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I – Atuação junto ao Núcleo
Auxiliar de Conciliação De
Precatórios (NACP)

Neste ponto do Relatório, será apresentada a atuação do Núcleo Auxiliar de

Conciliação de Precatórios, desde 07 de fevereiro de 2022, no que tange à

função administrativa de organização dos precatórios, bem com na

prolação de decisões e despachos e na implementação da Resolução n.

303 de 2019, do Conselho Nacional de Justiça.

O Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP) é órgão de

assessoramento e de execução dos atos da Presidência do TJBA nessa área.

O Núcleo, entre outras atividades, atualiza o valor dos créditos e calcula as

parcelas anuais e mensais; organiza a lista única de pagamento; aprecia

petições e elabora pareceres sobre o tema; elabora minutas de despachos

e de decisões do Comitê Gestor das Contas Especiais e da Presidência do

Tribunal; promove audiências de tentativa de conciliação entre credores e

devedores de precatórios.

A atribuição da função de Juiz Assessor do NACP ao Doutor Sadraque

Oliveira Rios foi implementada pelo Decreto Judiciário nº 63, de 07 de

fevereiro de 2022, bem como houve delegação de poderes concernentes

às atribuições necessárias ao exercício das atividades relacionadas ao

pagamento e gestão de precatórios, nos termos do art. 27 da Resolução nº

05, de 27 de março de 2013 do Tribunal de Justiça da Bahia (Regimento dos

Órgãos Auxiliares e Apoio Técnico do TJBA) por meio do decreto judiciário

n. 80/2022.
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I.I – Modernização do Núcleo
A realização da modernização do Núcleo Auxiliar de Conciliação de

Precatórios tem por base a necessidade administrativa e social surgida

com o implemento cada vez mais presente do processo judicial eletrônico.

Destaque-se também que tal processo teve como catalisador a pandemia

decorrente do Sars-cov-2, momento no qual o Tribunal de Justiça teve que

se adaptar a tal realidade, em especial com a virtualização do atendimento,

do trabalho e da necessidade de adequação dos fluxos de trabalho.

Houve o aparelhamento do setor, com todos os computadores dotados de

duas telas de trabalho, para melhor utilização do PJE.

1 - Reunião com os tribunais dos estados de

Sergipe, Rio Grande do Norte, Distrito

Federal e Mato Grosso do Sul para

Conhecimento de Boas Práticas

Com a intenção de conhecer boas práticas e os sistemas eletrônicos, foram

realizadas reuniões com os Juízes Assessores dos Tribunais de Justiça de

Sergipe, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

Os referidos Tribunais apresentaram virtualmente as suas experiências,

como protocolam e tramitam os seus precatórios, os sistemas de cálculos

que utilizam e como realizam os seus pagamentos.

Diante disto, e adaptando-se à realidade do TJBA, as práticas que serão

escolhidas irão viabilizar um melhor fluxo de trabalho do início até o

pagamento dos precatórios.
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2 - Processo de Digitalização dos autos
físicos
Decorrente da necessidade de incorporação dos autos físicos ao sistema de

processo judicial eletrônico (PJE), elaborou-se um plano de digitalização

dos autos físicos para tal sistema. O procedimento de migração teve início

com uma reunião na data de 14 de março de 2022 sobre o procedimento a

ser realizado entre o NACP e o UNIJUD.

O planejamento foi dividido em três grandes etapas: primeira, a seleção

dos processos que seriam passíveis de digitalização. Assim, a triagem teve

por finalidade a identificação e separação dos processos a serem migrados

ao PJE utilizando-se do critério dos mais recentes para os mais antigos.

Estimou-se, nesta etapa, o total de treze mil processos físicos (13.000).

A segunda etapa do planejamento foi a separação dos processos junto ao

NACP e a remessa desses ao UNIJUD para a realização da digitalização dos

autos. Inicialmente, foi realizada a movimentação via sistema SAJ, com

colocação no fluxo de migração.

A terceira etapa, atualmente sendo realizada, consiste na validação dos

processos junto ao NACP. Dito de outro modo, será realizada a conferência

dos autos digitalizados, para verificação de que há uma correspondência

entre o processo físico digitalizado e a inserção no sistema PJE tal qual

realizada.

Para a instrumentalização do processo de digitalização, foi publicado o

Decreto Judiciário nº 264 de 2022 e atualmente a previsão para conclusão

da indexação dos autos no PJE pela empresa “PA Arquivos” é de 20 dias

úteis.

Em decorrência da liberação dos espaços físicos então ocupados pelos

processos, houve a remodelagem do setor, ampliando-se as estações de

trabalho, com mais conforto aos servidores.
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3 - Elaboração do Programa de Incentivo ao
Acordo Direto
Constatando a ausência de adesão ao acordo direto pelos Municípios,

propôs-se e estruturou-se a elaboração de um programa de incentivo à

adesão ao acordo direto.

Inicialmente, o programa focou na elaboração de uma Cartilha que foi

divulgada de modo amplo e público mediante e-mail, parceria com o

TCM-BA, com posterior inserção do documento no próprio sítio do

precatório junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

A cartilha, em si, aborda os principais pontos para a elaboração do acordo

direto, com instruções para que os entes devedores se adequem às normas

constitucionais e regulamentares, em especial a Resolução n. 303 de 2019

do CNJ. Além de estabelecer os requisitos necessários para que haja tal

adequação, também detalha e instrui como proceder à implementação do

acordo direto junto ao Núcleo.

A cartilha também apresenta as vantagens do programa de acordo direto,

tanto para o Ente Devedor, quanto para os credores.

Cumpre ressaltar que tal programa, em havendo a adesão dos entes,

consolidará uma alternativa à lista geral de precatórios, realizando o

pagamento de precatórios de modo mais célere, em especial no que diz

respeito à possibilidade de transação entre devedores e credores.
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4 - Reuniões do Comitê Gestor de Contas
Especiais

O referido Comitê Gestor foi instituído pelo Decreto Judiciário n.º 80, de 9

de fevereiro de 2022, sendo componentes do Comitê o Desembargador

Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro (Presidente) e o Juiz Assessor Sadraque

Oliveira Rios (suplente) pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a

Desembargadora do Trabalho Luíza Aparecida Oliveira Lomba e a Juíza do

Trabalho Doutora Karine Andrade Britto Oliveira, representando o Tribunal

Regional do Trabalho da 5ª Região e o Juiz Federal Fábio Moreira Ramiro

representando o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

A primeira reunião, ocorrida em março de 2022, teve por pauta o trâmite

dos sequestros junto ao TJBA, a discussão sobre os devedores

inadimplentes e o rateio dos valores entre os Tribunais supramencionados.

A apresentação dos sequestros realizados estabeleceu o quantitativo de

oitenta e sete (87) processos em curso neste sentido e a possibilidade de

aprimorar o pagamento dos valores.

No curso da segunda reunião, realizada em 08 de abril de 2022, debateu-se

o repasse dos valores entre os Tribunais supracitados, os sequestros, agora

no quantitativo de sessenta e nove, foram apresentados igualmente em

pauta

Ponto surgido na pauta foi sobre a inserção da EMBASA na lista

cronológica do Estado da Bahia , ou a tramitação e ordem em lista

separada.

Fixou-se um calendário de reuniões do Comitê Gestor, bem como as

seguintes, e principais, deliberações: a melhoria do site do NACP, que está

em implementação; a adesão ao SICONV; a promoção da reunião com a

EMBASA. Salientando que os últimos dois pontos já foram realizados.

9



Na terceira reunião, que ocorreu no dia 13 de maio de 2022, foi

apresentada a dificuldade de obtenção das informações pela Justiça

Federal, o panorama dos processos administrativos e os dos sequestros.

5 - Aperfeiçoamento do BRB-JUS

Diante da especificidade do NACP e do seu processo de pagamento de

valores em face dos credores, foram realizadas quatro reuniões com o

Banco de Brasília para que houvesse uma parametrização dos pagamentos

visando a uma maior agilidade do trâmite entre a instituição financeira e o

NACP.

6 - Fluxo de Trabalho e Processos

O ingresso do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios no sistema PJe

2º Grau ocasionou a mudança no fluxo de trabalho e processos relativos

aos precatórios. Inicialmente, foi realizada a análise dos principais

procedimentos a serem adotados conforme a Resolução n. 303 de 2019 e

as alterações de 2022.

Após, foi realizada a adaptação dos fluxos de trabalho interno às mudanças

promovidas pela Resolução n. 448, de 25 de março de 2022. De modo

visual, demonstra-se o novo fluxo conforme o Anexo I, que utilizou a

ferramenta “Bizagi” para mapeamento e padronização dos procedimentos.
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7 - Modernização Física: Mudança do Layout
do Núcleo

A principal consequência física da digitalização acima narrada foi a

diminuição dos espaços destinados à guarda e à estocagem de processos.

Importante destacar neste sentido que o Núcleo contava com amplo uso

das estantes no espaço físico, logo, parte considerável da Secretaria era

utilizada com tal fim.

Diante da extinção dos processos físicos e a consequente retirada das

estantes, foi projetada a ideia de modernizar o espaço físico do NACP, com

a possibilidade de expansão do ambiente de trabalho, bem como uma

maior comodidade aos servidores do Núcleo.

Destaca-se, sobretudo, uma modernização tecnológica, na medida em que

se torna possível a inserção de novos equipamentos de informática, como

impressoras, computadores e monitores.

Ressalte-se que esta modernização possibilitará a implementação de

novas estações de trabalho e ambiente mais acolhedor e confortável para o

servidor.
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Início da Digitalização - Separação dos Processos

Acervo Físico - Atualmente já está digitalizado.      Liberação do espaço ocupado anteriormente
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Novo Layout - NACP

8 - Adesão ao SICONV
O SICONV é um sistema de gestão de Convênios e Contratos de repasse

que funciona junto ao Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto n.º

6.170, de 25 de julho de 2007, e pelo Decreto n.º 6.329, de 27 de dezembro

de 2007.

A importância deste sistema é a capacidade de, através dele, serem

realizadas celebrações, liberações de recursos, o acompanhamento das

execuções e a prestação de contas dos convênios.

O credenciamento no SICONV possibilitou ao Tribunal de Justiça o manejo

de tal sistema como instrumento de eficiência na realização de medidas

executivas indiretas perante os entes devedores, possibilitando a

negativação dos inadimplentes.

Atualmente, o Juiz Assessor possui cadastro e acesso ao órgão, bem como

a Diretora do Núcleo, Larissa Nou. Cumpre destacar que a utilização do
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sistema já ocorria através do Tribunal Regional do Trabalho, sendo fruto

direto da transferência de informações entre os Tribunais diante da

realização das reuniões do Comitê Gestor de Contas Especiais. Entretanto,

como êxito da nova gestão, o TJBA passou a ter acesso direto ao SICONV.

9 - Melhorias do Sistema de Processo Judicial
Eletrônico (PJE)
Conjuntamente com a CSJUD, foram estabelecidas melhorias no trâmite

de processos no PJE, adequando o procedimento às especificidades

exigidas para o processo administrativo do precatório.

Assim, foi criada a fila inicial para recebimento exclusivo dos processos

protocolados pelos advogados, separando-os do restante e possibilitando o

controle e eficiência na análise dos requisitos de formação do precatório.

10 - Reunião com a Empresa Baiana de
Águas e Saneamento
A reunião com a EMBASA, representada pelo advogado Gustavo Sidnei,

teve o escopo de apresentar e estreitar os laços entre as instituições, em

especial quanto à procedimentalização do precedente firmado pelo

Supremo Tribunal Federal que estabeleceu que as condenações contra a

referida empresa devem ser pagas através de precatório.

Dessa forma, houve o desenvolvimento conjunto de rotinas e práticas para

comunicação da relação dos precatórios e trâmite destes no NACP.
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11 - Cooperação com o Tribunal de Contas
para compartilhamento de Informações
Ao serem identificadas as demandas junto aos Municípios enquanto entes

devedores o Juiz Assessor realizou o envio de ofício nº. 18 de 2022, em 04 de

abril, entabulando as seguintes demandas junto ao Tribunal de Contas dos

Municípios:

a) Indicação, por Município, de número de conta e agência em que são

depositadas as cotas do Fundo de Participação dos Municípios;

b) Indicação, por Município, de número de conta e agência em que deve

ser depositado o imposto de renda retido em seu favor quando do

pagamento de precatórios;

c) Indicação da legislação municipal dos entes que possuem regime

próprio de previdência, em que possam ser extraídos os dados de alíquota

de retenção e CNPJ do respectivo fundo;

d) Indicação, por Município, de número de conta e agência em que deve

ser depositada a contribuição previdenciária retida em seu favor quando

do pagamento de precatórios;

e) Informação sobre a melhor forma de comunicação ao TCM-BA da

relação de Municípios inadimplentes para as medidas próprias no âmbito

do controle externo;

f) Indicação das contas e agências, por Município, em que são geridos

recursos de livre movimentação;

g) legislação municipal dos entes que instituíram teto de requisição de

pequeno valor (RPV), na forma do art. 100º, §§3º e 4º, CF/88 e 87, II,

ADCT/CF/88.
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12 - Edital do Imposto de Renda e
Previdência
Considerando que diversos Municípios, embora notificados, não indicaram

número de conta/agência para recebimento dos créditos, foi realizada uma

convocação, mediante Edital expedido em 17 de maio, para que estes

entes, no prazo de 20 dias, informem a instituição bancária, número de

agência e número de conta corrente para recebimento, mediante

transferência, dos saldos a título de retenção de imposto de renda e de

contribuição previdenciária, respectivamente.

Além disto, os Municípios convocados também devem informar a

legislação municipal sobre o regime próprio de previdência, com os dados

de alíquota de retenção e CNPJ e nome do respectivo fundo.

Para tanto foi disponibilizado o e-mail (peticoesprecatorios@tjba.jus.br)

para que fossem enviadas tais informações.
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4 - Pagamentos realizados pelo
Núcleo de Precatórios

A finalidade maior do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios é o

pagamento dos valores inscritos como dívida a ser realizada pela Fazenda

Pública.

O pagamento dos precatórios ocorre conforme uma lista estabelecida pelo

art. 100 e seguintes da Constituição Federal, sendo fixada uma ordem

cronológica para o pagamento de valores em uma listagem geral e uma

outra ordem superpreferencial para pessoas idosas, que tenham doenças

graves e/ou deficiência, em precatórios alimentares.

Diante disto, apresentam-se os pagamentos realizados até o presente

momento.
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Conforme apresentado, o Núcleo de Precatórios contabilizou o total geral
de pagamentos no montante de R$ 203.347.661,56 (duzentos e três
milhões, trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e
cinquenta e seis centavos).

Assim, foram viabilizados entre repasses e pagamentos diretos
pelo Núcleo a quitação de R$ 237.133.460,47 em precatórios.
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5 - Total de Atos praticados pelo
Núcleo Auxiliar de Conciliação de
Precatórios

Desde o início da nova gestão, em 07/02/2022, até o presente momento

foram praticados o total de 2101 decisões e despachos em relação aos

processos de precatórios, pelo Juiz gestor do NACP, sendo o quantitativo

de 467 atos praticados no sistema SAJ.

Assim, foram praticados 2568 atos por este Núcleo.

6 - Inspeção do Conselho Nacional
De Justiça
A Portaria n.º 32, de 11 de abril 2022, do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, determinou a realização de inspeção para verificação do
funcionamento dos setores administrativos e serventias extrajudiciais do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

No curso desta, o Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios foi
submetido a tal inspeção sendo realizada nas datas de terça-feira (17/05) e
quarta-feira (18/05) sob a condução do Desembargador Luís Paulo Aliende
Ribeiro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

No curso da inspeção foram registrados elogios ao NACP, bem como todas
as informações foram devidamente prestadas e esclarecidas, assim
também os documentos requisitados pelo CNJ.
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I.II - Procedimentos de rotina junto

ao NACP

1 - Atendimentos

Em relação ao atendimento, cumpre destacar que se enquadra nas

funções do Magistrado a realização de tal atuação junto ao público externo

do PJBA, em especial no atendimento às partes, advogados, procuradores

dos entes devedores e demais órgãos que tenham interesse na atuação do

referido Núcleo.

1.1 - Quantidade de atendimentos às partes, advogados e
procuradores

Utilizando-se do quantitativo registrado junto à recepção do NACP,

constatou-se o total de cento e sessenta e três atendimentos (163) durante

o curso do ano de 2022, tendo por termo inicial a data de 15 de fevereiro de

2022 até o presente momento.

1.2 - Procedimentos ao atendimento das partes, advogados
e procuradores

O procedimento do atendimento é realizado no turno matutino, havendo

uma agenda aberta para tanto junto à recepção da Unidade, sendo

também possível realizar tal agendamento pela via telefônica.

Após o agendamento e antes do atendimento, é realizada a consulta

processual pelo setor de assessoria, realizando o Juiz o atendimento com a

oitiva das partes e a divulgação da informação requisitada pelas partes

atendidas.

O atendimento pode ser físico (presencial) ou via Lifesize.
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2 - Reuniões junto a órgãos e entes

A participação em eventos e reuniões diversas encontra-se dividida nas

seguintes áreas temáticas.

22



2.1 - Fevereiro de 2022

Destacam-se neste mês a participação do Doutor Sadraque Oliveira Rios

no Fórum da ONU para segurança e desenvolvimento humano da América

Latina e Caribe enquanto assessor da Presidência na data de 21/02.

Na data de 22 de fevereiro de 2022 houve uma reunião interinstitucional

entre o NACP e a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ-BA) e o

Banco Regional de Brasília (BRB). Neste mesmo dia, no turno da tarde,

houve a reunião com o Comitê Regional de Saúde do Município de Itabuna

mediante a plataforma Lifesize, em que foram deliberadas melhorias

administrativas e funcionais entre os órgãos.

Visando ao aprimoramento das atividades administrativas entre o NACP e

o BRB, realizou-se uma última reunião no mês de fevereiro para fixar o

fluxo de trabalho em relação aos pagamentos a serem realizados pelos

entes devedores.

2.2 - Março de 2022

No início do mês de março, no dia 03, realizou-se reunião com o INSS

visando a solucionar entrave administrativo ocasionado por um dos

processos em que o referido ente figurava na condição de devedor.

No dia 08 de março, visando a sedimentar as atribuições entre o BRB e o

NACP, foi realizada uma reunião com projeções de pagamentos para o

referido mês. Com o mesmo objetivo de alinhamento, novamente outra

reunião foi conduzida no dia 15 de março com o banco.

Ainda, no mesmo dia, foi realizada reunião entre o NACP e a Secretaria de

Gestão de Pessoas (SEGESP). No curso do mês, no dia 09 de março, foi

agendada reunião com a Desembargadora Maria de Lourdes Pinho
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Medauar e o BRB com a temática dos depósitos judiciais a serem

realizados.

Ainda, neste mês, tiveram curso as seguintes reuniões: em 10/03, com os

representantes do Município de Canarana; em 11/03. com o

Desembargador José Aras acerca do Comitê Gestor de Contas Especiais.

No curso do dia 15 de março houve a realização com a SETIM sobre

procedimentos administrativos no setor de tecnologia da informação.

Objetivando o aperfeiçoamento do PJE, o NACP realizou reunião com o

Juiz do Trabalho, o Doutor Firmo Leal Neto, representando o Tribunal

Regional do Trabalho da 5ª Região cujo tema foi a utilização do PJE-Mobile

por este Tribunal e como o PJBA poderia passar a implementá-lo em suas

atividades administrativas.

Com vistas à melhoria do setor administrativo, foi efetuada reunião com o

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no dia 21 de março,

promovendo o compartilhamento de informações entre este Tribunal e o

PJBA. Ainda, no mesmo dia, foi realizada reunião com o município de

Santo Antônio de Jesus para tratar de seu estoque de dívida de precatórios.

Na data de 24 de março às 09 horas, foi realizada reunião com o Sindicato

dos Servidores da Fazenda do Estado do Estado da Bahia (SINDSEFAZ), a

fim de tratar dos precatórios de servidores fazendários.

Em 25 de março, participou o Doutor Sadraque Oliveira Rios da reunião

com os gestores da Universidade Corporativa (UNICORP) e no dia 30 do

mesmo mês com representantes do Conselho Nacional de Justiça.

O mês foi encerrado no dia 31 de março com a visita ao Tribunal de Contas

dos Municípios (TCM).
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2.3 Abril de 2022

No curso do mês de abril,

destacam-se as seguintes

reuniões.

Entre os dias 04 e 07, houve a

participação do Juiz Assessor da

Reunião de Análise Estratégica,

dentro da Semana de Estratégia

do PJBA. No dia 06 de abril,

reunião junto à Coordenação de

Sistemas de Informação (COSIS).

No dia 08, houve reunião com o Comitê Gestor de Contas Especiais e no

dia 13 de abril com os Líderes Avançados. Ato contínuo, no dia 19 de abril,

realizou-se reunião com o Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da

Bahia (IAF), e no dia 20 houve a participação na segunda Reunião

Ordinária do Centro de Inteligência da Justiça Estadual da Bahia.

As reuniões do mês de abril findam-se no dia 25 com a Escola de

Magistrados do Estado da Bahia (EMAB).
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2.4 - Maio de 2022

As principais reuniões de maio de 2022 são destacadas em seguida. No dia

6, houve audiência com os Procuradores do Município de Rafael Jambeiro

visando à conciliação e à transação referentes aos precatórios.

Além das reuniões com os Comitês que são presididos, ainda houve no dia

11 de maio com o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE). À data de

17 de maio foi reservada à inspeção pelo Conselho Nacional de Justiça

(CNJ).

3 - Audiências de Acordo Direto

3.1 - Anagé

Realizada a audiência pelo Juiz Gestor do Núcleo de Precatórios, este
apresentou o procedimento do acordo direto, informando acerca dos
benefícios e vantagem da adesão, visto que o acordo permite um deságio
de até 40%.

Foram apresentadas, também, as informações gerais deste instrumento
transacional. Ao ser questionado sobre em qual regime os Municípios se
encaixam, o Juiz gestor do NACP confirmou que estes estão enquadrados
no regime especial.

Pela Dra. Thamiles Alves foram solicitados esclarecimentos em relação ao
prazo para adesão ao acordo direto, informando a necessidade de
organização orçamentária por parte do Ente Devedor.

Além disso, foi dito que, em decorrência das chuvas do final do ano
passado, o Município está passando por dificuldades e,
consequentemente, possui uma grande dívida com precatórios, porém
salientou o interesse em realização do acordo.

Por fim, o Juiz gestor do NACP informou que não há prazos para adesão ao
acordo direto e, além disso, comunicou que a solicitação para adesão pode
ocorrer de forma direta no Núcleo de Precatórios ou por meio da juntada
de requerimento no Processo Administrativo do Município.
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3.2 - Ibirapitanga

Realizada a audiência pelo Juiz Gestor do Núcleo de Precatórios, este
apresentou o procedimento acordo direto, informando acerca dos
benefícios e vantagem da adesão, visto que o acordo permite um deságio
de até 40%.

Foram apresentadas, também, as informações gerais deste instrumento
transacional. Ao ser questionado sobre em qual regime os Municípios se
encaixam, o Juiz gestor do NACP confirmou que estes estão enquadrados
no regime especial.

Pela Dra. Thamiles Alves foram solicitados esclarecimentos em relação ao
prazo para adesão ao acordo direto, informando a necessidade de
organização orçamentária por parte do Ente Devedor.

Além disso, foi dito que, em decorrência das chuvas do final do ano
passado, o Município está passando por dificuldades e,
consequentemente, possui uma grande dívida com precatórios, porém
salientou o interesse em realização do acordo.

Por fim, o Juiz gestor do NACP informou que não há prazos para adesão ao
acordo direto e, além disso, comunicou que a solicitação para adesão pode
ocorrer de forma direta no Núcleo de Precatórios ou por meio da juntada
de requerimento no Processo Administrativo do Município.

3.3 - Maragogipe

A audiência foi realizada e estabelecida a negociação da qual resultou
acordo celebrado e homologado nos seguintes termos:

1 – O Município de Maragogipe, efetuará, mediante bloqueio SISBAJUD na
conta de FPM do Município, o pagamento mensal, até a quitação integral
de todos os 2 precatórios vencidos até a presente data, no valor de R$
1.177.749,34;

2 – O percentual do FPM será de 3,0% com previsão de pagamento em 1,2
ano conforme ID 25382250, com estimativa de parcela em R$90.800,93;

3 – As parcelas serão bloqueadas a cada dia 10, iniciando-se em 10 de abril
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de 2022;

4 – Os titulares dos precatórios reconhecem que o acordo ora celebrado
importará na não observância da ordem cronológica e,
consequentemente, do direito de receber o valor de seu precatório antes
do demais, renunciando, expressamente, ao exercício desse direito e de
qualquer medida, administrativa ou judicial, para assegurá-lo;

5 – Os credores indicarão em 24h contas atualizadas para depósito.

3.4 - Camaçari

A audiência foi realizada com o esclarecimento ao Município dos requisitos
para a celebração do acordo direto. O Procurador Municipal demonstrou
interesse e comprometeu-se a apresentar proposta em breve.

3.5 - Rafael Jambeiro

Em reunião com os procuradores e representantes do Município de Rafael
Jambeiro, representando os credores dos trinta e um (31) precatórios
existentes atualmente. Após, a tentativa da conciliação, contudo, sem êxito,
ficou aberto o prazo de 5 dias para manifestação dos credores visando ao
acordo direto.
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II – Coordenação e participação

nos comitês e reuniões do Poder

Judiciário do Estado da Bahia

1. - Presidência dos Comitês

1.1 - Atos Normativos de Designação para a Presidência dos
Comitês

O Juiz Assessor da Presidência assumiu a função de responsável pelo
Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios e, diante desta investidura,
passou a integrar os seguintes Comitês/Comissões/Grupos de trabalho,
conforme os Decretos Judiciários abaixo relatados:
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1.2 - Designação das datas de reuniões

O Juiz Assessor da Presidência assumiu a função de responsável pelo
Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios e, diante desta investidura,
passou a integrar os seguintes Comitês/Comissões/Grupos de trabalho,
conforme os Decretos Judiciários abaixo relatados:
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1.3 - Atividades realizadas conforme as reuniões
previamente designadas

1.3.1 - Comitê para a implantação do E-Social no âmbito do
PJBA

O presente Comitê tem por intuito a realização das atividades voltadas à

implementação, adaptação e utilização do sistema e-Social no âmbito do

Poder Judiciário do Estado da Bahia, conforme o Decreto Federal n. 8.373,

de 11 de dezembro de 2014, que instituiu o Sistema de Escrituração Digital

das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.

Outra finalidade do referido Comitê é a implantação do cronograma do

e-Social que define que a prestação de informações pelas pessoas jurídicas

de direito público deverá ocorrer obrigatoriamente por este meio.

1.3.1.1 - Primeira Reunião(15 DE MARÇO ÀS 11 HORAS)

Em síntese, a primeira reunião apresentou o status atual da implantação

do e-Social com o foco em esclarecer os principais pontos sobre o sistema,

seu funcionamento e estabelecendo os próximos procedimentos e fluxos a

serem realizados. O encaminhamento realizou-se pelas reuniões da COSIS

em relação à SEGESP e demais setores. Ponto importante a ser ressaltado

é o estabelecimento dos prazos a serem observadas na implantação do

sistema.

Destacaram-se nesta reunião (i) a proposta pelo Presidente do Comitê de

parceria técnica junto ao Tribunal Regional do Trabalho, com a

possibilidade de firmar termo de cooperação, objetivando ter acesso a

serviços dos engenheiros de segurança do trabalho daquele órgão; (ii) o

estabelecimento da necessidade de contratação de engenheiro de

segurança do trabalho, para fins de cumprimento das obrigações do

e-Social e atendimento do objetivo estratégico definido.
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1.3.1.2 - Segunda Reunião (08 DE ABRIL ÀS 11 HORAS)

Em síntese, a segunda reunião estabeleceu prazos para o envio dos

eventos referentes ao e-Social, determinando as datas no mês de abril para

que fossem realizados tais procedimentos, bem como sobre o

prosseguimento da parceria técnica com o TRT da 5ª Região e a atuação

do setor de engenharia e segurança do trabalho.

1.3.1.3 - Terceira Reunião (09 DE MAIO ÀS 11 HORAS)

Em síntese, a terceira reunião apresentou a evolução acerca das etapas 1 e

2, bem como a estrutura necessária às fases 3 e 4. Implementaram-se

prazos neste encontro, sendo observados aqueles definidos pelo Decreto

Federal que instituiu a implementação no setor público, incluindo o PJBA.

Constatou-se que, ao final, o PJBA estava em fase de cumprimento de tais

prazos, bem como a realização das medidas.

1.3.2 - Novo plano de cargos e salários para servidores do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

O presente Comitê tem por objetivo a deliberação junto às representações

sindicais para a elaboração de um novo plano de cargos e salários dos

servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (PCCS), coordenando

os setores respectivos para o planejamento e a elaboração de um projeto

de Lei.

1.3.2.1 - Primeira Reunião (11 DE ABRIL ÀS 14 HORAS)

Em síntese, na primeira reunião foi realizada uma retrospectiva dos

debates e encaminhamentos das reuniões até então realizadas durante a
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gestão passada. Inicialmente, foi ressaltada a importância do

planejamento de um novo plano de cargos e salários (PCCS).

Os representantes sindicais se comprometeram a elaborar uma minuta de

projeto de Lei para ser apresentado junto ao Comitê durante a próxima

reunião.

1.3.2.2 - Segunda Reunião (09 DE MAIO ÀS 14 HORAS)

Em síntese, durante o curso da segunda reunião a minuta de projeto de Lei

foi apresentada pelos representantes sindicais e debatida, sobretudo em

seu impacto orçamentário-financeiro.

Concluiu-se que a referida minuta apresentava incremento orçamentário

incabível no momento, na medida em que acrescentava em até oitenta e

quatro por cento o valor da folha salarial a ser paga. Diante disto, houve um

compromisso entre os setores administrativos e as representações

sindicais para a elaboração de uma nova minuta com a finalidade de ser

adequada à realidade orçamentária do Tribunal, bem como para corrigir a

disparidade salarial entre analistas, técnicos e inativos.

1.3.3 - Comitê para implementação do SIDEJUD-Nacional

O referido Comitê visa à efetivação do Termo de Cooperação Técnica nº

19/2021, publicado no DJE de 22 de março de 2021, firmado entre os

Tribunais de Justiça dos Estados da Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais,

Paraná e Alagoas, objetivando a conjugação de esforços para a construção

de um sistema informatizado para gestão de depósitos judiciais,

denominado SIDEJUD NACIONAL.

Tem por base, igualmente, realizar a obrigação de cada partícipe a

designação, via ato normativo, de responsável para compor o Grupo de

Trabalho Interinstitucional para acompanhamento de seu

desenvolvimento.
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1.3.3.1 - Primeira Reunião (11 DE ABRIL ÀS 11 HORAS)

Em síntese, no curso da primeira reunião foi apresentado o

SIDEJUD-NACIONAL, comprometendo-se o Juiz coordenador a manter

contato com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para

compreender o status vigente do projeto, o que foi feito, posteriormente.

1.3.3.2 - Segunda Reunião (09 DE MAIO ÀS 16 HORAS)

Em síntese, debateu-se a posição do Tribunal de Justiça junto ao projeto

do SIDEJUD-NACIONAL, concluindo-se que a demanda maior seria a

cessão de servidores junto ao projeto em si.

Entrementes, haveria uma dificuldade da cessão de servidores diante do

quadro de pessoal reduzido. Diante disto, deliberou-se em realizar uma

consulta junto à Presidência do Tribunal de Justiça sobre a participação do

Tribunal, podendo-se valer de contratação adicional de programadores,

com recursos do spread bancário dos depósitos de precatórios.

1.3.4 - Comitê de Avaliação e Melhoria

O referido Comitê visa à padronização de ações e de instrumentos

informativos e rotinas comuns e controles intensivos e igualmente

parametrizados em torno da nova lei de licitações, Lei federal n. 14.133/2021.

Decorreu a implementação do Comitê da necessidade de atualização e

melhoria dos processos das contratações administrativas, para que sejam

realizadas de forma mais eficiente e eficaz, despendendo menos tempo e

recursos no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia e obtendo

melhores resultados, à luz das novas vigentes e dos órgãos de

contas/auditoria/controladoria.
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Outrossim, surgiu da necessidade de melhorar o cumprimento

espontâneo dos contratos pelos contratados, visando a obter eficiência e

eficácia destes instrumentos.

1.3.4.1 Primeira Reunião (12 DE ABRIL ÀS 09 HORAS)

Em síntese, realizaram-se as seguintes e principais deliberações: CTJUD e

CONSU deveriam realizar comunicado circular conjunto alertando as

unidades técnicas a respeito do prazo de 60 dias de antecedência em

relação ao final da vigência dos contratos, para se deflagrar eventual

prorrogação; b) ficou reconhecida a necessidade de atualização do manual

de contratações do Poder Judiciário baiano, diante das mudanças

legislativas operadas com a Lei n. 14.133/2021; entretanto, diante da notícia

de que o Estado da Bahia promoverá alteração da lei estadual n.

9.433/2005, o Dr. Sadraque Rios manterá contato com a PGE/BA a fim de

dialogar com o grupo de trabalho respectivo e compreender as eventuais

mudanças a serem promovidas; c) ficou reconhecida a necessidade de

padronizar/atualizar oportunamente checklists e modelos de atos

licitatórios, juntamente com o manual de contratações do Poder Judiciário

baiano; d) será oficiada a AEP2 a fim de que seja incluída a SEJUD no

presente comitê, haja vista a pertinência de sua integração, diante dos

contratos que gerencia; e) Dr. Sadraque Rios verificará com o TCE/BA

eventual disponibilidade de curso sobre as inovações trazidas pela Lei n.

14.133/2021; f) CTJUD, CONSU, SGP e SEPLAN, na próxima reunião deste

comitê, apresentarão resumo da resolução CNJ n. 347/2020, criando roteiro

de orientação e coleta de informações para as áreas técnicas que

necessitam de compras e serviços, que devem ser fixados em plano anual

de contratações, a teor da aludida resolução do CNJ; g) ficou reconhecida a

necessidade de o TJBA ter um programa eletrônico de gestão completa de

contratos, a exemplo do que possui o TCM-BA; assim, será oficiada a SETIM

para que promova estudos preliminares e de viabilidade para
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desenvolvimento ou contratação.

1.3.4.2 - Segunda Reunião (10 DE MAIO ÀS 09 HORAS)

Em suma, realizaram-se as seguintes e principais deliberações: a SEPLAN

apresentará a evolução dos PTA/PAC; a SEAD realizará a minuta do Decreto

sobre bens de luxo e bens de consumo junto com a CTJUD, CONSU e SGP;

haverá a expedição Ofício Circular pela CTJUD conforme deliberado na

reunião anterior; será apresentada a evolução do PTA e do PAC em próxima

reunião, pela SEPLAN; e será realizada a elaboração do projeto de

integridade nos moldes apresentados pela proposta acima detalhada,

unindo as resoluções do CNJ n. 347/2020 e 410/2021.

Neste sentido, após aprovação de minuta pelo Juiz gestor do NACP, o

Presidente editou o Decreto n. 398 de 16 de maio 2022, dispondo sobre a

diferença entre bens de consumo e bens de luxo, em cumprimento ao

quanto disposto no art. 20 da Lei n. 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e

Contratos Administrativos)

1.3.5 - Grupo de trabalho para a indenização de transportes
aos oficiais de justiça e agentes de proteção ao menor

A nomeação do Doutor Sadraque Oliveira Rios se concretizou pelo Decreto

Judiciário n. 92 de 10 de fevereiro de 2022.

Pelo Juiz Assessor foi realizada a primeira reunião do grupo de trabalho

para debater e estabelecimento de procedimentos referentes à

indenização de transporte para Oficiais de Justiça e Agentes de Proteção

ao Menor. Foi recapitulado o resultado do grupo de trabalho de mesmo

tema, ocorrido durante a gestão passada, tendo a SEGESP assumido o

compromisso de, na segunda reunião, apresentar esboço de estudo

preliminar sobre o tema.
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Entretanto, considerando que o tema tem maior correlação com as

atribuições da Corregedoria, a Presidência do Comitê foi substituída de

acordo com o Decreto n.º 335, de 18 de abril de 2022.

2 - Participação enquanto membro de
Comitês
Na qualidade de membro componente dos inframencionados comitês e

grupos de trabalho, o Juiz Assessor Doutor Sadraque Oliveira Rios

participou dos seguintes eventos:
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2.1 - NAT-JUS

As reuniões do NAT-JUS tiveram curso no dia 24 de março de 2022 e no dia

28 de abril de 2022.

O Doutor Sadraque Oliveira Rios atua enquanto Juiz Cooperador deste

Comitê, sendo, em especial, destacada sua presença na primeira reunião,

quando, nesta oportunidade, ressaltou o período de instabilidade, com

sobrecarga do sistema, sendo apresentada a solução de realização de

plantões médicos, bem como triagem dos casos onde houvessem maiores

urgências.

A situação supracitada era relevante diante da existência de 180 (cento e

oitenta) chamados abertos no sistema, sendo, ante as soluções propostas,

feito o saneamento do problema apresentado. O incremento dos recursos

humanos também proposto consolida um relevante fator a ser pontuado

no Prêmio CJN de Qualidade.
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Na segunda reunião, em 28 de abril de 2022, o Doutor Sadraque Rios,

enquanto Juiz Cooperador, noticiou que 318 (trezentos e dezoito)

chamados foram registrados no mês de janeiro de 2022, além de 464

(quatrocentos e sessenta e quatro) chamados no mês de fevereiro.

Tal quantitativo deve-se a um crescimento exponencial em comparação ao

ano de 2021. Enquanto medida saneadora de tal quantidade de chamados,

o Magistrado informou que existe autorização da Presidência para

nomeação de 1 (um) profissional médico, de modo que as tratativas já

encontram-se em andamento.

Destaque neste ponto e visando a solução permanente e integral dos

quantitativos de chamados foi a realização de reuniões preliminares para a

implementação de concurso na área médica, haja vista a complexidade

das demandas e a escassez generalizada nos setores do Tribunal que

necessitam do profissional.

Por fim, houve a consideração pelo Doutor Sadraque, enquanto Juiz

Cooperador, do uso da metodologia do Hospital Albert Einstein, para a

possibilidade de juntada de documentos pessoais do paciente, relatórios e

anexos visando ao aprimoramento do procedimento de checklist.

2.2 - Comissão de transição de Depósitos Judiciais

Na data de 09 de março de 2022 o Magistrado Sadraque Oliveira

participou, enquanto membro integrante de tal Comitê, da reunião

ordinária realizada.

Destaca-se, em sua participação, a proposta de, até o mês de junho, ser

realizado todo o procedimento dos Alvarás Eletrônicos sejam realizados

100% através do sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico).
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Afirmou que já foram realizados dois encontros com a equipe do BRB para

alinhar questões atinentes à metodologia e aos principais requisitos para

viabilizar a operação do sistema. Ainda mais, elogiou toda a equipe da

instituição, em especial o Senhor Thiago Cavalcante, pela agilidade em

prestar as informações solicitadas.

2.2 - Comissão de transição de Depósitos Judiciais

Destacam-se nessas participações a reunião do Comitê Estadual da Bahia

do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a

Secretária de Saúde do Estado da Bahia no dia 25 de março de 2022, que

abordou, entre outros temas, a transparência na fila da regulação em

saúde, resguardando-se a LGPD, e as recomendações apresentadas sobre

o curso da Pandemia, bem como a instalação da Câmara de Conciliação de

Saúde instalada no shopping Bela Vista.
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3 - Participação nas Reuniões de Análise
Estratégica
As Reuniões de Análise Estratégicas (RAE) são promovidas com o objetivo

geral de materializar a estratégia institucional 2021-2026, especialmente no

que tange aos aspectos relacionados com indicadores, projetos, processos

e execução orçamentária, sendo materializada em reuniões presenciais

entre os dias 04 e 07 de abril de 2022.

Entre seus objetivos específicos, há a priorização das iniciativas potenciais

para projetos estratégicos, bem como o mapeamento destes e a

identificação e priorização às respostas dos riscos estratégicos.

Outrossim, tem por objetivo a definição e a materialização das estratégias

de execuções orçamentárias.

Neste ponto, cumpre ressaltar que foi aprovado o projeto “O Precatório é

Seu”, de autoria do Juiz gestor do NACP. O projeto tem por objeto

campanha publicitária que visa a combater a desinformação e as fraudes

envolvendo precatórios. A intenção é a comunicação em massa, bem

como aproximar o Tribunal do cidadão.
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