade.

EVENTOS VIRTUAIS

ANO MÊS DATA DESCRIÇÃO

2020

Maio 14/5 Webinário "Impactos da Pandemia pela Covid 19 sobre a Judicialização do 
Direito à Saúde"

Junho

4/6 Live - Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA): Aspectos Práticos

8/6 Live - Aspectos Práticos da Destituição do Poder Familiar e da Adoção

16/6 I Webinário Justiça Restaurativa do Poder Judiciário Da Bahia

22/6 Seminário Virtual “Precedentes Judiciais na Esfera Criminal”

25/6 Live "Análise de Veracidade - Técnicas para a Análise de Testemunhos e 
Declarações"

30/6 Live "Gerenciamento De Crises E Oficiais de Justiça"

Julho

6/7 Seminário Virtual Colaboração Premiada Na Lei Anticrime

9/7 Live "Armas de Fogo para Defesa Pessoal do Magistrado"

30/7 Live "Covid-19: Seis Meses de Pandemia Mundial – o que Aprendemos Com 
Essa Doença"

Agosto

6/8 Live "Abordagem Policial a Veículos - Protocolo para Magistrados"

14/8 Palestra “A Prisão Preventiva após o Pacote Anticrime”

26/8 Live Atividade Jurisdicional e Risco

28/8 Webinário “Audiência Virtual e Pje Mídias”

Setembro

3/9 Live "Golpes com Uso de Aplicativos de Mensagem - Prevenção e 
Providências a serem adotadas pelas Vítimas"

4/9 Seminário Virtual "Questão de Competência - Direito à Saúde de Crianças e 
Adolescentes: Varas da Infância X Varas de Fazenda Pública"

18/9 Seminário Virtual "Aspectos Jurídicos e Econômicos da Recuperação 
Judicial na Pandemia"

25/9 Seminário Virtual "A Cooperação Judicial"

Outubro
2/10 Seminário Virtual "Atuação do Judiciário em Tempos de Pandemia"

15/10 Seminário Virtual "A Lei 13.491/17 e Seus Reflexos na Justiça Criminal"

Novembro
5/11 Live Em Homenagem ao Aniversário de Ruy Barbosa

20/11 Live Consciência Negra - Evolução da Legislação Antirracista

Dezembro 3/12 Live A Segunda Onda da Covid-19

2021

Janeiro 14/01 e 15/01 Webinário Regularização Fundiária Rural

Abril 15/4 Webinário Proteção da Pessoa Indígena no Âmbito Criminal

Maio 5/5
Webinário “A Importância de Discutir Identidade de Gênero e Orientação 
Sexual no Poder Judiciário da Bahia: Contribuições do Direito e da 
Psicologia”

Junho
17/6 Webinário "Impactos da Pandemia nos Contratos de Locação em Shopping 

Center"

16/6 a 29/6 Webinário "Aplicações de Justiça Restaurativa no Âmbito da Guarda Civil 
Municipal de Salvador"

Agosto
23/8 Webnar "Litigiosidade Excessiva e Mecanismos de Enfrentamento pelo 

Judiciário"

26/8 Webnar "Direitos das Pessoas com Deficiência: Acessibilidade, Inclusão e 
Quebra de Barreiras"

PROJETO LABORATÓRIO DE PORTUGUÊS

A Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – UNICORP, norteada 
pelas diretrizes estratégicas disciplinadas em seu Regimento Interno, aprovado por meio da 
Resolução TJBA n. 22/2008, e visando a atingir a sua finalidade, especialmente no que tange 
à identificação de necessidades, planejamento e executação de programas de desenvolvi-
mento gerencial para a Justiça do Estado da Bahia, previsto no Art. 1º, §2º, inciso V, do aludido 
Regimento, elaborou projeto para criação do Laboratório de Português Jurídico no âmbito 
do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

A referida Unidade, que será vinculada à Unicorp e alocada em estrutura física própria em sua 
sede, situada no 5º andar do Anexo II do Tribunal de Justiça, proporcionará, periodicamente, 
um portfólio de ações educacionais na temática norma culta da Língua Portuguesa com o 
intuito de fomentar o aperfeiçoamento da escrita forense praticada por magistrados e ser-
vidores do Poder Judiciário com enfoque no aperfeiçoamento pessoal e profissional, bem 
como na valorização do conhecimento sobre o nosso idioma, tornando o ambiente do Poder 
Judiciário um modelo de excelência na composição de textos jurídicos.

De outro lado, disponibilizará, também, serviço de revisão textual com espeque na norma culta 
da língua portuguesa, e consequente institucionalização de Banco de Consulta a Documen-
tos Jurídicos produzidos pelos magistrados e servidores do PJBA, que possuam relevância do 
ponto de vista documental, servindo de paradigma para a estruturação do saber com vistas à 
produção de novos documentos, alcançando, assim, o aperfeiçoamento da atividade judiciária.

A criação do referido Banco proporcionará, ainda, uma Ação Educacional Permanente e au-
toinstrucional, que será estabelecida pela disponibilização de modelos que servirão como 
material de estudo para construção do aprendizado e replicação no âmbito do PJBA.

A revisão textual proposta, além de assegurar a correção gramatical e ortográfica, propor-
cionará, também, a disponibilização e veiculação de documentos que reflitam a alta qualida-
de da abordagem de temas jurídicos. O intuito é de minorar ou erradicar erros gramaticais, 
de sintaxe e concordância e, ainda, eventuais equívocos interpretativos, garantindo, assim, a 
utilização correta das estruturas de linguagem, de modo a tornar o Poder Judiciário exemplo 
na produção de textos em sua atividade finalística.

Universidade Corporativa Universidade Corporativa
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MUDANÇA DE SEDE

Por iniciativa do Diretor-Geral da Unicorp, Desembar-
gador Nilson Soares Castelo Branco, foram minucio-
samente descritas, no estudo técnico realizado pela 
equipe da Unicorp, as razões que deram ensejo à 
construção e transferência da sede da Escola para 
nova estrutura junto ao Prédio Principal do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia.  Todas as sugestões 
referentes à mudança de sede foram acolhidas pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
Desembargador Lourival Almeida Trindade, e pela 
sua equipe técnica, administrativa e financeira.

Durante o período de 03 (três) anos das instalações da Universidade no Monte Serrat, foi pos-
sível identificar, empiricamente, pontos negativos decorrentes da localização, destacando-se 
a distância e a criminalidade da região. Os principais aspectos motivadores desta decisão 
foram os indicados abaixo:

Cumpre sinalizar que, inicialmente, a UNICORP/MASB teve sua sede instalada no subsolo do 
Anexo I do prédio principal do Tribunal e, em junho de 2017, foi transferida para novas insta-
lações em imóvel localizado no bairro de Monte Serrat, por força da celebração de Termo de 
Cessão de Uso, firmado entre o Estado da Bahia e o Tribunal de Justiça, cujo prazo expirou no 
mês de maio de 2021. 

Durante o ano de 2020, foram promovidas diversas reuniões e tratativas junto à Presidência 
do Poder Judiciário da Bahia para promover a transferência da sede da Universidade Cor-
porativa do Prédio localizado em Monte Serrat para o Anexo II do Tribunal de Justiça do Es-
tado da Bahia, com elaboração de estudo técnico contendo as razões da alteração, com-
piladas no Ofício n. 188/2020/UNICORP, o qual inaugurou o Processo Administrativo n. 
TJ-ADM-2020/21453, em trâmite no SIGA.

CRONOGRAMA DE REUNIÕES REALIZADAS

10/07/2020 Início do Projeto (alinhamento)

07/08/2020 Apresentação do Projeto pela SEAD e solicitação de modificações

13/08/2020 Apresentação do Projeto retificado com as sugestões

17/08/2020 Solicitação de ajustes no Projeto

19/08/2020 Apresentação do Projeto à Desembargadora Presidente do Núcleo Socioambiental.

01/09/2020 Aprovação do Projeto pelo Núcleo Socioambiental do TJBA

30/09/2020 Aprovação do Projeto pela Comissão Permanente de Segurança do TJBA

Com a aprovação do Projeto Estrutural da nova sede da Unicorp, foi dado início às obras a 
partir da publicação do Contrato n. 01/2021-EM no Diário de Justiça Eletrônico n. 2781, de 
19/01/2021, à página 53, referente à prestação de serviços de engenharia para a reforma e a 
adequação do quarto pavimento do Edf. Pedro Milton de Brito, anexo II do complexo TJBA, 
para as novas instalações da UNICORP – Universidade Corporativa do TJBA, cujo prazo de 
conclusão foi de 195 (cento e noventa e cinco) dias corridos.

A fim de acompanhar o andamento das obras, foi promovida, à época, visita técnica à co-
bertura do prédio Anexo II do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia http://www5.tjba.jus.br/
portal/presidente-do-pjba-visita-as-futuras-instalacoes-da-universidade-corporativa/.

Visita técnica ao 4º andar do prédio Anexo II referente às futuras instalações da Universidade Corporativa

Durante a construção da nova sede, a Unicorp 
diligenciou o inventário total de bens para efe-
tivação da mudança, com posterior transfe-
rência do mobiliário da antiga sede da Escola 
para a nova localidade, bem como adotou pro-
vidências para a devolução do Imóvel situado 
em Monte Serrat. Em paralelo, promoveu a di-
vulgação do andamento das obras para cons-
trução da nova sede nas redes sociais da Uni-
versidade, bem como gerou engajamento para 
que os profissionais envolvidos atendessem às 
normas de segurança em razão da COVID-19. 

A Solenidade de inauguração da Nova Sede da Unicorp ocorreu no dia 10 de junho de 2021 
com a participação do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça; 
do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de toda a Mesa Diretora da Corte baiana; 
do Diretor-Geral da Unicorp, Desembargador Nilson Soares Castelo Branco; o Vice-Diretor, 
Desembargador José Aras; e das Juízas Renata Gil, Presidente da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) e Nartir Weber, Presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB). 
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A solenidade foi transmitida ao vivo por meio do canal do PJBA no Youtube e foi acompa-
nhada por magistrados, servidores e diversas autoridades. A cerimônia teve início com a exi-
bição de um vídeo institucional, por meio do qual as novas instalações da Unicorp, bem como 
todo o trabalho desenvolvido ao longo da atual gestão, foram apresentadas.

A nova sede, planejada e construída no mo-
delo sustentável, ocupa o espaço de 1.114,92 
m² e está localizada no 5º andar do Edifício 
Pedro Milton de Brito, situado na sede central 
do Poder Judiciário do Estado da Bahia, no 
Centro Administrativo. Além de estar mais 
próxima de todos os magistrados e servido-
res, dispõe de segurança, amplo estaciona-
mento, restaurante e mobilidade facilitada 
pelo metrô e transporte público. 

A estrutura disponibiliza salas de aula com 
divisórias móveis (para possibilitar a expan-
são conforme a necessidade), sala multiuso, 
mini biblioteca acoplada à sala de estudo, 
laboratório de informática, estúdio de grava-
ção, recepção, sanitário feminino, masculino e 
P.C.D. e, ainda, lanchonete e área externa com 
vegetação verde, estes voltados ao estímu-
lo da saúde, da alimentação no ambiente de 
trabalho. O espaço destinado à área Adminis-
trativa da Unicorp (sala para a Diretoria, Vice-
-Diretoria, Coordenação, Secretaria e Assesso-
rias) contém banheiro privativo para uso dos 
servidores da Unicorp, espaço de apoio para 
a copa no mesmo andar e, ainda, a filosofia 
de iluminação em LED, sistema de esgoto à 
vácuo, com uso mínimo de água, sistema de 
segurança com sprinklers e aparelhos de ar-
-condicionado individuais e, seguindo o pa-
drão do prédio, cada sala terá seu interruptor 
para desligar as luzes e o ar-condicionado.

Destaque-se a inovação proporcionada pelo 
estúdio de gravação que comportará as de-
mandas de produção de conteúdos virtuais 
para disseminação do conhecimento de for-
ma efetiva e disponível a qualquer tempo e 
em qualquer distância, viabilizando o aumen-

to da capilaridade de capacitações por todas as Comarcas do território do Estado da Bahia.

OUTRAS AÇÕES REALIZADAS

• Criação e administração da rede social do Instagram da UNICORP, com a captação 
de 1.419 seguidores e disponibilização de 200 publicações, durante Biênio 2020-2022;

• Demanda diária de solicitação de notícias à ASCOM e validação de conteúdo, para a 
divulgação dos eventos da UNICORP e das demais Escolas Judiciais;

• Encaminhamento de magistrados e servidores para o Curso de Formação de Forma-
dores – módulo 2 da ENFAM, na modalidade a distância;

• Elaboração de tabela com análise das Resoluções, Recomendações do CNJ, conten-
do sugestões de cursos prioritários que devem ser disponibilizados pela Escola, com 
base na Portaria n. 88/2020 do CNJ, que trata do prêmio CNJ de Qualidade; 

• Pesquisa acerca de temas atuais por meio das redes sociais de diversas Escolas Judi-
ciais, a exemplo da EMERJ, ESMAN, ESMAT, EPM, ESMAPE, ESMEC, e outros institutos 
educacionais, para disponibilização, no âmbito interno, de propostas para a realização 
de lives no canal do TJBA, via UNICORP, em parceria com a ASCOM;

• Promoção de diligências, junto à ENFAM, para a atualização de Portarias de creden-
ciamento e de compartilhamento de Cursos;

• Cadastro e validação dos Instrutores Internos e Formadores no Banco de Docentes, 
ampliando a quantidade de profissionais cadastrados na plataforma, que atualmente 
é de 77 instrutores;

BANCO DE DOCENTES – UNICORP

Ano Quantidade de Docentes

Cadastrados Validados

2019 14 8

2020 34 40

2021 25 22

• Controle de validade dos Termos de Cooperação firmados no âmbito da UNICORP 
para fins de renovação;

• Realização de estudo comparativo das Escolas Judiciais dos Tribunais de Médio Por-
te de acordo com a classificação realizada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 
em sede do Relatório Justiça em Números ano-base 2019, a fim de melhor estruturar a 
Unicorp para o atendimento das demandas do Poder Judiciário;

• Reunião com a Diretoria de Programação e Orçamento – DPO para tratar do Orça-
mento da Escola e projeções de execução para o exercício de 2021;

• Reorganização e atualização periódica das informações sobre os Contratos da Uni-
corp no Portal da Transparência do PJBA, em atenção ao Ranking da Transparência 
do Poder Judiciário (instituído pela Resolução CNJ n. 215/2015, posteriormente alterada 
pela Resolução CNJ n. 260/2018);
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• Início do mapeamento de processos, por meio da construção de fluxogramas, das 
atividades desenvolvidas pela Escola, com a finalização dos seguintes fluxos:

• Contratação por Instrutoria Interna;

• Solicitação de Ação de Capacitação;

• Banco de Docentes.

• Com regularidade, a UNICORP é instada a divulgar, no âmbito do Poder Judiciário 
baiano, os eventos promovidos por outras Escolas ou Instituições do Sistema de Justi-
ça. Em conjunto com a Assessoria de Comunicação do Tribunal (ASCOM), disponibiliza, 
no Portal da Corte Estadual e no Portal da Universidade, as informações de realiza-
ção e inscrição disponibilizadas pelas organizações de ensino. No Biênio da Gestão de 
2020/2022, foram promovidas as replicações, conforme tabela abaixo:

Publicações de Divulgação

Nome Qtd. 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM 22

Escola Paulista da Magistratura - EPM 3

Conselho Nacional de Justiça - CNJ 14

Outras Instituições 28

• No desempenho da atividade educacional, a participação dos membros da Mesa Di-
retora da Universidade, em eventos promovidos por outras Instituições de Ensino e em 
reuniões externas e internas, compõe o portfólio de atividades de expansão e visibilida-
de da Universidade, bem como para idealização, organização e execução de Projetos. 
Assim, durante o Biênio de Gestão, foram registradas as participações regulares abaixo 
elencadas:

• Organização, acompanhamento e participação nos Seminários Virtuais promovi-
dos por esta Universidade Corporativa;

• Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) do PJBA, com representação no Comitê 
de Governança do Judiciário baiano;

Reunião de Análise Estratégica (RAE)

Reunião Ano Data

XI

2020

03/06

XII 14/07

XIII 28/09

XIV 17/11

XV 24/11

XVI
2021

16/03

XVII 15/06

• Participação na Reunião de Líderes Avançados (RLA) do PJBA e Reunião de 
Programação Orçamentária (RPO) realizada em 19 de maio de 2020;

Reunião de Líderes Avançados (RLA)

Reunião Ano Data

1ª

2020

17/03

2ª 19/05

4ª 15/09

5ª 10/11

1ª
2021

09/03

2ª 07/06

• Representação periódica:

• Conselho Editorial e Científico da Revista Entre Aspas - Decreto Judici-
ário n. 176/2020;

• Grupo de Trabalho do Sistema de Cartórios Integrados - Decreto Judi-
ciário n. 186/2020;

• Grupo de Trabalho de acompanhamento do Projeto Cadastrar Melhor  
-  Decreto Judiciário n. 124/2020;

• Grupo de Trabalho para implantação do Sistema Eletrônico de Execu-
ção Unificada (SEEU) – Decreto Judiciário n. 159/2020;

• Grupo Gestor do Sistema Banco Nacional de Monitoramento de Prisão 
versão 2.0 (BNMP2) – Decreto Judiciário n. 160/2020;

• Grupo de Apoio para auxiliar a Comissão Especial de Concurso - Decreto 
Judiciário n. 161/2020;

CONSELHO EDITORIAL

O Conselho Editorial e Científico da Revista Entre Aspas, instituído pelo Decreto Judiciário 
n. 473/2020 (art. 2º), tem por finalidade avaliar e selecionar os trabalhos apresentados para 
posterior publicação no periódico UNICORP em Revista (instituído pelo ato normativo su-
pracitado e alterado pelo Decreto Judiciário n. 797, de 28/11/2018). A Revista Entre Aspas é de 
publicação anual e tem o principal objetivo de promover a difusão e o intercâmbio de conhe-
cimentos jurídicos e técnicos produzidos por magistrados e servidores, juristas e convidados 
especiais, bem como boas práticas desenvolvidas nas unidades do Poder Judiciário.

Conforme composição atual disposta no Decreto Judiciário n. 176, de 04/03/2020, o Conselho 
Editorial é presidido pelo eminente Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto e 
durante o Biênio de Gestão 2020-2022, foram promovidas as seguintes atividades:
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• Disponibilização de sala própria na ferramenta Lifesize, exclusivo para uso do Conse-
lho Editorial da Revista, viabilizando a realização das suas reuniões e dos encontros no 
período de distanciamento social provocado pela pandemia do Novo Coronavírus;

• Participação representativa da Unicorp em 12 (doze) reuniões, das datas de 19/10/2020, 
09/11/2020, 27/11/2020, 07/12/2020, 11/01/2021, 01/02/2021, 01/03/2021, 05/04/2021, 
03/05/2021, 07/06/2021, 05/07/2021 e 02/08/2021, com elaboração das respectivas atas 
e disponibilização no Portal da Transparência, acessível através do endereço: http://
www5.tjba.jus.br/portal/comissoes-e-comites/;

• Criação de e-mail específico para recepção de artigos no âmbito do Conselho Edito-
rial: revistaentreaspas@tjba.jus.br;

• Criação de grupo da ferramenta WhatsApp para divulgação e troca de informações 
referentes ao Conselho;

• Promoção da Seleção de Artigos Jurídicos e de Boas Práticas para a publicação Revis-
ta Entre Aspas, por meio da publicação do 8° Edital – Revista Entre Aspas, no Diário de 
Justiça Eletrônico n. 2757, de 10 de dezembro de 2020, às páginas 1015 a 1018, e do Edital 
de Prorrogação do prazo para remessa dos artigos, no Diário de Justiça Eletrônico n. 
2.814, de 5 de março de 2021, página 1.205;

• Viabilização de matérias de divulgação das reuniões e dos assuntos referente à Revis-
ta Entre Aspas no Portal do Tribunal de Justiça;

• Recepção de 15 (quinze) artigos de candidados e 12 (doze) artigos de autores convi-
dados para a Revista Entre Aspas;

• Atuação em todo o processo (triagem, distribuição, redistribuição, notificação de can-
didatos, coleta de Termo de Cessão e suporte) para aprovação dos Artigos Jurídicos 
para a Revista Entre Aspas;

• Elaboração da 8ª Edição da Revista Entre Aspas que contou com 20 artigos jurídicos, 
dos quais 13 de autores convidados e 07 artigos de candidatos. 

• Diligências para o Lançamento da Revista na Sessão Plenária realizada no dia 25 de 
agosto de 2021, com disponibilização de vídeo produzido pela ASCOM e disponibiliza-
ção da versão eletrônica no Portal da Unicorp http://unicorp.tjba.jus.br/unicorp/revistas-
-entre-aspas/.

ROTINA ADMINISTRATIVA

Além da atividade finalística da Escola, a sua equipe promove o acompanhamento diário do 
Sistema Integrado de Gestão Administrativa, SIGA e dos e-mails institucionais a ela vincula-
dos (unicorp@tjba.jus.br e recepcaounicorp@tjba.jus.br), a fim de recepcionar demandas das 
diversas unidades do Tribunal, orientar alunos inscritos em cursos e treinamentos oferecidos, 
conferindo os encaminhamentos ditados pelas normas e pelos fluxos internos de funciona-
mento da Universidade. 

No Biênio da Gestão da Unicorp (jan/2020 a ago/2021), foram recepcionados 693 expedientes 
por meio do SIGA (compreendidos entre Comunicações Internas, Ofícios, Processos Adminis-
trativos e CNJ), conforme disposto na tabela a seguir:

Tipo de Documento Recebido Transferido Arquivado

Comunicação Interna 74 95 30

Ofício 5 2 3

Genérico 41 24 11

Proc. Adm. 539 401 33

Proc. Adm.  do CNJ 34 34 0

Total 693 556 77

Além dos expedientes acima indicados, foram produzidos 1.308 ofícios e 18 ofícios circulares, 
conforme extraído da tabela de controle interno de numeração. Em paralelo, foram tramita-
das cerca de 30 mil mensagens eletrônicas nos e-mails sob a gerência da Escola, por meio 
do qual foram recepcionadas demandas, dirimidas dúvidas e concedido suporte às áreas de-
mandantes, docentes e discentes que diuturnamente contatam a Unicorp.

No intuito de promover o alinhamento contínuo da atividade administrativa da Escola, com 
vista ao atendimento de suas diretrizes estratégicas e finalidade, foram promovidas 30 (trinta) 
reuniões internas, das quais 19 (dezenove) foram no ano de 2020 e 11 (onze) em 2021.

As atividades desempenhadas pela Coordenação Financeira da Unicorp culminaram na elabo-
ração e acompanhamento de 201 Processos Administrativos, distribuídos da seguinte forma:

Processos da Coordenação Financeira

Ano Externa Pagamento Instrutoria Interna TOTAL

2020 11 10 11 32

2021 50 27 92 169

A Escola também promoveu a análise, edição e revisão dos atos normativos, consoante a ta-
bela abaixo disponibilizada.
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ATOS NORMATIVOS

Resoluções TJBA n. 01, n. 02 e n. 03/2020, DJE de 23/07/2020– alteração de Resoluções 
para a criação do cargo do Vice-Diretor da UNICORP e MASB, bem como revisão geral 
do texto dos Regimentos Internos da UNICORP e MASB (Processo Administrativo TJ-
ADM-2020/19073); 

Instrução Normativa n. 001/2020, DJE n. 2609, de 05/05/2020, pg. 973 a 975 – atualização 
do texto que dispõe sobre a padronização de normas e procedimentos de apoio da 
UNICORP às Unidades Internas do TJBA;

Portaria n. 01/2020, DJE n. 2557, de 07/02/2020, pg. 795, que designa magistrada 
Coordenadora-Geral da Universidade Corporativa-UNICORP e da Escola Superior de 
Magistrados e Servidores Judiciários do Estado da Bahia – MASB;

Portaria n. 02/2020, DJE n. 2581, de 19/03/2020, pg. 738, que designou membros para 
compor a Comissão de Recebimento de Compras ou Serviços;

Portaria n. 03/2020, DJE n. 2764, de 21/12/2020, pg. 1843 e 1844, que designou Juízes 
de Direito Formadores Orientadores para o acompanhamento no Curso Oficial de 
Formação Inicial dos Juízes de Direito Substitutos nomeados no Concurso Público 
objeto do Edital n. 01/2018;

Portaria n. 01/2021, DJE n. 2776, de 12/01/2021, pg. 689, que designou Juiz de Direito 
formador/orientador para acompanhamento no Curso Oficial de Formação Inicial dos 
Juízes de Direito Substitutos nomeados no Concurso Público do Edital n. 01/2018;

Nota Técnica n. 01/2020, firmada conjuntamente pela SEPLAN e DPO elaborada e 
revisada em 25/11/2020 – atuação conjunta para a normatização do fluxo de Instrutoria 
Interna do TJBA;

Revisão da Resolução TJBA n. 6/2018, que versa sobre Instrutoria Interna, em razão do 
parecer da Consultoria Jurídica da Presidência constante no Processo Administrativo 
n. TJ-ADM-2020/26830 (em andamento);

Portaria n. 01/2021, DJE n. 2804, de 19/02/2021, pg. 1286 a 1288, que instituiu o Banco 
de Docentes da UNICORP (BDOC) que estabeleceu os procedimentos para a sua 
composição e funcionamento. Divulgada no Portal do TJBA e nas redes sociais da 
Escola;

Portaria n. 02/2021, DJE n. 2.904, de 21/07/2021, que designa Juízes de Direito 
Formadores Orientadores para acompanhamento no 2º Curso Oficial de Formação 
Inicial dos Juízes de Direito Substitutos nomeados no Concurso Público regido pelo 
Edital n. 01/2018;

Portaria n. 03/2021, publicada no DJE n. 2.918, de 10/08/2021, que designa servidores 
para compor a equipe do Escritório de Projetos e Processos Departamental (EDEP) da 
Universidade Corporativa – Unicorp desta Corte Estadual – Unicorp;

Portaria n. 04/2021, publicada no DJE n. 2.921, de 16/08/2021, que revoga o inciso II do 
art. 4º da Portaria Unicorp n. 2/2021.

Portaria n. 05/2021, publicada no DJE n. 2.930, de 27/08/2021, designa Juízes de Direito 
Formadores Orientadores para acompanhamento no 2º Curso Oficial de Formação 
Inicial dos Juízes de Direito Substitutos nomeados no Concurso Público regido pelo 
Edital n. 01/2018. 

ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA

Importante registrar que, em razão da Pandemia, no ano de 2020, as ações de capacitação 
presenciais ficaram suspensas, dada a necessidade de restrição do contato pessoal como 
medida de prevenção à disseminação do vírus COVID-19, e em atendimento aos Decretos Ju-
diciais exarados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consonantes com as orientações 
Estaduais e Municipais nesse sentido.

Isso posto, registre-se que, nada obstante o cenário acima apresentado, as ações educacionais 
continuaram a ser oferecidas pela Universidade, na modalidade a distância, com a utilização do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem da Unicorp – AVA – e a plataforma Lifesize, atingindo gran-
de capilaridade do Poder Judiciário e alcançando 100% das Comarcas do Interior do Estado.

Em atendimento às demandas da Presidência e das unidades internas do Poder Judiciário 
Baiano, diversos Cursos e Treinamentos foram ofertados em EAD, tanto em 2020 quanto em 
2021, situação que culminou em expressiva economia de recursos financeiros em compara-
ção à realização das mesmas ações na modalidade presencial. 

Como demonstração da economia representada pela adoção do ensino a distância, inclusive 
para capacitações complexas, abrangentes de servidores de todo o Estado da Bahia, tem-se 
a implantação do PJe Criminal.

A Diretoria de Primeiro Grau – DPG – produziu cálculo da expectativa de dispêndio financeiro 
com base no último treinamento do PJe Cível realizado nos anos anteriores. A prospecção dos 
valores levou em consideração a necessidade de deslocamento de equipe para implantação 
e treinamento in loco, com o pagamento de diárias.

Conforme estudo realizado pela DPG, a fase de implantação compreende o treinamento e a 
tutoria dos servidores das unidades criminais para a utilização do PJE. A ação era realizada pre-
sencialmente, mediante o deslocamento de equipes de servidores e especialistas, além da ma-
nutenção de equipe de suporte remoto. A implantação do PJE contempla duas etapas: implan-
tação propriamente dita e pós-implantação (período em que eventuais dúvidas são sanadas).

Na ocasião, a implantação do PJE não criminal em 154 unidades, sendo 52 delas na capital, 
resultou no custo de R$4.664.966,22 para a fase de implantação.

Pela Unicorp, no primeiro ano de Gestão do Biênio 2020-2022, foram realizadas duas etapas 
de capacitação no PJE Criminal, Fase 1 (autoinstrucional com objetos de aprendizagem diver-
sificados, incluindo videoaulas) e Fase 2 (aulas por instrutoria interna mesclada com objetos 
de aprendizagem), destinadas a Varas que trabalhavam com o sistema SAIPRO, perfazendo 
o montante de R$ 37.905,80.

TABELA DE CUSTO CAPACITAÇÃO PJE

Ano 2020

Fase 1 R$ 17.600,00

Fase 2 R$ 20.305,80

Total R$ 37.905,80

Em 2021, a Unicorp, em continuidade à implantação do Sistema, promoveu a capacitação das 
Varas que trabalham atualmente com o Sistema SAJ, nos mesmos moldes já realizados no 
ano de 2020, com a mesma redução de custos.

Ao final das capacitações, vencidos os desafios inerentes à implantação de sistemas através 
do formato a distância, projeta-se que, tomando-se por média os valores acima descritos, a 
ação completa poderá refletir uma economia sem precedentes no âmbito do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, uma vez que, por sua natureza, se dispensa o custo com diárias 
de deslocamento e alcança, com êxito, diversas comarcas do interior do Estado da Bahia.

A capacitação para o Sistema de Execução Unificada (SEEU), anteriormente prevista na 
modalidade presencial, é outro exemplo da economia de custos trazida pelo formato de 
ensino a distância. De acordo com os planejamentos anteriores, era prevista a locomoção 
dos instrutores às comarcas polo, gerando custos elevados de diárias, somando-se, ainda, 
às diárias atribuídas aos servidores das comarcas vizinhas, em razão da necessidade de par-
ticipação no treinamento.
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Em 2020, a Unicorp planejou e desenvolveu a referida capacitação na modalidade de en-
sino a distância, alcançando 133 Comarcas, e cujo custo total com Instrutoria Interna foi de 
R$ 8.530,09.

Outro impacto financeiro de expressiva relevância decorreu da capacitação no Sistema de 
Custas Remanescentes (SCR) e Custas Judiciais, promovida pela UNICORP em parceria com 
o Núcleo de Arrecadação Fiscal (NAF), na modalidade EAD e em modelo autoinstrucional. A 
ação educacional contribuiu, decisivamente, para o êxito do mutirão de recolhimento de cus-
tas judiciais, projeto do NAF e da COJE, resultando em 100% de aumento na arrecadação do 
Tribunal de Justiça da Bahia em relação ao exercício de 2019, demonstrado no gráfico abaixo.

RETROSPECTIVA DO BIÊNIO

Durante a Gestão 2020/2022, a Unicorp pautou suas ações nos princípios da economicidade 
e eficiência, buscando a consolidação e o aperfeiçoamento do ensino a distância, propician-
do a efetiva capilaridade do ensino corporativo no interior do Estado e contribuindo, de forma 
decisiva, para uma prestação jurisdicional de qualidade.

As obras da nova sede, localizada na cobertura do Anexo II do TJBA, iniciadas em 19/01/2021, 
foram concluídas com êxito, sob a condução da Secretaria de Administração (SEAD), viabili-
zando a sua inauguração em 10/06/2021, passando a Escola a funcionar em estrutura arroja-
da, sustentável e tecnológica.

O projeto foi aprovado pelo Núcleo de Sustentabilidade e pela Comissão Permanente de Se-
gurança, e priorizou o menor gasto com o melhor resultado.

A atual sede da Unicorp conta com estúdio de gravação de videoaulas, além de salas e la-
boratórios de informática equipados para permitir a transmissão, em tempo real, das aulas 
presenciais que ali ocorrerem. A medida visa a permitir que servidores e magistrados de to-
das as Comarcas da Bahia compartilhem das mesmas oportunidades de capacitação que 
aqueles lotados na Capital. 

Além disso, proporciona permanente economia de gastos com diária e passagens, uma vez 
que o ensino presencial será destinado apenas às capacitações para as quais esse modelo de 
aprendizagem seja essencial.

Com o objetivo de aprimorar o serviço educacional no âmbito da Unicorp, foi promovida 
a pesquisa referente à composição das demais Escolas Judiciais e a sua forma de orga-
nização, a fim de agregar iniciativas e identificar possibilidades de crescimento do corpo 
funcional. Dentre as Escolas dos Tribunais de Pequeno e Médio Porte, que foram objeto do 
referido estudo, a Unicorp possui o menor número de servidores, conforme se depreende 
da tabela abaixo:

ESCOLAS JUDICIAIS DESEMBARGADORES JUIZ SERVIDOR TOTAL

TJPE – ESMAPE 2 1 54 57

TJPA – EJPA 6 - 30 36

TJMA – ESMAM 2 - 34 36

TJSC - Academia Judiciário 2 4 39 45

TJBA – UNICORP 2 1 9 12

TJTO – ESMAT 3 1 27 31

No segundo ano da Gestão foi promovida a otimização da divisão de atividades da Escola 
que passou a contar com a colaboração de profissionais especializados na área educacional 
e financeira contribuindo, assim, para a expansão e a disseminação do conhecimento do 
PJBA, sempre com enfoque no atendimento das metas e dos objetivos estratégicos alinha-
dos na Gestão. 

Por fim, com o propósito de auxiliar os magistrados e os servidores na confecção de docu-
mentos oficiais alinhados às regras da Língua Portuguesa, referentes à gramática e à constru-
ção textual, bem como ao Manual de Redação da Presidência da República, todos ajustados 
à produção de expedientes jurídicos, a Unicorp encampou Projeto Departamental, ainda em 
andamento, para criação de um Laboratório de Português Jurídico e Redação Escrita de 
Textos, que contará com profissional habilitado a realizar revisão textual e demais orientações 
necessárias para o alcance da coerência, da coesão e da correção textual.

CONCLUSÃO

O ano de 2020, sem dúvida, entrará para a história. A pandemia, reconhecida pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020, fez com que diversas ações fossem 
adotadas para conter seu avanço e reduzir os impactos letais. 

A propagação do novo Coronavírus (COVID-19) foi reconhecida pela Portaria do Ministério da 
Saúde n.188, de 3 de fevereiro de 2020, e pela Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que “dis-
pôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”. O Poder Judiciário 
do Estado da Bahia, agindo de forma célere frente à emergência vivenciada mundialmente, 
também instituiu Atos Conjuntos e Decretos Judiciários que visaram à manutenção, tanto 
quanto possível, da prestação do serviço jurisdicional e administrativo, de modo a causar o 
mínimo impacto ao jurisdicionado sem perder de vista a preservação da vida de seus mem-
bros e servidores. As unidades administrativas e jurisdicionais do PJBA agiram de modo efi-
caz, na certeza de que, quanto mais preventivamente fossem adotadas as medidas de pro-
teção, mais rápido e eficiente seria o combate à transmissão e à propagação da Covid-19. 
Com isso, foram adotados sistemas de rodízio e horários de trabalho presencial reduzidos, em 
regime extraordinário.

Universidade Corporativa Universidade Corporativa
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Nesse cenário, a Unicorp se reinventou ao longo de todo o Biênio de Gestão, transpondo 
obstáculos no campo do ensino a distância, em busca da garantia de continuidade da disse-
minação do saber entre os magistrados, servidores e público externo.

Diversas iniciativas, projetos e mudanças desafiadoras foram conduzidos com êxito nesse 
período, a demonstrar que o Poder Judiciário não só sobreviveu à pandemia, mas também 
se desenvolveu. Exemplo disso é a construção e inauguração da nova sede da Universidade 
Corporativa, na cobertura do Prédio Anexo II do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. As 
novas instalações, que resultarão para o TJBA em uma significativa economia de gastos em 
relação à sede anterior, foram projetadas para fazer com que o ensino corporativo alcance um 
novo patamar, uma vez que promovem inovação tecnológica, conforto, praticidade, seguran-
ça, sustentabilidade e acessibilidade, tudo desenvolvido tendo como norte os princípios da 
economicidade e da eficiência. 

As novas instalações contam, ainda, com a integração da estrutura de auditórios, logística e 
comunicação, além da possibilidade de transmissão, via internet e em tempo real, de aulas 
presenciais a todas as comarcas do interior, fazendo com que o ensino seja distribuído de forma 
equânime tanto aos magistrados e aos servidores lotados na capital quanto àqueles lotados no 
interior. Um investimento notável, destinado a desenvolver e multiplicar o conhecimento. 

O projeto básico, que definiu a infraestrutura da nova sede, foi aprovado pelo Núcleo Socio-
ambiental e pela Comissão Permanente de Segurança. A construção em modelo sustentável, 
localizada na sede central do Poder Judiciário da Bahia, no Centro Administrativo, está mais 
próxima dos magistrados e dos servidores, visto que possui acesso facilitado pelo transporte 
público rodoviário e metroviário, além de seguras instalações para estacionamento e como-
didades como lanchonete e acesso ao restaurante do TJBA.

Superando as restrições impostas pelo isolamento social, a Unicorp se organizou para atingir, 
100% das Comarcas do Interior do Estado da Bahia, por meio da oferta de capacitações e 
ações educacionais através do ensino a distância.

Foram disponibilizadas, ao todo mais de 40 mil oportunidades de formação e atualização 
para integrantes do PJBA, superando os números alcançados nos anos anteriores. 

A equipe, também, cresceu, instituindo-se, em sua composição, a figura do Vice-Diretor, car-
go para o qual foi designado o Desembargador José Soares Aras Neto, agregando experiên-
cia e dinamismo em diversas áreas do conhecimento.

A Unicorp logrou 100% de aproveitamento no Prêmio CNJ de Qualidade em 2020, contri-
buindo diretamente com 40 pontos para o Tribunal de Justiça da Bahia.

Durante o Biênio da Gestão foi concluída, também, a capacitação dos 101 Juízes Substitutos 
recém-nomeados, cuja formação foi projetada para garantir, de modo transversal e demo-
crático, a pluralidade de vozes institucionais, com aulas ministradas por representantes do 
Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Bahia, 
além de representantes da imprensa. As duas Edições do Curso Oficial de Formação Inicial, 
inédito na história do PJBA nos moldes oficiais em que construído, foram realizadas ao longo 
do ano de 2021 e disponibilizadas Aula Magna ministrada pelo Presidente do PJBA, Desem-
bargador Lourival Almeida Trindade, contando com a presença institucional do Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral, Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, e dos integran-
tes da Mesa Diretoria, Desembargador Carlos Roberto, Desembargador Augusto de Lima Bis-
po, Desembargador José Alfredo e Desembargador Osvaldo Bonfim.

A educação é o meio de promoção de um Judiciário forte. É por meio dela que o PJBA aper-
feiçoará a sua qualidade jurisdicional e administrativa. Relevante destacar, aqui, que a realiza-
ção da capacitação no Sistema de Custas Remanescentes e em Custas Judiciais, promovida 
pela Unicorp, em parceria com o Núcleo de Arrecadação e Fiscalização – NAF– resultou em 
100% de aumento na arrecadação do PJBA, em relação a 2019, provando que investir em 
conhecimento é o diferencial do mundo contemporâneo.
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Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 

O NUPEMEC é o órgão responsável pelo planejamento e coordenação das atividades das uni-
dades de mediação e conciliação do Poder Judiciário e pelo desenvolvimento dos programas 
destinados à capacitação e estímulo à autocomposição. 

Desde a sua criação, por intermédio do  Decreto Judiciário nº 247, de 29 de março de 2011, não 
havia enfrentado uma fase tão desafiadora como a que ocorreu no biênio 2020-2021, período 
marcado pela chegada da pandemia do Coronavírus, fenômeno que repercutiu sobre toda 
a sociedade, afetando a quase toda atividade humana, e que inviabilizou as atividades dos 
Centros Judiciários já a partir do mês de março de 2020. 

Também no início do biênio, já na fase do regime de teletrabalho, foi designado novo pre-
sidente do Núcleo, conforme Decreto Judiciário publicado no dia 13 de abril de 2020. O Juiz 
Coordenador atualmente em exercício foi designado logo em seguida, no Decreto Judiciário 
n. 274/2020, publicado no dia 28 do mesmo mês.

A partir de entrada em vigor do Decreto Judiciário nº 276, publicado em 4 de maio de 2020, 
o Nupemec pôde começar a reagir às dificuldades impostas pela pandemia. No seu art. 3º, a 
referida norma estimulou a realização das sessões de mediação e conciliação por videocon-
ferência. Nesse recomeço, coube ao Nupemec formar equipe de mediadores voluntários e 
estimular a realização das sessões virtuais, inclusive nas unidades autocompositivas resultan-
tes de convênio celebrado com o Poder Judiciário.  O resultado desse trabalho é objeto do 
presente relatório.

DIAGNÓSTICO DAS UNIDADES

Ainda em fevereiro de 2020, foi realizado o levan-
tamento de informações junto aos diversos Cen-
tros Judiciários, para melhor mensuração da força 
de trabalho e das instalações existentes. Na épo-
ca, ficou constatado que cerca de 60% das unida-
des dispunham de mediadores certificados e em 
formação, enquanto 40% apresentaram necessi-
dade de investimento na formação profissional. 

Com as restrições da pandemia, os planos iniciais 
sofreram retardo, mas, mesmo assim, entre maio 

e junho de 2020, foi possível realizar o módulo teórico de Curso de Mediação Judicial pela 
modalidade de ensino à distância. Aos pouco, com turmas reduzidas, foi possível a realização 
de novas turmas, o que assegurou a formação dos novos integrantes dos Cejusc.

REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA

Ultrapassada a fase de contratação de plataforma para a realização de videoaudiências e a 
fase de implantação das medidas preparatórias, inclusive a elaboração de material didático, 
foi efetuado o primeiro treinamento no início do mês de junho de 2020, em que foram ca-
pacitadas as equipes dos Cejuscs de Família, dos Cejusc Cíveis e de Relação de Consumo, 
além do grupo de voluntários que passaram a atuar nos procedimentos autocompositivos 
pré-processuais de Família de Salvador, o qual foi identificado para o jurisdicionado com o 
nome Cejusc Virtual. Na sequência, a capacitação prosseguiu em relação às unidades situa-
das nas demais cidades, a partir do momento em que ocorriam as adesões ao programa de 
audiências virtuais.

Foram confeccionados os primeiros folderes, como:

• INFORMAÇÕES PARA MEDIADORES E CONCILIADORES

• INFORMAÇÕES PARA CARTÓRIOS DA CAPITAL

• INFORMAÇÕES PARA CARTÓRIOS DO INTERIOR 

• INFORMAÇÕES PARA PARTES E ADVOGADOS

• PERGUNTAS E RESPOSTAS (material para os mediadores e conciliadores)

Os modelos de termos de acordo da área de família foram revisados. Todo esse material foi 
disponibilizado na página do Nupemec na internet (inclusive os modelos editáveis de termos 
de acordos pré-processuais e termos de audiências processuais).

Como medida complementar à preparação das equipes, ainda no início do mês de junho 
foi realizado evento composto de 6 encontros diários, cada um com duração de 2 horas, 
durante os quais foi revisado o aprendizado em Mediação Judicial. Para isso, foi elaborado 
material específico.

ACESSIBILIDADE

Complementam as providências antes referidas a possibilidade do público solicitar a abertu-
ra de procedimento autocompositivo por meio do preenchimento de formulário eletrônico 
disponibilizado na página do Nupemec. A essa via foi associado o uso do telefone 71 99791295 
para suporte ao jurisdicionado e triagem dos casos, providências essas que se mostraram 
fundamentais para a continuidade da atividade autocompositiva. 

Além disso, já em 2021, o Nupemec sugeriu ao FONAMEC (Fórum Nacional de Mediação e Con-
ciliação) a formulação de Enunciado que deixasse clara a possibilidade de o Juiz Coordenador 
do Cejusc homologar o acordo pré-processual celebrado entre pessoas que, residindo em ou-
tra comarca, se deslocassem à comarca sede do Cejusc em busca do serviço não disponibiliza-
do no seu local de domicílio, proposta que veio a ser aprovada na forma do Enunciado de nº 69.

CEJUSCS REGIONAIS

Somam-se às medidas de facilitação do acesso ao Judiciário os Cejuscs Regionais. Criados 
pelo Decreto Judiciário nº 691, de 1º de outubro de 2020, esses Cejuscs, no total de doze, des-
tinam-se a realizar as audiências virtuais designadas em procedimentos de jurisdição litigiosa 
em tramitação em 78 comarcas, além das audiências presenciais e virtuais da comarca da 
sede do Cejusc. Portanto, ao todo, os Cejuscs Regionais abragem 90 comarcas.

Vale salientar que os Juízes Coordenadores dos Cejusc Regionais foram designados no pró-
prio Decreto de criação do Cejusc, o que permitiu, desde logo, a tomada de providências 
visando o implemento dessa inciativa.

As sedes desses Cejuscs estão localizadas nas comarcas de ALAGOINHAS, COARACI, VITÓRIA 
DA CONQUISTA, BARREIRAS, BRUMADO, CRUZ DAS ALMAS, IRECÊ, JACOBINA, JEQUIÉ, PA-
RIPIRANGA, PAULO AFONSO e VALENÇA.
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REMUNERAÇÃO DE MEDIADORES E CONCILIADORES 

Também por iniciativa do Nupemec, foi editado o Decreto nº 335, no mês de junho de 2020, 
norma essa que constitui medida de estímulo à atividade dos mediadores judiciais cadastra-
dos, certificados na forma prevista em norma (Resolução nº 125/2010, do Conselho Nacional 
de Justiça).

Para a aplicação desse Decreto, o Nupemec editou material informativo disponível na sua 
página na internet. 

NOVOS CENTROS JUDICIÁRIOS (CEJUSCs) E RENOVAÇÃO DE CONVÊNIOS

O NUPEMEC fomentou o estabelecimento de parcerias para a implantação de novos Cejuscs, 
assim como para a manutenção do funcionamento das unidades existentes, por meio da 
celebração de convênios. 

Convênios para a instalação de novas unidades:

CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL BARREIRAS - TJ-ADM-2020/31751 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL BARRIS (Fundação Visconde De Cairu) - TJ-ADM-2021/24723
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL BOM JESUS DA LAPA - TJ-ADM-2021/17745 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL BROTAS DE MACAÚBAS - TJ-ADM-2019/30452 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL CACULÉ - TJ-ADM-2021/19556 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - TJ-ADM-2019/48891 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL FEIRA DE SANTANA- UNEF - TJ-ADM- 2020/03649 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL FORMOSA DO RIO PRETO - TJ-ADM-2021/30425 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL GUANAMBI - TJ-ADM- 2020/36691 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL IBIPITANGA - TJ-ADM-2021/05869 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL ITAMARAJU FACISA - TJ-ADM-2020/38442  
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL JACOBINA MUNICÍPIO E UNIAGES SAC - TJ-ADM-2020/33307 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - TJ-ADM-2020/03790 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL MARACÁS - TJ-ADM-2020/31281 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL MUCUGÊ - TJ-ADM-2019/33755 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL MUNDO NOVO - TJ-ADM-2020/03652 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL PARAMIRIM - TJ-ADM-2021/30019 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL SANTO ESTEVÃO - TJ-ADM-2021/23823 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - TJ-ADM-2019/39459 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL SENHOR DO BONFIM - TJ-ADM-2021/02437 
CEJUSC PROCESSUAL JACOBINA MUNICÍPIO (FÓRUM) - TJ-ADM-2021/11034 

Convênios renovados para a manutenção de unidades existentes:

CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL PARIPIRANGA UNIAGES - TJ-ADM-2021/07562 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL CAMPO ALEGRE DE LOURDES - TJ-ADM-2020/33985 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL CONCEIÇÃO DO COITÉ - TJ-ADM-2020/35506 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL CORRENTINA - TJ-ADM-2020/23928 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL FEIRA DE SANTANA- FACULDADE NOBRE - TJ-ADM- 2020/33781
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL ILHÉUS FACULDADE MADRE THAIS - TJ-ADM-2020/37595 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL ITACARÉ - TJ-ADM-2018/04153 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL ITAETÊ - TJ-ADM-2021/02182  
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL JACOBINA SAC - TJ-ADM-2020/33307 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL JAGUAQUARA - TJ-ADM-2020/32823 

CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES UNIFAAHF - TJ-ADM-2020/35338 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL PAULO AFONSO (UNIRIOS) - TJ-ADM-2020/29065
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL POÇÕES - TJ-ADM-2021/20157 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL SALVADOR - STIEP ESTÁCIO FIB - TJ-ADM-2021/11974 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL SALVADOR - UNICEUSA - TJ-ADM-2020/14638 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL SALVADOR - CENTRO ESPÍRITA ESTRELA DA SEARA - TJ-
-ADM-2020/35547 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL SALVADOR-MANSÃO DO CAMINHO - TJ-ADM-2021/40521 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL SANTO ANTÔNIO DE JESUS - TJ-ADM- 2019/73175 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL SEABRA - TJ-ADM-2020/29670 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL SIMÕES FILHO (FACEMP) - TJ-ADM-2021/12651 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL TEIXEIRA DE FREITAS FASB
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL TEIXEIRA DE FREITAS PITÁGORAS - TJ-ADM-2020/13652 
CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL VITÓRIA DA CONQUISTA (UNIFTC) - TJ-ADM-2018/38972  TJ-
-ADM-2020/47531

CAPACITAÇÃO

CURSO DE FORMAÇÃO DE MEDIADORES E CONCILIADORES JUDICIAIS

MÓDULO TEÓRICO

• TURMA EAD – 18 de maio a 26 de junho de 2020, parceria CEAJUD-CNJ, 21 alunos

• TURMA 74 – 05 a 16 de abril de 2021 – 16 alunos.

• TURMA 75 – 12 a 23 de julho – 16 alunos 

• TURMA 76 – 22 de novembro a 03 de dezembro - 16 alunos.

MÓDULO PRÁTICO 

• Em 2021, 37 mediadores judiciais concluíram o módulo prático e foram certificados.

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA JUÍZES COORDENADORES DE CEJUSC

• 1ª TURMA, 02, 03, 09 e 10 de dezembro 2020, 8 horas-aula, 11 Magistrados

• 1ª TURMA, parceria com UNICORP, 15, 22 e 29 de novembro de 2021, 21 Magistrados

NOÇÕES DE MEDIAÇÃO PARA EQUIPE DE CEJUSCs 

• Atualização em mediação judicial para voluntários, junho de 2020, CEJUSC VIRTUAL

• CEJUSC Luís Eduardo Magalhães, dias 23 a 26 de fevereiro e 3 de março de 2021

• CEJUSCs Senhor do Bonfim e Nazaré, 2, 4, 5 e 9 de março de 2021

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 
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MÓDULO PRÁTICO - CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA APERFEIÇOAMENTO 
DE JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES - JUIZADOS ESPECIAIS

Módulo prático do curso de aperfeiçoamento somente para conciliadores. Orientação sobre 
o estágio na modalidade autossupervisionado e elaboração dos relatórios aos conciliadores 
(e-mail e encontros virtuais). Recepcionamento, análise, revisão dos relatórios e confecção de 
relatório individual (ainda em execução). Edital do Curso disponibilizado em 07/08/2020 par-
ceria com a COJE.

PROGRAMA SELO PARCEIRO DA JUSTIÇA

Em parceria com o NUGEDEM, o NUPEMEC atuou no sentido de formular o programa Selo 
Parceiro da Justiça, alinhado à política judiciária de enfrentamento da litigiosidade, que tem 
como objetivo criar uma rede de entidades parceiras comprometidas com a desjudicialização 
de demandas, por meio do fortalecimento do uso de métodos preventivos e autocompositivos.

CÂMARAS DE MEDIAÇÃO 

CREDENCIADAS

• CÂMARA ANTÔNIO DOS ANJOS LIMA, BRUMADO, 2020

• CAMAJ, JACOBINA, 2020

• CAMOB, BARREIRAS, 2021

CÂMARAS EM FASE DE CREDENCIAMENTO

• NÚCLEO MEDIAR, ILHÉUS

• PACIFICAR, VITÓRIA DA CONQUISTA

• ELO, PORTO SEGURO

• MAJUS

EDIÇÃO DE NORMAS

Foram publicados os seguintes decretos judiciários de iniciativa do NUPEMEC, todos com ca-
ráter estruturante e com o objetivo de conferir funcionamento mais eficiente ao sistema sob 
a coordenação do referido órgão:

• Decreto nº 335, de 16 de junho de 2020, que Dispõe sobre os critérios de remuneração 
dos conciliadores e mediadores judiciais.

• Decreto Judiciário nº 691, de 1º de outubro de 2020, que instituiu os Cejusc Regionais

• Decreto Judiciário nº 446, de 19 de julho de 2021, que instituiu o Guia de Competên-
cias do NUPEMEC.

• Decreto Judiciário nº 467, de 19 de julho de 2021, que instituiu o Guia de Competên-
cias do CEJUSC.

• Decreto Judiciário nº 525, que Institui o Programa Selo Parceiro da Justiça, e Decre-
to Judiciário nº 526, que aprovou o Regulamento desse programa, ambos de 16 de 
agosto de 2021.

EDIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO DISPONIBILIZADO NA PÁGINA DO NUPEMEC

• CEJUSC (apresentação)

• GUIA DO CEJUSC PRÉ-PROCESSUAL (atualização em 2021) 

• AUDIÊNCIAS VIRTUAIS - INFORMAÇÕES PARA MEDIADORES E CONCILIADORES

• AUDIÊNCIAS VIRTUAIS - INFORMAÇÕES PARA CARTÓRIOS DA CAPITAL

• AUDIÊNCIAS VIRTUAIS - INFORMAÇÕES PARA CARTÓRIOS DO INTERIOR

• AUDIÊNCIAS VIRTUAIS - INFORMAÇÕES PARA PARTES E ADVOGADOS

• PERGUNTAS E RESPOSTAS (material complementar)

• INFORMAÇÕES PARA MEDIADORES SOBRE O DECRETO Nº 335/2020

• INFORMAÇÕES PARA MAGISTRADOS SOBRE O DECRETO Nº 335/2020

• GUIA DO CEJUSC-REGIONAL

PESQUISA DE OPINIÃO

Foram concluídas 2 edições da Pesquisa de Opinião envolvendo o trabalho dos mediadores 
judiciais: 

• No 2º semestre de 2020, com a participação de 597 pessoas.

• No 1º semestre de 2021, com a participação de 606 pessoas.
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https://nupemec.tjba.jus.br/wp-content/uploads/2021/04/APRESENTA%C3%87%C3%83O-2021.pdf
https://nupemec.tjba.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/Cejuscs-Pr%C3%A9-processuais-_guia-completo-2021_.pdf
https://nupemec.tjba.jus.br/wp-content/uploads/2021/05/INFORMA%C3%87%C3%95ES-PARA-OS-MEDIADORES-E-CONCILIADORES.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zepsQujKGm3Gc_G9HZfADGt-kbKYwEcM/view
https://drive.google.com/file/d/16DU6NWdhqHhEJlxEWspjOp3p-z_b_fuh/view
https://nupemec.tjba.jus.br/wp-content/uploads/2021/08/AUDI%C3%8ANCIA-VIRTUAL-INFORMA%C3%87%C3%95ES-%C3%80S-PARTES.pdf
https://nupemec.tjba.jus.br/wp-content/uploads/2021/05/PERGUNTAS-E-RESPOSTAS-MEDIA%C3%87%C3%83O-VIRTUAL.pdf
https://nupemec.tjba.jus.br/wp-content/uploads/2020/07/INFORMA%C3%87%C3%95ES-PARA-MEDIADORES-DECRETO-335-2020-1.pdf
https://nupemec.tjba.jus.br/wp-content/uploads/2020/09/FOLDER-DECRETO-335-2020-MAGISTRADOS.pdf
https://nupemec.tjba.jus.br/wp-content/uploads/2021/08/REGIONAL-GUIA.pdf
https://nupemec.tjba.jus.br/wp-content/uploads/2020/12/Pesquisa-de-opini%C3%A3o-2020-2%C2%BA-MEDIADORES-PARTE-2-1.pdf
https://nupemec.tjba.jus.br/wp-content/uploads/2021/07/PESQUISA-NUPEMEC-TJBA-MEDIADORES-2021-1%C2%AA-SEMESTRE.pdf
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Destacam-se da última pesquisa, os resultados indicados nos gráficos a seguir, que denotam 
a regularidade do trabalho exercido pelos mediadores judiciais:

Em 2020, foi realizada pesquisa sobre o trabalho do chamado Cejusc Virtual, também publi-
cada na página do Nupemec, em https://nupemec.tjba.jus.br/wp-content/uploads/2020/12/
Pesquisa-de-opini%C3%A3o-2020-CEJUSC-VIRTUAL-PARTE-1.pdf

O trabalho consistiu no agendamento de sessões de mediação (40%), fornecimento de in-
formações (8%) e entrega de peças processuais (52%). O maior divulgador desse serviço foi o 
próprio usuário. A avaliação do público foi bastante positiva, conforme gráficos a seguir:

 Em relação ao serviço recebido, como você 
se sentiu? (73 respostas) 

Como tomou conhecimento do CEJUSC 
VIRTUAL? (73 respostas) 

 Você recomendaria a um amigo ou parente a 
utilização dos serviços utilizados por você? (73 
respostas) 

ATIVIDADE AUTOCOMPOSITIVA 

SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO 2020

AUDIÊNCIAS DESIGNADAS 15.737 

AUDIÊNCIAS REALIZADAS 7.719 

ACORDOS CELEBRADOS 1.015 

VALOR TOTAL DOS ACORDOS R$ 2.488.892,00

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS 16.961

CEJUSC PAI PRESENTE

Ano de 2020 - Realizado apenas um mutirão, em face da pandemia do Coronavírus. Resul-
tado alcançado:

• 32 exames realizados.

• 22 audiências por videoconferência para abertura dos laudos dos exames.

• 15 exames com resultado positivo, que resultaram em 14 termos de reconhecimento, 
9 dos quais com fixação de alimentos.   

• 07 laudos apresentaram resultado negativo.  

Obs.: 10 laudos de exame de código genético não chegaram a ser abertos, em face da ausên-
cia das partes à audiência. 

Ano de 2021 – Realizados dois mutirões na cidade de Salvador, com o seguinte resultado:

• 111 Exames realizados.

• 45 audiências por videoconferência para abertura dos laudos dos exames.

• 25 Exames com resultado positivo, que resultaram em reconhecimentos da filiação, 6 
dos quais com fixação de alimentos.

   
• 16 laudos com resultado negativo.  

• 4 inconclusivos

• 66 exames serão abertos em evento a ser programado até o final do ano de 2021.

Em 23 de outubro de 2021, com a participação da Prefeitura Municipal de Salvador, Defensoria 
Pública Estadual, Cartórios de Registro Civil e Cejuscs Pré-processuais, será realizado evento 
no Subúrbio 360, estabelecimento de ensino, localizado no bairro de Coutos. Será possibilita-
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da a realização de 110 novos exames de código genético para o esclarecimento de ascendên-
cia paterna.

CEJUSC 2º GRAU

Cejusc 2º Grau 2021

Sessões designadas 2

Sessões realizadas 2

Sessões com acordo 1

CEJUSCS PRÉ-PROCESSUAIS FAMÍLIA SALVADOR - SENTENÇAS HOMOLOGATÓRIAS

A atividade pré-processual resultou na prolação de 2.870 sentenças homologatórias. 

Cejusc 2020 2021

Pré-processuais Família 1.827 697

Casa de Justiça e Cidadania 344 2

Totais 2.171 699

Fonte: Sistema SAJ

CEJUSCS PRÉ-PROCESSUAIS FAMÍLIA - ACORDOS CADASTRADOS NO SAJ

No mesmo período, os Cejuscs receberam para processamento e homologação 2.253 instru-
mentos de acordos.

Cejusc 2020 2021

Pré-processuais Família 1.192 794

Casa de Justiça e Cidadania 254 13

Totais 1.446 807

Fonte: Sistema SAJ

PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A participação do Ministério Público nos procedimentos autocompositivos que tramitaram 
nos Cejuscs Pré-processuais de Família resultou na juntada de 2.333 peças. 

Cejusc 2020 2021

Pré-processuais Família 1.198 432

Casa de Justiça e Cidadania 614 89

Totais 1.812 521

Fonte: Sistema SAJ

Nota: Os dados deste tópico se referem a pesquisa no SAJ, no período de 01/01/2020 a 30/09/2021.

DADOS ENVIADOS PELAS DEMAIS UNIDADE DE CEJUSC

CEJUSC CÍVEL E RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR

ANO DE 2021 PROCESSUAL PRÉ – PROCESSUAL TOTAL

DESIGNADAS/REDESIGNADAS 1.777 45 1.822

EFETIVAMENTE REALIZADAS 872 10 882

COM ACORDO 20 7 27

Valor total dos acordos 163.002 154.680 317.681

NÃO REALIZADAS 528 34 562

AUSENCIA AUTOR 158 0 158

AUSENCIA REU 153 33 186

AUSENCIA AMBOS 158 0 158

CEJUSCS PRÉ-PROCESSUAIS DAS DEMAIS CIDADES
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CEJUSCS PROCESSUAIS

CEJUSCS REGIONAIS – DADOS DE 2021

CEJUSC REGIONAL DE VALENÇA - SESSÕES DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO

COMARCAS  DESIGNADAS SEM ACORDO COM ACORDO REALIZADAS NÃO 
REALIZADAS

CARAVELAS 79 35 10 20 34

IBIRAPUÃ 99 30 10 40 59

MUCURI 225 133 21 42 71

NOVA VIÇOSA 125 49 15 64 61

VALENÇA 703 135 146 410 281

SOMAS 1231 382 202 576 506

CEJUSC REGIONAL DE PARIPIRANGA - SESSÕES DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO

COMARCAS  DESIGNADAS SEM ACORDO COM ACORDO REALIZADAS NÃO 
REALIZADAS

CAPELA 78 58 3 6 17

RETIROLÂNDIA 3 1 2 3 0

SANTALUZ 76 44 7 14 25

VALENTE 12 3 9 12 0

TEOFILÂNDIA 0 0 0 0 0

NOVA SOURE 0 0 0 0 0

QUEIMADAS 0 0 0 0 0

SOMAS 169 106 21 35 42
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CEJUSC REGIONAL DE BRUMADO - 
SESSÕES DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO

COMARCAS  DESIGNADAS

BRUMADO-VARA 183

BRUMADO-JUIZADO 1

ITARANTIM 15

ITORORÓ 0

MACARANI 82

MARACÁS 0

O. BREJINHOS 0

SANTA INÊS 78

TANQUE NOVO 28

URANDI 28

SOMAS 415

Nota: Mais de 80% dos Cejuscs Regionais criados pelo Decreto Judiciário nº 691/2020 encon-
tram-se em atividade. No entanto, o Nupemec não dispõe de acesso aos dados da unidades 
em face da ausência de configuração de fluxo no sistema processual.

CEJUSCs FAZENDÁRIOS – 2021

CEJUSC FAZENDÁRIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PRÉ-PROCESSUAIS PROCESSUAIS

PROCED COM ACORDO 0 156

PROCED SEM ACORDO 0 95

AUDIÊNCIAS REALIZADAS 0 251

AUDIÊNCIAS NÃO REALIZADAS 0 865

AUDIÊNCIAS DESIGNADAS 0 1116

CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA (FUNDAÇÃO LAR HARMONIA) – 2021

SERVIÇOS DO SAC SERVIÇOS DO CEJUSC

Carteira de 
Identidade CPF

Certidão de 
Antecedentes 

Criminais

Orientação Jurídica e
Agendamento de 

Sessões de Mediação
TOTAL

6.320 143 64 2.211 8.738

EQUIPE

No biênio 2020/2022, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 
é presidido pelo Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, tendo como Coor-
denador o Juiz de Direito Moacir Reis Fernandes Filho. O quadro de pessoal da unidade é 
composto por 8 servidores, sendo eles: Alberto Abbehusen, Eliude de Carvalho Rosa, Fabiana 
Simões, Isabela Borges Bulos, Jacyra Ferraz Laranjeira, João Pinheiro Pesente, Karolinne de 
Oliveira Gomes Santana, Silvio Maia da Silva e quatro estagiários: Caroline Modesto, Maria Lui-
za Brizeno, Amanda Macedo, Matheus Oliveira.
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