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PRESIDÊNCIA

Des. Nilson Soares Castelo Branco
Presidente do PJBA
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Apresentação
O Relatório dos 100 Dias de Gestão do Desembargador Presidente Nilson Soares Castelo
Branco, do Poder Judiciário da Bahia (PJBA), elaborado por meio da Assessoria de Comunicação, objetiva dar transparência às ações realizadas no Judiciário Baiano, no período de
04.02.2022 a 14.05.2022.
Sem perder a simbologia do ato, o presente relatório inicia sua cronologia pela Cerimônia de
Posse do Desembargador Nilson Soares Castelo Branco para o cargo de Presidente - Biênio
2022 – 2024. Na sequência, o documento aborda as visitas, reuniões, audiências, decisões, resultados alcançados, projetos em execução, entre outras ações executadas nos primeiros 100
dias de gestão do atual Presidente do PJBA.

• Treze eventos marcaram os primeiros 100 dias da gestão do Desembargador Presidente Nilson Castelo Branco do PJBA, a começar pela Cerimônia de Posse no dia
07.02.2022 no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, até a sua participação na Mesa de
Honra do XXIV Congresso Brasileiro de Magistrados, no Centro de Convenções de Salvador. Destaque especial para o “Fórum Sobre Segurança e Desenvolvimento Humano na América Latina e Caribe” – evento de cunho mundial, fruto da gestão do Desembargador Presidente.

Ao tempo em que revive importantes feitos, o Relatório também se consolida como ferramenta de direcionamento para ações futuras.
• Durante os primeiros 100 dias de gestão, o Desembargador Presidente Nilson Castelo Branco do PJBA registrou assinaturas em três termos. Os procedimentos selaram
parcerias visando o incentivo à pesquisa empírica, à cultura da pacificação social, e à
inovação. Destaque especial para o Acordo de Cooperação Técnica com o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no campo de Inovação e Inteligência Artificial.

Presidência
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• Na primeira semana de março, o Desembargador Presidente Nilson Castelo Branco
do PJBA esteve nos municípios baianos de Ilhéus e Itabuna para participar do “Encontro com o Corregedor”. Iniciativa do Corregedor-Geral da Justiça do PJBA, Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, para aproximar magistrados, servidores e
jurisdicionados da Corregedoria.

Vinte e quatro visitas institucionais. Esse é o saldo ao longo dos 100 dias de gestão do Desembargador Presidente Nilson Castelo Branco do PJBA. Entre as visitas recebidas, estiveram
na corte baiana, o Presidente da Associação do Ministério Público do Estado da Bahia (Ampeb); o Senador Otto Alencar; o Conselheiro Mário Maia, Presidente da Comissão de Políticas
Sociais e Desenvolvimento do Cidadão, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entre outros.
O Fórum Ruy Barbosa foi um dos lugares visitados pelo Presidente do PJBA.

• Cinco “Cafés com o Presidente” aconteceram ao longo dos 100 dias de gestão do
Desembargador Presidente Nilson Castelo Branco do PJBA. Nas ocasiões, o Presidente
conheceu as unidades administrativas, localizadas no edifício-sede e anexos do Tribunal baiano.
• O Desembargador Presidente Nilson Castelo Branco do PJBA participou de trinta e
quatro reuniões ao longo dos primeiros cem dias da sua gestão.

Presidência
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O Gabinete da Presidência, conforme disposto no art. 4º do Regimento dos Órgãos Auxiliares
e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça, é o Órgão responsável pela assistência e assessoramento direto ao Presidente do Tribunal de Justiça, cabendo à Chefia de Gabinete coordenar, supervisionar e preparar o expediente administrativo da Presidência, solicitando as
diligências que julgar necessárias para melhor instruí-los, receber e preparar a correspondência oficial da Presidência, supervisionar as atividades do Diário da Justiça Eletrônico, elaborar
minutas de atos normativos de iniciativa do Senhor Presidente, inclusive propostas de projetos de lei e de resoluções, além de prestar apoio aos diversos órgãos auxiliares na elaboração
de atos normativos, como decretos, atos conjuntos, portarias, instruções normativas, inclusive
encaminhando-os para publicação.
O presente Relatório tem o intuito de demonstrar essas atividades desenvolvidas pela Chefia de Gabinete da Presidência durante os primeiros 100 (cem) dias de Gestão do Biênio
2022/2024.

• triagem de processos paradigma para remessa à Consultoria Jurídica da Presidência
para fins de emissão de Parecer Sistêmico a ser utilizado como embasamento para os
processos de mesma natureza; e
• distribuição dos processos para cada assessor participante do Mutirão e elaboração
de modelos com revisão de português.
A partir do mês de abril, deu-se início à fase de elaboração das minutas de decisões para a assinatura e, em maio, foi estebalecida meta diária de decisões, com o intuito de conferir maior
celeridade.

2. Siga e Correspondências Oficiais
Durante os primeiros 100 dias de gestão, foram promovidas, no SIGA da Unidade, movimentações em processos e expedientes refletidos no quadro a seguir.

Atividades Administrativas
1. MUTIRÃO DE SANEAMENTO
No início da Gestão do Biênio 2022/2024, o acervo da Unidade contava com um total de 4.559
Processos e Expedientes Administrativos, de acordo com o relatório extraído do Sistema SIGA.
Do total sinalizado, após reunião promovida no dia 16/02/2022, às 15h, com participação de
diversas Unidades Internas desta Corte Estadual, foram mapeados os Processos Administrativos da Unidade passíveis de Mutirão de Saneamento.

É possível identificar, a partir da tabela acima, que a soma dos processos e expedientes transferidos e arquivados (2.787) é maior do que os recebidos (1.778), refletindo uma saldo positivo
de análise processual pela Unidade.
No mesmo período, foram publicadas, no Diário de Justiça Eletrônico, 232 decisões elaboradas em Processos Administrativos, conforme a tabela abaixo, divididos por matéria, referentes
à direitos dos servidores.
Registro fotográfico - Reunião 16/02/2022

Com vistas a baixar o acervo sinalizado, foi realizada uma reunião interna com a equipe em
23/02/2022, e, em seguida, elaborado o Plano de Ação, em 25/02/2022, para organizar o Mutirão de Saneamento, atividade desempenhada concomitantemente à análise diária de processos da mesma natureza recebidos na atual Gestão.
Durante os meses de fevereiro e março foram promovidas as primeiras etapas do Mutirão,
que contemplaram as fases de:
• identificação precisa do quantitativo de processos;

Chefia de Gabinete da Presidência
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• A Chefia de Gabinete promove, ainda, dentro da sua atividade regular diária:

3. Projetos Desenvolvidos

• elaboração de minutas de decisões em processos e expedientes administrativos;

a. Fórum sobre Segurança e Desenvolvimento Humano na América Latina e Caribe

• elaboração de ofícios a serem subscritos pelo Presidente ou pela Chefe de Gabinete;
• publicação de decretos judiciários não numerados e numerados, estes com a devida
atualização na plataforma de atos normativos do Portal do TJBA na internet;
• recebimento e movimentação do Malote Digital;
• notificação aos servidores, por e-mail, das decisões publicadas; e
• recebimento e tramitação, no SIGA, de Ofícios oriundos da Procuradoria-Geral do Estado solicitando informações do Tribunal de Justiça com relação a Processos Judiciais
em trâmite no PJE ou informando acerca da necessidade do cumprimento de uma
decisão judicial;
Consta abaixo o resumo quantitativo de expedientes elaborados, acompanhados e movimentados pela Unidade.

A Chefia de Gabinete da Presidência atuou como gerente de projeto para o planejamento e
organização do Fórum sobre Segurança e Desenvolvimento Humano na América Latina e
Caribe, que ocorreu nos dias 11 e 12 de abril, no edifício-sede do Tribunal de Justiça.
O evento, realizado pelo PJBA, foi promovido em parceria com o Comitê Permanente da
América Latina para a Prevenção do Crime (COPLAD) – programa do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento do Delinquente (ILANUD) – e contou com o apoio da Universidade Corporativa do Judiciário baiano (Unicorp) e
do Banco Regional de Brasília (BRB), além da assistência institucional do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
A Unidade também atuou nas tratativas para a celebração do Memorando de Entendimento de Cooperação Técnica, Acadêmica e Científica entre o Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia e o Comitê Permanente da América Latina Para Prevenção do Crime (Coplad), Programa do Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção do Crime, o qual foi
assinado no dia 04 de abril de 2022, antes do evento.
O Fórum, realizado no formato presencial, contou com a participação de diversas autoridades
nacionais e internacionais e foi transmitido ao vivo pelo Canal do Poder Judiciário no Youtube.
Foi registrada a inscrição de 600 pessoas (entre presencial e online) e mais de 1.500 visualizações no Canal do Youtube.
Registros Fotográficos
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II – analisar os demais atos normativos vigentes neste Tribunal que necessitem de alteração para atender às disposições da Resolução n. 432, de 27 de outubro de 2021; e
III – elaborar Plano de Ação para o pleno atendimento da Resolução n. 432, de 27 de
outubro de 2021.
Parágrafo único. A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar à Presidência do Tribunal o relatório conclusivo dos estudos realizados, acompanhado das
proposições de alteração dos Regimentos, dos Atos Normativos e do Plano de Ação.”
Como resultado das atividades realizadas pela mencionada Comissão, decorrente das reuniões realizadas nos dias 29/03, 05/04 e 18/04/2022, foi encaminhado à Comissão Permanente
de Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento Interno a Minuta da Proposta de Resolução por meio do Processo Administrativo n. TJ-ADM-2022/24457, a qual foi tramitada e, ao
final aprovada e publicada a Resolução n. 3, de 11 de maio de 2022, no Diário de Justiça Eletrônico n. 3.095, de 12 de maio de 2022.
Em 12 de maio de 2022, foi promovida a inauguração da Ouvidoria da Mulher, prevista no artigo 3º da recém aprovada Resolução, caracterizando-se como um dos canais especializados
de atendimento da Ouvidoria Judicial.

b. Reforma da Unidade e melhorias no ambiente de trabalho.
A Chefia de Gabinete, durante os meses de fevereiro e março de 2022, passou por reforma de
sua estrutura, visando à melhoria da qualidade no ambiente de trabalho e da equipe, e contemplou a aposição de paredes em “dry wall”, e reestruturação do layout, com a retirada de divisórias, instalação de ilhas de trabalho, troca de todas as lâmpadas e ajustes no sistema de ventilação, conferindo, assim, maior claridade, visibilidade e climatização do ambiente de trabalho.
O espaço destinado ao apoio de Copa também passou por reforma, com a aplicação de armários e troca do refrigerador.

c. Atualização da Ouvidoria Judicial
No início da Gestão, a Chefia de Gabinete foi noticiada acerca da necessidade de atualização,
com brevidade, da estrutura e do funcionamento da Ouvidoria Judicial já existente no Tribunal
de Justiça, e, para tanto, foi instituída, para a condução dos trabalhos nesta seara, a Comissão
Transitória para implementação da Resolução n. 432, de 27 de outubro de 2021, do Conselho
Nacional de Justiça, por meio do Decreto Judiciário n. 128/2022, a qual contou com a designação de mais um integrante por ocasião do Decreto Judiciário n. 241, de 11 de março de 2022.

Matéria PJBA:
http://www5.tjba.jus.br/portal/pjba-instala-ouvidoria-da-mulher-para-acolher-vitimas-de-violencia/

Na mesma ocasião, foi entregue o espaço disponibilizado para funcionamento do atendimento da Ouvidoria Judicial no andar térreo do Prédio Principal do Tribunal de Justiça da Bahia,
em atendimento às determinações da Resolução CNJ n. 432/2021. A inauguração contou com
a presença da Ouvidora Nacional da Mulher, Desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel.

A sobredita comissão teve por competência as atividades arroladas no art. 2º do Decreto Judiciário n. 128/2022, a seguir colacionado:
“Art. 2º Caberá à Comissão Transitória:
I - elaborar minutas de propostas de alteração do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia e do Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico
Administrativo da Justiça;

Chefia de Gabinete da Presidência

Posto de Atendimento Térreo da Ouvidoria Judicial.
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Em continuidade às atividades da Comissão, foi também encaminhada à Comissão Permanente de Reforma a Proposta de Emenda Regimental, em sede do Processo n. TJ-ADM-2022/24457, para apreciação e aprovação das proposições sugeridas para o Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

d. Revisão dos Fluxos (Aposentadoria, Processo de Substituição)
Em decorrência da reunião realizada no dia 16/02/2022, foi criado um Grupo de Trabalho para
reanalisar e normatizar o fluxo dos processos que versem sobre direitos de servidores, a fim
de conferir mais celeridade, clareza e eficiência no tratamento desses processos. Em paralelo, outro Grupo de Trabalho foi instituído, com a participação de representantes de todas as
Unidades com atuação nos Processos Administrativos de Aposentadoria de Magistrados e
Servidores, para discussão sobre o fluxo, a fim de promover a sua regulamentação por meio
de ato normativo próprio.
Segue abaixo o cronograms das reuniões realizadas pelos Grupos de Trabalho criados para
fins de discussão e revisão dos sinalizados fluxos processuais.

Layout do Núcleo da PGE do PJBA

4. Conclusão
Estas são, em síntese, as principais atividades desenvolvidas pela Chefia de Gabinete da Presidência, durante os 100 primeros dias da Gestão do Biênio 2022/2024, cujos trabalhos demandaram estudos técnicos, reuniões para enfrentamento das diversas demandas em trâmite neste Tribunal, visando ao alcance da otimização dos fluxos de trabalho, com foco na
eficiência, clareza e transparência no desenvolvimento das atividades e análise processual,
tudo com o objetivo de operacionalizar e colaborar com a realização do projeto de gestão da
Presidência desta Corte.

e. Núcleo da Procuradoria-Geral do Estado no Tribunal de Justiça

Salvador, 20 de maio de 2022.

Durante os cem dias de Gestão, foram promovidas frequentes reuniões com o Procurador-Geral do Estado, Doutor Paulo Moreno, no intuito de viabilizar a implantação de um Núcleo
da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, bem
como para tratar de processos judiciais que versavam sobre matérias de interesse institucional do TJBA.
O referido Núcleo, em apertada síntese, visa a fomentar a análise e atuação da Procuradoria-Geral do Estado de maneira mais aproximada deste Poder Judiciário, em expedientes ou
processos administrativos ou judiciais que versem sobre questões institucionais dotadas de
relevante complexidade, sem prejuízo do desempenho pela PGE das atribuições constitucionais e legais que fiquem a cargo da sua estrutura e organização central.

Belª TUANY ANDRADE
Chefe de Gabinete da Presidência

Para acondicionar a estrutura e o funcionamento do Núcleo da PGE, o Tribunal de Justiça
disponibilizou a sala 314-Norte, situada no terceiro andar do edifício-sede, em conformidade
com o layout abaixo colacionado.

Chefia de Gabinete da Presidência

Chefia de Gabinete da Presidência

ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA I
– MAGISTRADOS

26

27

Considerações Iniciais
No biênio 2022/2024, correspondente à gestão do Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO, como Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), foi
convocado para assumir como Juiz Assessor Especial da Presidência I - Magistrados, o magistrado ICARO ALMEIDA MATOS, consoante Decreto Judiciário nº 63, de 7 de fevereiro de 2027,
disponibilizado no DJE em 8 de fevereiro de 2020.
A Assessoria Especial da Presidência I – Magistrados (AEP I) é o órgão que presta assessoramento direto à Presidência do Tribunal de Justiça nas matérias administrativas referentes aos
Magistrados de 1º e 2º Graus, consoante dispõe o Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio
Técnico Administrativo da Justiça (Resolução nº 5, de 27 de março de 2013, disponibilizada no
DJE de 16 de abril de 2013).
Nos termos do 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 à AEP I:

• 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 comarca;
• Procedimentos referente a liberação do certificado digital;
• Atualização das informações constantes no site do TJBA, especificamente dos magistrados.

Art. 8º Ao Órgão compete:
I. Recepcionar as comunicações de posse e assunção;
II. Processar as habilitações de acesso, promoção, remoção, permuta e indicações para
o Tribunal Regional Eleitoral, aposentadorias, averbações de tempo de serviço, isenções
previdenciárias e revisões de proventos;
III. Elaborar e publicar lista anual de antiguidade; e
IV. Executar outras ações e atividades concernentes à sua natureza e determinadas
pela Presidência.

A integração da AEP I com os órgãos do Tribunal de Justiça, a exemplo da Consultoria Jurídica, Chefia de Gabinete da Presidência, Secretaria de Planejamento e Orçamento, Secretaria
da Tecnologia da Informação e Modernização e da Coordenação de Pagamentos, tem possibilitado que procedimentos repetitivos sejam minimizados e simplificados. Com a adoção de
rotinas de trabalho otimizadas e padronizadas, os requerimentos dos magistrados vêm sendo
instruídos e deferidos de forma mais ágil. A fim de otimizar o andamento processual, são oferecidos modelos padrões para utilização em requerimentos direcionados à Presidência.

Importante salientar que, em razão da criação da Coordenação de Assuntos Previdenciários – CPREV, unidade que integra a Secretaria de Gestão de Pessoas, os processos relativos
a aposentadorias, averbações de tempo de serviço, isenções previdenciárias e revisões de
proventos, passaram a ser instruídos no referido setor, e posteriormente passam pelo controle da AEP-I, para análise final, conclusão e elaboração de minuta da Decisão do Desembargador Presidente.

Como política de segurança da informação, a Assessoria é responsável pela moderação de
mensagens eletrônicas enviadas aos grupos de e-mails criados para magistrados e unidades
judiciárias. Além disso, a Coordenação de Sistemas é comunicada acerca dos Decretos Judiciários de designação e revogação de juízes de direito, para inclusão e exclusão das informações
nos sistemas judiciais, no período de suas designações nas unidades judiciais, sendo a assessoria diretamente comunicada sobre a vinculação de magistrados nos sistemas judiciais.

Ademais, conforme disposto no inciso IV do referido dispositivo legal, compete, também, a
AEP I, executar outras ações e atividades concernentes à sua natureza e determinadas pela
Presidência e entre as atividades desenvolvidas, são processados e julgados os seguintes requerimentos:

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, “§ 2º A Seção de
Magistrados, vinculada diretamente à Presidência, é coordenada administrativamente pela
Assessoria Especial da Presidência I – Magistrados” , conforme competências a seguir:

• 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;
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Art. 9º-A. À Unidade compete:
I. Controlar o afastamento temporário dos magistrados de primeira instância da capital
e do interior;
II. Organizar o plantão judiciário no período do recesso forense na capital e no interior;
III. Elaborar a lista de substituição dos magistrados deprimeiro grau; e IV. Executar outras ações e atividades concernentes à sua natureza e determinadas pela Presidência.
Destaca-se que o Excelentíssimo Desembargador Presidente, delegou competência ao Juiz
de Direito ICARO ALMEIDA MATOS, Assessor Especial da Presidência I – Magistrados, para
praticar os atos administrativos pertinentes à área de atuação da Assessoria, em relação aos
Juízes de 1º Grau, excetuando os que impliquem em repercussão financeira de direitos e vantagens. Ressaltando que, sempre que julgar necessário, o Presidente do Tribunal praticará os
atos previstos no artigo 1º deste Decreto, sem prejuízo da validade da presente delegação. A
mencionada delegação agilizou o processamento dos pleitos.
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Com o fito de melhor disposição do trabalho, foi realizada a alteração do layout para melhoria
da circulação dos servidores e melhor atendimento dispensado, em especial, aos magistrados deste Tribunal, os quais demandam diretamente um atendimento cortês e célere por
parte desta Assessoria, conforme fotos a seguir:
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e remoções na entrância final, intermediária e inicial), bem como editais para o provimento
das vagas oriundas do Tribunal Regional Eleitoral.

Acesso ao cargo de Desembargador
O Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO,
revogou a suspensão de análise dos Editais nº 181/2019, 182/2019, 183/2019 e 184/2019, referentes a acesso ao Cargo de Desembargador, pelos critérios de antiguidade e merecimento, conforme Decreto Judiciário nº 325, de 13 de abril de 2022 (DJE de 18/04/2022), o que possibilitou
a retomada no andamento das promoções.
Com a revogação da suspensão as habilitações e as impugnações apresentadas, relativas aos
Editais nº 181/2019, 182/2019, 183/2019 e 184/2019, foram incluídas para julgamento no Conselho
da Magistratura, na sessão de 09/05/2022.
Em seguida, na sessão do Tribunal Pleno, realizada em 11/05/2022, foram apreciados quatro
editais de transferência de desembargadores.
Na mesma sessão, foi julgado o edital nº 181/2019, resultando no acesso, pelo critério de antiguidade, do Juiz de Direito EDSON RUY BAHIENSE GUIMARÃES, ao cargo de desembargador, empossado em 12/05/2022.
Cumpre destacar que os demais editais 182/2019, 183/2019 e 184/2019 já estão aptos para inclusão na pauta de julgamento pelo Tribunal Pleno, que implicarão na promoção de 03 (três)
Desembargadores, pelo critério de merecimento e antiguidade.

QUADRO ATUAL DE MAGISTRADOS DO ESTADO DA BAHIA
MAGISTRADOS

Desembargadores
Juízes de Direito - Entrância Final

QUANTIDADE

60
406

Promoção e Remoção
Juízes de Direito Entrância Final, Intermediária e Inicial
Dos editais apreciados, foram promovidos 6 (seis) juízes de direito e removidos 7 (sete) juízes
de direito na entrância final e intermediária.
Insta salientar que há previsão de oferecimento de novos editais, com a expressiva movimentação na carreira.

Juízes de Direito - Entrância Intermediária

85

Editais Tribunal Regional Eleitoral - TRE

Juízes de Direito - Entrância Inicial

16

Acerca do provimento dos cargos oriundos do TRE- BA, foram oferecidos 3 (três) editais, sendo
que 2 julgados (classe desembargador e classe juiz de direito), conforme descrição a seguir:

Juízes Substitutos

98

TOTAL6

72

Movimentação na Carreira

- Um vaga de juiz efetivo - classe desembargador, julgado em 18/04/2022, eleito o Desembargador Roberto Maynard Frank;
- Uma vaga de juiz efetivo - classe juiz de direito, julgado em 11/04/2022, eleito o Juiz Pedro
Rogério Castro Godinho;
- Uma vaga de juiz substituto - classe advogado (pendente de julgamento)

Na presente gestão, a AEP I foi responsável pelo acompanhamento do julgamento de 66 editais relativos à movimentação da carreira de magistrados (acesso e transferência, promoções

Assessoria Especial da Presidência I - Magistrados

Assessoria Especial da Presidência I - Magistrados

32

33

Instalação de Varas

- PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO E GRATIFICAÇÃO POR ACERVO

Na presente gestão, diversos processos de instalação de Vara foram impulsionados, conforme planejamento para melhoria no 1º grau. Até a presente data, foi instalada a 5ª Vara do
Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Feira de Santana.

Considerando a natureza das verbas mencionadas, implementou-se maior celeridade na análise dos pleitos. Durante o período de referência, tramitaram, em média, 575 processos para
pagamento de substituição, em razão do acúmulo de serviço, nos termos das Resoluções nº
20/2016, nº 03/2017 e nº 08/2017, bem assim, 1400 processos relativos à gratificação de acervo,
nos termos da Resolução nº 8, de 26 de maio de 2021.

Procedimentos Administrativos Diversos
No período de 04 de fevereiro a 20 de maio do corrente ano, tramitaram na AEP I, aproximadamente, 7 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 urgentes, que
necessitam de soluções imediatas, também fazem parte da rotina da Unidade.

Salvador, 20 de maio de 2022.
É o que tenho a informar, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

ÍCARO ALMEIDA MATOS
JUIZ ASSESSOR ESPECIAL - AEPI

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

- CONVOCAÇÃO JUÍZES PARA SUBSTITUTIR NO SEGUNDO GRAU
Na presente gestão, vem sendo observado o critério de preferência de convocação, para
substituir nos afastamentos dos Desembargadores, os Juízes Substitutos de Segundo Grau.
Na falta destes, convoca-se, supletivamente, Juiz de Direito eleito, conforme Resolução nº 05,
de 28 de abril de 2021, tendo sido adotado a prática de fixação de prazo na convocação de
Juízes da lista suplementar, a fim de não prejudicar as unidades por eles titularizadas.

- ESCALA DE FÉRIAS E OUTROS AFASTAMENTOS
Enfatize-se que este Tribunal, em cumprimento às determinações oriundas do Conselho Nacional 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, 2500 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).

- INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS
Já no início da gestão, viabilizou-se o pagamento de indenização de férias não usufruídas, de
acordo com as Resoluções nº 13/2013 e 01/2021 do TJBA e critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.
Tal medida, associada à elaboração da correspondente escala, viabilizou a diminuição do estoque de férias existentes, nos moldes preconizados pelo CNJ.
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Apresentação
A Assessoria Especial da Presidência II – AEP II – é um órgão diretamente ligado à Presidência
do TJBA, sendo responsável pelos assuntos institucionais e projetos especiais. Encontra-se,
atualmente, coordenada pela Juíza de Direito, Rita de Cássia Ramos de Carvalho, designada
para assessorar a Mesa Diretora no Biênio 2022-2024, por meio do Decreto Judiciário nº 63, de
07 de fevereiro de 2022, publicado no DJE de 08 de fevereiro de 2022.
Baseada nos princípios da moralidade, publicidade e transparência, possibilita aos membros
do judiciário e os cidadãos, esta Assessoria elaborou o relatório de cem dias de gestão, no qual
elenca as principais iniciativas, dados estatísticos e registros fotográficos.

• Gerir, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, os sistemas SISBAJUD, INFOSEG, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD, JUCEB, CNIB1;
• Executar outras ações e atividades concernentes à sua natureza e determinadas pela
Presidência.

Estrutura Organizacional

Composição da AEP II
Juíza Auxiliar da Presidência
Rita de Cássia Ramos de Carvalho
Servidores
Beatriz Araujo Ribeiro Silva
Luca Celane de Abreu Dias
Maíra Andrade Dapieve Miranda
Marcos Mozar Laurine Ferraz de Novaes
Pablo de Araújo Guanais Fausto
Walter Nogueira Neto
COLABORADORES E ESTAGIÁRIOS
Fernando Sousa Estevão
José Victor Gomes Arruda
Lilian Gonçalves de Melo
Paloma Arcanjo Silva
Tyronne Jesus Araújo Junior
William Jurity de Jesus

Competência da AEP II
De acordo com redação dos artigos 10 a 12 do Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio
Técnico Administrativo do TJBA, aprovado por meio da Resolução nº 05, de 28 de março de
2013, compete à AEP II as seguintes atribuições:
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;

CONSELHO NACIONAL
DE JUSTIÇA

PROJETOS E
ATIVIDADES

GRUPOS DE TRABALHO,
COMISSÕES E COMITÊS

SUPORTE
INSTITUCIONAL

REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL

ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS

GMF

ACOMPANHAMENTO
DE PROCEDIMENTOS

GESTÃO INSTITUCIONAL
SISAJUD

COORDENADORIA
DA MULHER

CONSULTAS

NÚCLEO DE
COOPERAÇÃO
JUDICIÁRIA

COORDENADORIA DA
INFÂNCIA E
JUVENTUDE

GESTÃO DE
EXPEDIENTES

NAT-JUS

Dentre as principais competências da AEP II, destaca-se a interlocução direta com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, acerca dos temas relevantes que envolvem a aludida Corte de
Justiça. E, assim, esta assessoria analisa, elabora e encaminha informações e dados requisitados, procedimentos de controle administrativos, representações, pedidos de providências,
reclamações, entre outros.

• Encaminhar informações oriundas da Presidência ao Conselho Nacional de Justiça;
• Coordenar os Projetos Especiais da Presidência;
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1
O Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça prevê a gestão, pela AEPII, dos sistemas BACENJUD,
INFOSEG, INFOJUD E RENAJUD.
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Procedimentos Administrativos do CNJ

Agenda Institucional

Quanto aos procedimentos administrativos do Conselho Nacional de Justiça verificou-se,
nos 100 Primeiros Dias da Gestão, o encaminhamento de 136 manifestações ao CNJ, assim
detalhados:

No âmbito de competência da AEPII, foram realizadas reuniões com setores internos do Tribunal, bem como com instituições e órgãos externos com o intuito de promover o alinhamento
das demandas e projetos às diretrizes definidas pela Presidência deste Tribunal de Justiça.
Agenda institucional da Juíza Auxiliar da Presidência II - Período de 100 dias:

MÊS

FEVEREIRO

MARÇO

QUANTIDADE

43

40

ABRILM

28

AIO

PERÍODOT

IPO
Reunião

25
Fevereiro/2022
(07/fev/22)

TOTAL - 136

Compromisso
Institucional

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Diversas

22

- Lançamento do Projeto do Vale Luz
Universidade Corporativa - Unicorp, bem como do Presidente
e vice-presidente do Conselho Editorial e Científico da
Revista Entre Aspas.
- Videoconferência - Mesa Diretora / Resolução CNJ n.
72/2009.

SUBTOTAL

Ainda no período supramencionado, o CNJ exarou 27 acórdãos e 27 decisões de arquivamento. Atualmente, a AEP II acompanha os seguintes procedimentos em trâmite perante o CNJ:

Reunião

Março/2022

POR CLASSE

QUANTIDADE

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

32

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

76

REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO

5

CONSULTA

2

RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DAS DECISÕES

0
3

ATO NORMATIVO

TOTAL

Compromisso
Institucional

Diversas

Abril/2022

Compromisso
Institucional

118

- Lançamento do Projeto Jardinagem na corte coordenado
pela Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho;
- 20ª Semana da Justiça pela Paz em Casa Nacional e
Lançamento do Guia para Mulheres em Situação de
Emergência Visita do Conselheiro Mauro Martins e do Juiz
Coordenador do DMF/CNJ, Luís Geraldo Lanfredi.
- Participação como formadora da ENFAM, no
Curso oferecido pela UNICORP - Formação para
Coordenadores e Gestores de Cejusc’s.

Diversas

Reunião

Por meio do Sistema Malote Digital, utilizado para o envio de correspondências oficiais, entre
órgãos do Poder Judiciário, a AEPII, nos 100 Primeiros Dias da Gestão, contabilizou 137 documentos, assim descritos:
Maio/2022
(Até 17/05/2022)

Compromisso
Institucional

- Semana da Estratégia: A meta é pr
omover a
materialização da Estratégia Institucional 20212026
- Visita institucional à Dra. Norma Angélica - Procuradora Geral de
Justiça da Bahia.
- Descerramento da o
f tografia do Desembargador Lourival
Almeida Trindade,ex-presidente do PJBA e aposição do nome
Tribunal da Relação do Brasil, Primeiraorte
C das Américas – 160
9
- Fórum sobre Segurança e Desenvolvimento Humano na
América Latina e Carib
e
- Participação no Lançamento do Livro do Des. João Augusto
Alves de Oliveira Pinto e palestra sobre a terceira edição do livro
de sua autoria “AdvogadoJuiz: Regras Norteadoras do
RelacionamentoFuncional”.

Diversas

31

5

29
13

- Participação no Seminário“Poder Judiciário e o papel do Conselho Nacional de
Justiça”
- Assinatura doTermo deCooperaçãoTécnica da 1ª Câmara de Mediação a
Comarca de Ilhués
- Assinatura do Acordo de CooperaçãoTécnica com Associação Bahiana de
Medicina
- Visita ao Memorial doFórum Ruy Barbosa
- Posse do novo Desembargador Edson Bahiense
- Cerimonial de Inauguração da Ouvidoria da Mulher
- Assinatura doTermo de Cooperação com o STJ
- Ministro Humberto Martins e
- Participação na abertura da inspeção do CNJ

SUBTOTAL
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24

SUBTOTAL

Malote Digital

25
27

SUBTOTAL
Reunião

3

8

21
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Segue abaixo o quadro resumo por evento.
QUADRO RESUMO
ASSUNTO INSTITUCIONAL

FEVEREIRO

MARÇOA

BRIL

MAIO

TOTAL

Reunião

22

27

24

13

88

Compromisso Instituciona
l

01

04

05

08

20

25

31

29

21

108

TOTAL

Registros Fotográficos das Reuniões,
Eventos e Compromissos Institucionais2

Foto I - Reunião de apresentação do Presidente Nilson Soares Castelo
Branco com Juízes Auxiliares da Presidência e os Secretários do Tribunal

Foto III - Lançamento, oficialmente, do projeto Vale Luz, no estacionamento do edifício-sede do PJBA, com a Desembargadora Maria de
Fátima Silva Carvalho, Presidente do Núcleo Socioambiental e demais
integrantes

2

Foto V - visita do Supervisor do Departamento de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema Socioeducativo (DMF/
CNJ), Conselheiro Mauro Martins, e o Juiz Coordenador do DMF/CNJ, Luís
Geraldo Lanfredi.

Foto VI - Visita institucional à Dra. Norma Angélica - Procuradora Geral
de Justiça da Bahia.

Foto VII - Reunião visando a ampliação do projeto “juízo 100% digital”

Foto VIII - Comissão Organizadora dos Eventos do Centenário da Morte
de Ruy Barbosa

Foto IX - Reunião do Grupo de Trabalho criado através do Ato Normativo n. 4, de 4 de abril de 2022. -. Mapear os desafios enfrentados
nas Varas de Família da Capital para alinhamento estratégico para o
exercício de 2022

Foto X - Reunião sobre o Projeto Depoimento Especial Itinerante e o
Projeto de Implantação do Núcleo de Justiça 4,0.

Foto II - Solenidade de Posse do novo Diretor e Vice-diretor da Universidade Corporativa - Unicorp, bem como do Presidente e vice-presidente
do Conselho Editorial e Científico da Revista Entre Aspas

Foto IV - Participação no encerramento da 20ª semana da justiça pela
paz em casa com lançamento presencial do guia sobre serviços oferecidos às mulheres em situação de violência

Fonte: Relatórios mensais apresentados à Presidência ou Portal do Tribunal > disponível em: http://www5.tjba.jus.br/portal/
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DESCRIÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA AEP II
Além da interlocução com o CNJ, a AEP II atua com a colaboração das demais unidades internas, na execução das atividades de interesse da Presidência, tais como as elencadas abaixo:
• Elaboração e publicação de 61 atos normativos relativos às Comissões, Comitês e Grupo de Trabalho.

• Incumbe à AEPII prestar apoio às demais unidades deste Tribunal visando à interlocução interinstitucional, instrução, celebração e renovação de Convênios, Acordos, Termos de Cooperação e congêneres, com as mais diversas Instituições e Entidades.
Nos primeiros 100 dias da Gestão, foram firmados e/ou renovados os instrumentos
elencados a seguir. Salienta-se que, estes não envolveram repasses de recursos financeiros pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
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Incumbiu-lhe, ainda, exercer a presidência ou a coordenação de outros 05 agrupamentos, a
seguir relacionados, com o objetivo de desenvolver e acompanhar os projetos institucionais
da Presidência e do Conselho Nacional de Justiça, com foco no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Interlocução com membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia visando convidá-los a representar a Corte Estadual em compromissos institucionais;
• Participação em reuniões de Comitês, Comissão e Grupos de Trabalho instituídos no
âmbito do Tribunal;
A Juíza Auxiliar da Presidência integra, no curso da gestão, 12 agrupamentos, arrolados
a seguir:

• Acompanhamento dos Projetos a serem apresentados pelo Escritório de Projetos Estratégico;
• Acompanhamento e desenvolvimento das atividades do Núcleo de Cooperação Judiciária – NCJ, instituídos por meio do Decreto Judiciário nº 52/2012, supervisionado
pela Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, conforme Decreto
Judiciário nº 89/22.
O quadro de solicitações encaminhadas nos primeiros meses da gestão:

• Acompanhamento e desenvolvimento do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário –
NAT-JUS, vinculado à Presidência desta Corte. Atualmente o Núcleo é regido pelo Decreto Judiciário n. 295, de de 1º de abril de 2022, com o apoio cooperativo do magistrado
Sadraque Oliveira Rios, 16 com atribuição exclusiva de prestar informações técnico-especializadas em saúde, baseadas em evidências, aos magistrados e magistradas.
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A AEP II promoveu adequação do espaço físico destinado ao funcionamento do NAT-JUS, funcionando em novo local no Prédio Principal do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, 2º andar, na sala 214, Ala Sul e possui o seguinte quadro funcional: uma equipe multidisciplinar em saúde, composta por 05 (cinco) Médicos - Dra. Kezia Anselmo
Freitas de Brito, Dra. Karine Maria Schibelgs Alves, Dra. Luciana Rebouças de Araújo,
Dra. Samanta Cardoso Goes. e o Dr. George Rangel Cabral de Roma.
Cabe consignar que, nos 100 Primeiros Dias da Gestão, o NATJUS recebeu o quantitativo
de 1.547 solicitações. Entre estas, 117 foram realizadas pela Justiça Federal e até o dia 17 de
maio de 2022, resultaram na elaboração de 1.311 expedientes, que subsidiaram as decisões dos Magistrados nos processos que envolvem questões técnicas na área da saúde.

Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA
Esclarece-se por oportuno que, nos 100 Primeiros Dias da Gestão, foram tramitados na AEP II,
no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, os expedientes a seguir:

Conclusão
Diante do exposto, este relatório contém informações importantes acerca das atividades desempenhadas pela Assessoria Especial da Presidência II, bem como um panorama dos projetos e programas coordenados pela Unidade, tornando possível, pela Presidência do TJBA a
análise do quantitativo e complexidade das demandas atendidas e, também, abrangência da
atuação da AEP II na medida em que, é diretamente ligada às diversas unidades do Tribunal
e na interlocução da Presidência junto ao Conselho Nacional de Justiça.
Por fim, esta magistrada da Assessoria Especial da Presidência prima pela gestão progressista e por uma atuação pró-ativa, aliada às diretrizes estabelecidas pela Presidência do Tribunal,
o que, consequentemente, reflete na atuação da Unidade, demonstrada através dos números
constantes deste relatório, eis que foram aprimoradas as rotinas de trabalho, a comunicação
com as demais Unidades desta Corte de Justiça, além do premente aperfeiçoamento e a
priorização da interlocução com os órgãos externos, principalmente o Conselho Nacional de
Justiça.
Ademais, insta frisar que, em consonância com as políticas definidas pela Presidência, as
ações e projetos acompanhados e desenvolvidos por esta 18 Assessoria, visam estimular os
métodos de resolução consensual de conflito, a capacitação dos servidores e magistrados e,
assim corroborando na melhoria da prestação jurisdicional.
Finalizado e lavrado o presente Relatório para apresentação ao Exmº Presidente do Tribunal
de Justiça da Bahia, Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, para conhecimento as
atividades desenvolvidas pela Assessoria Especial da Presidência II, nos 100 primeiros dias da
gestão.
Respeitosamente,
Rita de Cássia Ramos de Carvalho
Juíza Auxiliar da Presidência
Assuntos Institucionais

* A coluna RECEBIDO não inclui quantitativos de recebimentos internos na unidade.
* A coluna TRANSFERIDO não inclui transferências feitas internamente na unidade.

É mister salientar, ainda, que a caixa do e-mail institucional - aep2@tjba.jus.br - é monitorada
diariamente, promovendo-se a triagem e direcionamento aos respectivos assessores(as), às
áreas administrativas ou unidades judiciais deste Poder Judiciário, inexistindo, por sua vez,
demandas pendentes das providências necessárias.
Nesta Assessoria foram elaborados expedientes diversos, assim classificados:

Assessoria Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais

Assessoria Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais
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1. Introdução

A Secretaria conta apenas com um servidor efetivo cuja carga horária é de sete horas semanais
(08h às 15h00), sendo auxiliado pela estagiária de administração e pelas estagiárias de nível médio.

O presente relatório tem por escopo prestar informações preambulares à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e à sua Secretaria Geral (SGP), sobre a atual conjuntura
da Consultoria Jurídica da Presidência (CONSU).
De início, salutar registrar que a atual Chefia da Consultoria Jurídica assumiu em 05 de abril
de 2022, conforme publicação no Diário da Justiça nº 3.072, perfazendo, portanto, 45 dias na
gestão desta unidade administrativa. No entanto, os dados colacionados para este relatório
constam a partir do dia 07 de fevereiro período em que atuou como chefe em exercício, o
servidor João Santa Rosa Carvalho Júnior.
O relatório será um instrumento prefacial de compilação dos indicadores de produtividade
e eficiência da CONSU, servindo como base para a pesquisa de dados necessária ao desenvolvimento uma nova metodologia de trabalho, otimizada e alinhada com as diretrizes da
gestão da Presidência estabelecidas pelo Decreto Judiciário TJBA nº 259/2022.
Inicialmente, o relatório apresenta a atual composição do quadro de pessoal da CONSU, o
qual passou por alterações substanciais no início da gestão, fato que também influenciou na
produtividade em razão da adaptação dos novos servidores.
Posteriormente, serão apresentados os dados estatísticos do período equivalente a 100 dias
bem como as medidas preliminares adotadas a partir da posse do dia 05 de abril de 2022.

Foi identificado que dois servidores efetivos possuem acúmulo expressivo de dias não usufruídos de férias e de licença prêmio. Assim, conforme TJ-ADM-2022/14545 (Sandra Cavalcante
Fernandes) e TJ-ADM- 2022/16635 (Engels Dias Leite), foi determinado o afastamento imediato
destes dois servidores para o cumprimento do quanto estabelecido no Ato Conjunto nº 17/2019.

3. Atividades realizadas
A Consultoria Jurídica além da emissão de pareceres jurídicos também elabora despachos,
elaboração de instrumentos contratuais, termos de cooperação técnica, convênios, dentre
outros atos administrativos de interesse da administração. Abaixo seguem os dados estatísticos das atividades realizadas a partir de 07/02/2022 até dia 17/05/2022.
3.1 Emissão de Pareceres jurídicos
PERÍODO

CHEFIA

PARECERES

08/02/2022 a 04/04/2022

João Santa Rosa Carvalho Júnior – Chefe em exercício

374

05/04/2022 a 17/05/2022

Tatiany de Brito Ramalho

281

08/02/2022 a 17/05/2022

Gestão biênio 2022-2024 (100 dias)

655

Tabela 3: Quantitativo de Pareceres.
Fonte: Autores da pesquisa, 2022.

2. Estrutura Organizacional

3.2 Demais atos administrativos

A Consultoria Jurídica (CONSU) é órgão de assessoria direta da Presidência, cujas atribuições
estão estabelecidas no artigo 14, da Resolução TJBA nº 05, de 27 de março de 2013. Assim,
tem por alta missão institucional, entre outras, auxiliar o Presidente em sua atividade meio,
assistindo-o no processo decisório mediante a elaboração de pareceres técnico-jurídicos, colaborando no desempenho das funções de gestão da coisa pública.
Atualmente o quadro de pessoal da CONSU é composto por 13 servidores, dos quais 05(quatro) são ocupantes de cargo efetivo e 08(oito) de cargos comissionados, incluindo-se neste
último número a chefia da CONSU.
Quadro de Servidores da Consultoria Jurídica

ATO

QUANTIDADE

Ata de Registro de Preço

3

Contrato de Prestação de Serviços

33

Aditivo de Prestação de Serviços

68

Contrato de Locação de Imóveis

7

Aditivo de Locação de Imóveis

0

Contrato de Locação de Bens Móveis
Aditivo de Locação de Bens Móveis

0

Convênio / Termo de Cooperação Téc.

75

Aditivo de Convênio

8

SERVIDOR

MATRÍCULA

SERVIDOR

MATRÍCULA

Contrato de Empreitada

0

Camila Bezerra Soares

9699864

Mariane Vasconcelos de Oliveira Duplat

9699449

Aditivo de Empreitada

0

Diogo Alves Ferreira

9699465

Mayara Pereira Souza

9693270

Contrato de Aquisição de Bens Móveis

4

Engels Dias Leite

9003070

Sandra Cavalcante Fernandes

5001951

Aditivo de Aquisição de Bens Móveis

20

Isteime Jorge Pereira da Silva

2062208

Tatiany de Brito Ramalho

9690050

Comodato

0

João Santa Rosa de Carvalho Júnior

8023565

Vanessa Cerqueira Bacelar

9684247

Doação

2

Laís Borba Moreira

9685995

Vivian Araujo Anjos de Andrade

9696342

Termo de Cessão de Uso

7

Luiza Borges Rodrigues

9690948

Aditivo de Termo de Cessão de Uso

2

Total de atos administrativos até 17/05/2022

229

Tabela 1: Quadro de Servidores da Consultoria Jurídica.
Fonte: Autores da Pesquisa, 2022.

Exercem ainda atividades na Consultoria: 4(quatro) estagiárias de nível superior da área jurídica, 1(uma) estagiária do curso de Administração e 2(duas) estagiária de nível médio.

Consultoria Jurídica

Tabela 5: Quantitativo de Atos.
Fonte: Autores da pesquisa, 2022.

Consultoria Jurídica

52

53

4. Ações iniciais realizadas a partir de 05/04/2022

3.3 Fluxos processuais – Sistema SIGA
Foram coletados os dados referentes a “entrada” e “saída” dos processos administrativos em
trâmite no setor pelo Sistema SIGA.
Outrossim, calha registrar que ao assumir a Chefia foi determinado que todos os processos que
ainda estavam em trâmite pelo Sistema PROTWEB fossem migrados para o Sistema SIGA.
Ocorre, todavia, que face ao grande número de processos físicos encontrados na unidade e, principalmente pelo lapso temporal extenso que se encontravam paralisados, foi determinado às estagiárias de Direito que realizassem uma análise inicial com o objetivo de identificar expedientes
que, pela situação fática e jurídica, existisse a possibilidade de perda do objeto e de arquivamento
dos autos, sendo contraproducente a digitalização e migração para o sistema SIGA.
Desse modo, após a triagem realizada foram encaminhados ao Protocolo Administrativo 139
(cento e trinta nove) autos físicos do sistema PROTWEB além de 17(dezessete) expedientes
também tramitando pelo PROTWEB mas apensos a processos administrativos do Sistema
SIGA. Esta situação elevou o número de processos recebidos para análise pelo Sistema SIGA.

• Reunião com a equipe para recebimento de propostas e sugestões para a nova gestão;
• Alterações nos fluxos da Secretaria para atendimento ao público;
• Criação de novos fluxos de distribuição de processos administrativos;
• Criação de fluxo para recebimento/leitura do email institucional e retorno aos administrados;
• Criação de arquivo digital para o registro de pareceres que até então era realizado de
forma manual em “caderno de protocolo”;
• Uniformização da pasta que arquiva os pareceres e despachos assinados pela Chefia,
possibilitando transparência e acesso a todos os assessores dos opinativos que foram
encaminhados às unidades administrativas;
• Organização da pasta de arquivos da Consultoria Jurídica;

MÊS

RECEBIDOS

TRANSFERIDOS

Fevereiro

367

393

Março

473

452

Abril

399

363

• Interlocução com a Secretaria de Administração, através da Diretoria de Engenharia

Maio até o dia 17/05/2022

405

227

e Arquitetura, para adaptações da copa e da sala de reunião, transformando-a em sala

Tabela 4: Processos Administrativos Tramitados na Consultoria Jurídica.
Fonte: Autores da pesquisa, 2022.

• Migração de 139 processos do sistema PROTWEB para o Sistema SIGA;

de convívio, ampliando os espaços e mobiliário, com sofás, mesas redondas, prateleira
para livros, novos armários e uma geladeira grande para atender ao quantitativo atual
de pessoas que exercem atividades na CONSU;

Trâmite de processos administrativos
• Redistribuição de acervos e de matérias entre os assessores da CONSU, analisando
perfil de cada assessor e buscando propiciar maior equanimidade no quantitativo de
processos;
• Emissão de 655 pareceres jurídicos, 47 despachos analisados e assinados pela Chefia,
229 atos administrativos elaborados e 139 processos do sistema PROTWEB migrados
para o Sistema SIGA.

Salvador- BA, em 20 de maio de 2022

TATIANY DE BRITO RAMALHO
Chefe da Consultoria Jurídica da Presidência

Consultoria Jurídica
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COORDENADORIA DE APOIO
AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
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1. Apresentação
A Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição (CAPG) foi instituída por meio do
Decreto Judiciário n. 69, de 07 de fevereiro de 2022, com o propósito de promover o aprimoramento da prestação jurisdicional na primeira instância, no âmbito do Poder Judiciário do
Estado da Bahia.
Vinculada à Presidência deste Egrégio Tribunal, sob a direção da Desembargadora Cynthia
Maria Pina Resende, a CAPG dispõe da estrutura e do apoio administrativo da Diretoria de 1º
Grau e conta com a colaboração de 06 (seis) magistrados, designados pelo Decreto Judiciário
n. 282, de 28 de março de 2022, que atuam na Rede de Governança Colaborativa sem prejuízo
da função jurisdicional.
Já a Diretoria de 1º Grau, criada por meio da Resolução nº 7, em 11 de março de 2016, para atender à Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau, estabelecida pela Resolução
n° 194/2014 do Conselho Nacional de Justiça, com atuação na interlocução das unidades de 1º
grau, bem assim no desenvolvimento e na implantação de projetos e iniciativas destinados a
auxiliar as unidades judiciais a prestarem seus serviços de maneira célere e eficiente.

Kim Nunes Sandes
Liliane Silva de Souza
Nazareth Monica Lins Fuertes
Roberta Nobrega Cordeiro
Sarah da Trindade Reis
Valnei Souza Rocha
ESCRITÓRIO DE PROJETOS E PROCESSOS DEPARTAMENTAL
Marcela Nunes Rangel da Silva
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
Lígia Pereira Matos
Jaime dos Santos Gomes
Yasmym dos Santos Gomes

3. Estrutura Organizacional

O presente relatório objetiva demonstar as principais iniciativas desenvolvidas pela Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau e pela Diretoria de Primeiro Grau e os respectivos resultados
alcançados nos primeiros cem dias da atual gestão, com o intuito de aprimorar a prestação
dos serviços oferecidos pelas unidades e o alcance das diretrizes estabelecidas pela Administração deste Poder Judiciário.

2. Composição
COORDENADORA DE APOIO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende
JUÍZES COLABORADORES DA REDE DE GOVERNANÇA COLABORATIVA
Carlos Roberto Silva Júnior
Gilberto Bahia de Oliveira
Keyla Cunegundes Fernandes Menezes de Brito
Michelle Menezes Quadros Patrício
Renata Guimarães da Silva Firme
Rodrigo Souza Britto
Diretora de Primeiro Grau
Viviane da Anunciação Souza
ASSESSORIA JURÍDICA
Ângelo Edmundo Paraíso Martins Júnior (Coordenação)
Yasmim Nascimento Reis (Coordenação)
Alane Silva de Cerqueira
Aureluzia Cardoso Peregrino
Desiree Brandão Muller
Grasiele Souza Liberato de Mattos
Ilton Cesar Silva dos Reis
Ivan Barbuda Ferreira Motta
Lucas Souza Lima Pamponet
Juliana Ramos Pinheiro

Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição

4. Planejamento Estratégico
4.1 Missão, Visão e atributos de valor (Diretoria de Primeiro Grau)
MISSÃO
Fazer a gestão do 1º grau, auxiliando as unidades judiciais a prestarem seus serviços de maneira célere e eficiente, através da padronização de procedimentos e aplicação de conceitos
de gestão.

Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição
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VISÃO
Tornar a Justiça de 1º Grau do Estado da Bahia referência nacional em qualidade.

ATRIBUTOS DE VALOR
• Aperfeiçoamento das relações com unidades judiciais e jurisdicionados
• Compromisso com a melhoria contínua dos resultados
• Inovação constante e uso de tecnologias
• Comportamento colaborativo e cultivo de relações amistosas
• Incentivo ao desenvolvimento individual

4.2 Mapa Estratégico da DPG

II - contribuir para o alinhamento do plano estratégico do Poder Judiciário do Estado
da Bahia aos objetivos e linhas de atuação da Política Nacional de Atenção Prioritária
ao Primeiro Grau de Jurisdição;
III - promover parcerias e a interlocução com a sociedade e com instituições públicas e
privadas, voltadas ao cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição;
IV - promover estudos e pesquisas sobre o funcionamento da Justiça de primeira instância e temas conexos, a fim de auxiliar o diagnóstico e a tomada de decisões;
V - promover iniciativas para fomentar a racionalização do uso da Justiça e conferir tratamento adequado às demandas de massa;
VI - colaborar para a formação inicial e continuada de magistrados e servidores nas
competências relativas às atividades do primeiro grau de jurisdição;
VII - apoiar os magistrados e servidores para a melhoria da prestação jurisdicional;
VIII - estabelecer diretrizes de atuação da Diretoria de Primeiro Grau e dos setores a ela
vinculados;
IX - orientar as atividades desenvolvidas pela Diretoria Primeiro Grau e pelos setores a
ela vinculados;

À Diretoria de 1º Grau compete:
I - proceder à interlocução qualificada sobre os assuntos técnico-administrativos da 1ª
Instância;
II - implementar e acompanhar as normas de trabalho e procedimentos padronizados,
com base nas determinações das Corregedorias da Justiça e a Coordenação dos Juizados Especiais;
III - proceder interface com as Corregedorias da Justiça para tratar de assuntos atinentes ao cumprimento das normas de trabalho e às necessidades de correição;
IV - apoiar a Corregedoria Geral da Justiça, a Coordenação dos Juizados Especiais e a
Secretaria de Planejamento na coleta, processamento e organização de dados e na
elaboração de relatórios relativos às unidades da 1ª Instância;

5. Competência
A teor do quanto disposto no Decreto Judiciário n. 69, de 7 de fevereiro de 2022, compete à
Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição:
I - contribuir para o aprimoramento da estrutura e funcionamento do serviço judiciário
de primeira instância;

Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição

V – promover a interface com as Secretarias do Tribunal e demais Órgãos de Apoio
TécnicoAdministrativo da Justiça como representante das unidades da 1ª Instância,
sobretudo no que pertine ao desenvolvimento de projetos e soluções conjuntas das
demandas administrativas formalmente apresentadas ou detectadas por meio de
procedimentos prévios de monitoramento;
VI - acompanhar, avaliar o desempenho e orientar o funcionamento das unidades da 1ª
Instância, com base nas determinações da Corregedoria Geral da Justiça e COJE, bem
como das áreas de atendimento ao público;
VII - identificar, propor, orientar e, se for o caso, adotar providências que visem aprimorar o funcionamento da 1ª Instância, inclusive do atendimento ao público;

Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição
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6.2 Atualização do Mapeamento de Processos da Diretoria de 1º Grau
VIII – Identificar, sistematizar e propor em conjunto com os demais Órgãos de Apoio
TécnicoAdministrativo, estratégias de racionalização do fluxo de demandas a fim de
equacionar o congestionamento de processos na primeira instância, inclusive para fins
de promover a equalização das forças de trabalho entre instâncias;
IX - planejar e executar em conjunto com a UNICORP ações de capacitação dos servidores da 1ª Instância;

Descrição: Com a criação da Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição, a Diretoria de Primeiro Grau iniciou a atualização de suas competências, de sua Cadeia de Valor e
de seus procedimentos de gestão e operacionais. Desse esforço, resultará a 2ª versão do Manual de Gestão da DPG, do qual constam as informações acerca da definição da estratégia,
o mapeamento de processos gerenciais, primários e de suporte, além da padronização de
documentos, visando promover, desse modo, a gestão do conhecimento entre os servidores.

X - examinar e triar as demandas administrativas das unidades da 1ª Instância para posterior encaminhamento aos demais órgãos de apóio técnico administrativo;

Situação: Iniciado

XI - catalogar, coordenar, controlar, planejar, e definir atividades relacionadas ao planejamento e normas no âmbito da 1ª Instância com base nas determinações da Corregedoria Geral da Justiça e COJE, bem como manter integradas as atividades realizadas
pelas unidades subordinadas;

6.3 Instituição do Núcleo de Justiça 4.0 no PJBA e Ampliação do Juízo 100% Digital em
todas as unidades do 1º e 2º Graus do PJBA

XII – promover o acompanhamento e execução de medidas tendentes a efetivar a institucionalização do cumprimento de metas do Conselho Nacional de Justiça em todas
as unidades da primeira instância.

Cumpre registrar que com a criação da Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição no início desta gestão, exsurge a necessidade de atualização do Regimento Interno dos
Órgãos Auxiliares para normatizar a vinculação da Diretoria de Primeiro Grau à Coordenadoria
de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição.

6. Iniciativas e Projetos
Durante os cem primeiros dias de gestão a Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição e a Diretoria de Primeiro Grau desenvolveram iniciativas para atender às diretrizes definidas pela Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição (Resolução
CNJ n. 194/2014), bem assim ao Plano Estratégico do PJBA para 2021/2026, implementando
ações direcionadas a incrementar a prestação do serviço das unidades judiciais de 1º grau,
dentre as quais destacam-se as seguintes:

Descrição: O Decreto Judiciário n. 293, de 1º de abril de 2022 designou a desembargadora
Cynthia Maria Pina Resende para coordenar os projetos de implantação do Juízo 100% Digital
e do Núcleo de Justiça 4.0 no âmbito do PJBA. Desde então, a Coordenadoria de Apoio ao
Primeiro Grau de Jurisdição e a Diretoria de 1º Grau têm conduzido as ações específicas para
concluir a implantação.
A ampliação do Juízo 100% Digital visando à melhoria dos indicadores de produtividade e celeridade, em atenção à Resolução nº 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça já se encontra
em fase final de implantação, com a edição do ato normativo prevista para o final do mês de
maio. Com a conclusão do projeto, serão entregues aos jurisdicionados a possibilidade de tramitação do processo na modalidade do Juízo 100% Digital em qualquer unidade judiciária do
estado, bem como os serviços de sala passiva de videoconferência e serviço digital assistido.
O Núcleo de Justiça 4.0, instituído pelas Resoluções nº 385/2021 e 395/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no âmbito do “Programa Justiça 4.0, permitem o processamento e o julgamento das ações judiciais em matérias específicas de forma remota, totalmente
digital, com maior agilidade e efetividade, já que dispensam o comparecimento das partes e
advogados à sede da Justiça.

6.1 Desenvolvimento do Portal da Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição

O projeto teve seu estudo de viabilidade concluído no mês de maio, com a visita institucional
da Coordenadoria do 1º Grau ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para conhecer a exitosa implantação naquele tribunal e colher informações para permitir o desenvolvimento de fluxo no sistema judicial para receber a nova unidade.

Descrição: No mês de fevereiro a Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição
demandou à Secretaria de Tecnologia da Informação e Modenização o desenvolvimento de
página eletrônica para abrigar as informações e ações relacionadas à Coordenadoria e à Diretoria de Primeiro Grau.

Além disso, foram realizadas reuniões com o Presidente do PJBA para discutir a implantação
do Núcleo de Justiça no âmbito local e a definição do seu formato e estrutura de funcionamento, bem como reuniões de alinhamento com os entes do sistema de justiça e unidades
administrativas do PJBA.

A disponibilização do portal se configura importante ferramenta para a implementação da
Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, nos termos do art. 2º,
IV e VI, da Resolução nº 194/2014 do Conselho Nacional de Justiça e para estreitar o canal de
comunicação com os usuários da justiça, com a divulgação das ações e projetos prioritários,
voltados para a melhoria da prestação jurisdicional das unidades da 1ª instância.

Os projetos têm data de conclusão prevista para o dia 30 de junho de 2022.

Situação: Iniciado.

Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição

Situação: Em andamento.

6.4 Criação da Secretaria Virtual do PJBA
A Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição apresentou à Comissão Permanente de Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento Interno proposta de Resolução para a
criação da Secretaria Virtual do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, como órgão auxiliar
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da Justiça, com o objetivo de executar ações de saneamento em apoio às unidades incluídas
no Programa de Acompanhamento e Aperfeiçoamento das Unidades Judiciárias de 1º Grau,
e outras unidades com baixo percentual de cumprimento das metas, indicadores nacionais e
que apresentam excesso de prazo no cumprimento dos atos jurisdicionais de forma recorrente.
A proposta, iniciada ainda no curso da gestão anterior, foi atualizada para atender às novas
diretrizes instituídas pela Coordenadoria.
Situação: Em andamento

6.5 Reestruturação da Rede de Governança Colaborativa Regional do PJBA
Descrição: A criação da Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição demandou a
necessidade de reestruturação da Rede de Governança Colaborativa, instituída pelo Decreto
Judiciário n. 311, de 27 de junho de 2019.
Em 16 de março de 2022, foi editado o Decreto Judiciário n. 252/2022, vinculando a Rede
de Governança Colaborativa à Coordenadoria, com a finalidade de: a) discutir aspectos essenciais da região para o Poder Judiciário do Estado da Bahia objetivando a construção e o
monitoramento do seu Planejamento Estratégico; b) orientar as Comarcas da Região e zelar
pela observância das diretrizes estabelecidas para a execução do Planejamento Estratégico
do Poder Judiciário do Estado da Bahia; c) propor diretrizes para a comunicação da estratégia; d) propor a elaboração e a revisão dos Planos Diretores Anuais das unidades judiciais da
primeira instância; e) sugerir medidas preventivas e corretivas para o alcance dos resultados
do Plano Estratégico do Poder Judiciário na região.
Com o novo formato, a Rede de Governança passou a ser estruturada em 18 Regiões, representadas por 06 (seis) Juízes Colaboradores da Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de
Jurisdição, que contam com a estrutura e o corpo funcional da Diretoria de Primeiro Grau
para o seu funcionamento.
Desde a reestruturação, já foram realizadas a Reunião de Abertura no dia 18/04/2022, que
contou com a participação do Presidente do Tribunal e 06 (seis) Reuniões Regionais de Apresentação da Rede de Governança, com a participação da Desembargadora Coordenadora,
dos Juízes Colaboradores, Juízes diretores de fórum da capital e das comarcas do interior e a
equipe da DPG.
Situação: Concluído.

6.6 Implantação do Plano Diretor Anual nas unidades de 1º grau
Descrição: A Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau conduziu iniciativa para tornar obrigatório o preenchimento de Plano Diretor Anual (PDA) para as unidades judiciárias de 1º grau,
para com o melhor diagnóstico das demandas, promover ações para aperfeiçoar a sua gestão e funcionamento.
O Decreto Judiciário n. 397/2022 foi editado em 13 de maio, normatizando o PDA que deverá
ser preenchido até o próximo dia 01 de junho de 2022.
Além disso, em parceria com a SEPLAN, a Diretoria de Primeiro Grau desenvolveu o formulário eletrônico do Plano Diretor, com o objetivo de facilitar a sua elaboração e permitir o gerenciamento automatizado dos dados informados pelas unidades.
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O formulário encontra-se disponível no link https://tjba.jus.br/enquete/index.php/277478
Situação: Concluído

6.7 Implantação da Sala de Depoimento Especial Itinerante
Descrição: Com o objetivo de dar continuidade ao projeto Depoimento Especial Itinerante,
que tem por referência o serviço “Depoimento Acolhedor Itinerante (DAI)”, do Tribunal de
Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), a Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de
Jurisdição apresentou à Presidência o Termo de Abertura do Projeto, em reunião realizada no
dia 28 de abril de 2022.
O projeto tem o objetivo de disponibilizar equipe itinerante para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, nas comarcas que não possuam sala de escuta
protegida, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia e constitui iniciativa da CIJ, patrocinada pela Presidência deste Tribunal de Justiça, sob o gerenciamento da Diretoria do 1º Grau.
O projeto foi aprovado pelo Presidente do Tribunal de Justiça e encaminhado à Assessoria da
Presidência - II para estudo técnico.
Situação: Em andamento.

6.8 Desenvolvimento do Plano Anual de Capacitação para as unidades de 1º Grau
Descrição: A Diretoria de Primeiro Grau elaborou proposta de Plano Anual de Capacitação
para as unidade judiciais de 1º grau, a ser desenvolvido em parceria com a Universidade Corporativa do PJBA, para o ano de 2022.
A proposta foi aprovada pela Coordenadora de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição, a Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, encaminhada à Unicorp, e pretende contribuir
para a formação e aperfeiçoamento de magistrados, servidores e estagiários das unidades
de 1º Grau.
Dentre as treze ações propostas, encontram-se cursos voltados para os sistemas administrativos e judiciais, de gestão judiciária e cartorária, bem assim aqueles destinados a aprimorar o
conhecimento acerca de competências específicas.
Situação: Em andamento.

6.9 Ações para auxiliar as unidades de 1º grau, tendentes a reduzir a taxa de congestionamento e impulsionar o cumprimento das metas nacionais.
Descrição: Com o objetivo de fortalecer e priorizar o 1º Grau de Jurisdição, a Coordenadoria de
Apoio ao Primeiro Grau e a Diretoria de Primeiro Grau vêm empreendendo ações voltadas ao
auxílio das unidades judiciais com o objetivo de melhorar seu desempenho e descongestionar os fluxos de trabalho.
Nos primeiros três meses de gestão, foram realizadas as seguintes ações:
a) Semana de Avaliação Pericial: Ação piloto realizada na 4ª Vara de Sucessões da Capital, no
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período de 14 a 24 de março de 2022, com a conclusão de 12 avaliações periciais em ações de
curatela.
b) Realização de audiências de acolhimento à vítima e de admoestação ao acusado na Semana da Justiça Pela Paz em Casa: 321 audiências realizadas no período de 7 a 11 de março
de 2022.
c) Auxílio na Elaboração de Plano de Ação das unidades de 1º grau.

• Estruturar projetos solicitados e validados pela Presidência e pela Coordenação do
Núcleo;
• Planejar e definir cronogramas de projetos do Núcleo;
• Acompanhar e atualizar o planejamento, as etapas de execução e integração dos pro-

Encontram-se em andamento, para implementação ainda neste primeiro semestre, o mutirão do Júri; o mutirão para a correção de cadastro processual em observância à TPU; e o DPG
em ação com enfoque na baixa processual.

jetos, de acordo com o escopo e prazos definidos;

Situação: Em andamento

• Apresentar periodicamente relatório circunstanciado das atividades do NUGEDEM à
Presidência do TJBA;

6.10 Atualização do Manual de Prática Cartorária Cível e Elaboração de Manual de Prática
Cartorária Criminal.
Descrição: A Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição destacou equipe da
Diretoria de Primeiro Grau para desenvolver projeto de revisão e atualização do Manual de
Rotinas Cartorárias Cíveis e elaboração do Manual de Prática Cartorária Criminal do Primeiro
Grau de Jurisdição.
A ideia é disponibilizar às unidades, até o final do ano de 2022, guias para orientar e padronizar
as atividades cartorárias, otimizando o serviço e conferindo celeridade ao procedimento.
Situação: Iniciado

6.11 Repositório de Boas Práticas Judiciárias e Cartorárias
Descrição: Os encontros conduzidos pela Coordenadora de Apoio ao Primeiro Grau, Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, com os integrantes da Rede de Governança Colaborativa trouxeram a necessidade de implantação de um repositório a fim de que as boas
práticas exercidas nas unidades judiciais possam ser compartilhadas, em prol de metas de
eficiência, efetividade e qualidade.
A iniciativa, que se encontra em fase de estudo e desenvolvimento na Diretoria de Primeiro
Grau, pretende, ainda, incentivar a inovação e a criatividade dos magistrados e servidores,
para aprimorar os modelos de gestão e potencializar os recursos existentes.
Situação: Iniciado

6.12 Apoio ao Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de Massa
Descrição: O Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de Massa (NUGEDEM), criado pelo Decreto Judiciário nº 795, de 09 de setembro de 2016, com o propósito de atender
as questões referentes às demandas de massa, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da
Bahia, com vistas a promover-lhe tratamento adequado e fomentar o uso racional da Justiça
nas unidades judiciais do primeiro grau de jurisdição.

• Apoiar na realização das ações desenvolvidas pelo Núcleo;
• Agendar as reuniões e elaborar as pautas e atas;
• Ter sob seu controle as pastas de arquivos dos documentos gerais do Núcleo.
Estabelecido o calendário de reuniões do NUGEDEM para o ano de 2022, foram realizadas
quatro reuniões do Núcleo até a presente data, nos dias 25/02, 25/03, 08/04 e 13/05/22.
Situação: Em andamento.

6.13 Programa de Capacitação Continuada dos Estagiários de Pós-Graduação
Descrição: A fim de dar continuidade às ações de aprimoramento dos estagiários de pós-graduação do Poder Judiciário da Bahia, a Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição, por meio da Diretoria 1º Grau, estabeleceu um novo Programa de Capacitação Técnica,
direcionado à melhoria e à otimização das atividades desenvolvidas dos estudantes.
O Programa, realizado em parceria com a Unicorp, Segesp e Ascom, terá enfoque prático,
visando proporcionar aprendizado e conhecimento, além de fornecer ferramentas para o
desenvolvimento de um trabalho qualificado e responsável. A disponibilização de conteúdo
jurídico, teórico e prático, está sendo realizada através de plataforma digital, com aulas sequenciadas, divididas em módulos temáticos, previamente gravadas preferencialemte por
magistrados e servidores do PJBA.
O primeiro módulo foi disponibilizado no dia 17 de maio de 2022, com a abertura e mensagem de boas-vindas da Desembargadora Cynthia Pina Maria Resende, responsável pela
Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau, e a aula “Visão Geral Prática do Processo Civil”,
ministrada pela Mentora e Advogada Sabrina Dourado.
Até o mês de maio foram gravados (03) três Módulos do Programa de Capacitação, que tem
sua programação prevista para encerrar no mês de dezembro, com o oferecimento de 13 aulas.
Situação: Em andamento

A Diretora de 1º Grau, Viviane Souza, integra o Núcleo e a servidora Marcela Rangel atua como
auxiliar da demanda administrativa, conforme decreto judiciário n. 100, de 11 de fevereiro de
2022, sendo responsável por:
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6.14 Gestão de Contratos de Graduação do Termo de Cooperação Técnica com o Município
de Salvador
Descrição: O Aditivo n. 01/2021 ao Termo de Cooperação Técnica Administrativa n. 02/2019,
celebrado entre o Tribunal de Justiça da Bahia e o Município de Salvador, estabeleceu que o
ente municipal obriga-se a disponibilizar, sem qualquer ônus, o quantitativo de 50 (cinquenta)
estagiários de nível superior, para exercerem atividade condizente com a área de formação
nas Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

unidades judiciais de 1º grau, promovendo o aumento da produtividade e a celeridade na
tramitação dos processos, com priorização dos feitos objeto da Meta 2 do CNJ e daqueles
paralisados há mais de cem dias, buscando, assim, o alinhamento das diretrizes e missões do
TJBA com as metas nacionais do CNJ.
Nas ações de saneamentos realizadas pela DPG no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, foram
alcançados os seguintes resultados:

A Diretoria de 1º Grau é responsável pelo gerenciamento e lotação dos estagiários cedidos
pelo Município de Salvador, cujo programa conta atualmente com 37 estagiários de graduação disponibilizados ao PJBA, distribuídos nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 13ª varas da
Fazenda Pública de Salvador.
Situação: Em andamento

6.15 Validação de Processos Migrados do SAJ para o PJE
Descrição: Em fevereiro de 2022, a Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição,
por meio da Diretoria de 1º Grau, deu início ao projeto de “Validação de Processos Migrados –
PJE 1º Grau”, que tem por escopo a prestação de auxílio às unidades do primeiro grau, cíveis e
criminais, na validação dos processos migrados do sistema SAJ para o sistema PJE.
Através de ofício circular, as unidades são comunicadas da ação e manifestam interesse na
atuação remota da equipe da DPG, que, após a verificação dos autos digitalizados, libera a
intimação automática dos processos constantes da tarefa “Processo Migrado – Validar”, no
sistema PJE.
Até o momento já foram contempladas mais de 25 unidades judiciais, e validados quase 30
mil processos.
Situação: Em andamento

6.16 DPG em Ação
Descrição: O programa “DPG EM AÇÃO” consiste na realização de ações de curto prazo, pela
Diretoria de 1º Grau em colaboração com os servidores lotados nas unidades judiciais, para
impulsionar o andamento dos trabalhos, através de significativa baixa processual.
A iniciativa encontra-se em fase de levantamento de dados relacionados aos processos com
trânsito em julgado para fins de baixa processual. A previsão é de que a primeira etapa seja
iniciada em 30/05/2022 e a segunda em 13/06/2022.
Situação: Em andamento

6.17 Ações de Saneamento
Descrição: No início da gestão, encontravam-se em andamento na Diretoria de 1º Grau, ações
de saneamento nas unidades judiciais, realizada pelos seus servidores, estagiários de Pós-graduação, e a Equipe de Saneamento instituída pela Presidência desta Corte, por meio do
Decreto Judiciário nº 307, de 02 de junho de 2020. A ação intentava apoiar e impulsionar as
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A partir do mês de março de 2022, a Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição
em alinhamento com as Corregedorias definiram que as ações de saneamento deverão ficar
sob a gestão dos Corregedores, no âmbito de suas competências, a teor do quanto disposto
no Provimento Conjunto CGJ/CCI n. 09/2022.

para o ano de 2022, (Art. 5º-A, Resolução CNJ nº 194/2014, incluído pela Resolução nº 283/2019),
para os dias 29 de abril de 2022 (sexta-feira), às 09 horas; 01 de agosto de 2022 (segunda-feira), às
09 horas; e 07 de novembro de 2022 (segunda-feira), às 09 horas e atualizadas as informações
do portal do Comitê Gestor no site do Tribunal de Justiça: http://www5.tjba.jus.br/portal/comite-gestor-regional-orcamentario-e-de-atencao-prioritaria-ao-1o-grau-de-jurisdicao/.

6.18 Gestão de Cartórios Integrados do PJBA

Situação: Em andamento

Descrição: Para o ano de 2022, a Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição e a
Diretoria de 1º Grau, estão desenvolvendo Plano de Gestão para os Cartórios Integrados - “Da
implantação à Gestão de Mudanças”, visando ao monitoramento do desempenho e à melhoria contínua da prestação jurisdicional das unidades integradas, implantadas na capital e em
comarcas do interior do Poder Judiciário do Estado da Bahia.
O PJBA conta com 13 (treze) Cartórios Integrados já implantados, sendo 10 (dez) na comarca
de Salvador e 03 (três) em Itabuna, Vitória da Conquista e Feira de Santana. O modelo de integração tem como benefícios a padronização de procedimentos e a distribuição da equipe por
tipo de atividade (atendimento, movimentação, cumprimento e administrativo), com vistas a
garantir uma prestação de serviço mais eficiente.
Inobstante a medida ter se mostrado eficaz na resolução de alguns dos maiores problemas
enfrentados nas unidades judiciárias do 1º grau baiano, como a insuficiência de servidores e
a quantidade excessiva de processos, faz-se necessária a implementação de efetiva Gestão
de Mudanças, visto que parte dos resultados positivos do projeto está ligada aos reforços e
incentivos da Administração, para apoiar os magistrados e os servidores a manterem com
sucesso o novo modelo integrado.
Dentre as iniciativas de gestão a serem implementadas, com previsão de início já em maio de
2022, podemos destacar:
• Realização do Treinamento Equipes Engajadas, com os cartórios integrados de família e de sucessões de Salvador;
• Visitas mensais aos cartórios integrados de Salvador e das comarcas do interior Itabuna, Vitória da Conquista e Feira de Santana;
• Workshops temáticos “Diretorias Reunidas Cartórios Integrados”;

6.20 Realização de Audiências na Semana da Justiça Pela Paz em Casa
Descrição: A Semana da Justiça pela Paz em Casa, instituída em 2015 pelo Conselho Nacional
de Justiça em parceria com os Tribunais de Justiça, tem por objetivo ampliar a efetividade na
aplicação da Lei Maria da Penha e agilizar o andamento de processos sobre violência de gênero.
O evento, que faz parte de um programa do Poder Judiciário que integra a Política Nacional
de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, conta com três edições anuais, em datas
marcadas por avanços na luta pelo direito das mulheres, quais sejam: em março, marcando o
dia das mulheres; em agosto, por ocasião do aniversário de sanção da Lei Maria da Penha (Lei
n. 11.340/2006); e em novembro, quando a ONU estabeleceu o dia 25 como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher.
A XX Semana da Justiça pela Paz em Casa, primeira edição do ano de 2022 aconteceu no
período de 07 a 11 de março e, dentre as diversas iniciativas empreendidas, a Coordenadoria
de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição e a Diretoria de Primeiro Grau, em parceria com a
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, promoveram mais
uma edição do “DPG em Ação” para a realização de audiências escutatórias e admoestatórias.
As audiências foram designadas pelo respectivo Juízo para aferir a efetividade das medidas
protetivas deferidas em favor da vítima, monitorando o seu bem-estar e segurança, garantindo a tempestiva apreciação judicial de eventual notícia do descumprimento por parte do
requerido.
Nesta edição, foram realizadas pela equipe da DPG 321 audiências com êxito.
Situação: Em andamento

• Capacitação PJE “Minuto PJE Cartórios Integrados”;
• Equalização da quantidade de estagiários de Direito nos Cartórios Integrados da capital e das comarcas do interior.
Situação: Em andamento

6.19 Coordenação do Comitê Gestor e Orçamentário Regional da Política Estadual de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição do PJBA
Descrição: A edição do Decreto Judiciário n. 247, de 15 de março de 2022, alterou a composição do Comitê Gestor, para, entre outras ações, incluir a Desembargadora Cynthia Maria Pina
Resende, que responde pela Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição. Por
ocasião da primeira reunião de alinhamento e diretrizes, a Coordenadora do Primeiro Grau foi
eleita para conduzir o Comitê.
Como ações preliminares da nova gestão foi instituído o calendário anual de reuniões do Comitê
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6.21 Semana de Avaliação Pericial Multidisciplinar
Descrição: A Coordenadoria de Primeiro Grau iniciou projeto piloto em parceria com a 1ª Vara
de Sucessões da Capital para realizar a I Semana de Avaliação Pericial.
A iniciativa constitui ação coordenada entre a Vara competente para processar as ações de
curatela, a Diretoria de Primeiro Grau e o SAOF, com a disponibilização de profissionais de Psicologia e Assistência Social para atuação nas ações de curatela aptas à realização da perícia
técnica, robustecendo a instrução probatória, tornando-as viáveis ao julgamento de mérito,
consequentemente, reduzindo os números de ações carecendo de sentença.
A ação foi realizada com sucesso na unidade piloto e está sendo ampliada para as demais unidades judiciárias do Estado, cujo cronograma já conta com 24 varas interessadas em aderir
ao projeto.
Situação: Em andamento
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6.22 Suporte na Elaboração de Planos de Ação para as Unidades Judiciárias do 1º Grau

3. Siga

Descrição: As unidades que demandarem a elaboração de Plano de Ação para o enfrentamento de metas e o descongestionamento de fluxo processual, entre outras necessidades,
podem contar com o suporte da equipe da Diretoria de 1º Grau.
Orientados pelos Juízes Colaboradores da Rede de Governança e pelo magistrado da unidade demandante, os servidores da DPG procedem ao levantamento dos dados estatísticos da unidade; adotam ferramentas de gestão para a melhor condução da serventia e
realizam encontros de alinhamento com os integrantes da unidade para a identificação das
necessidades. Além disso, é disponibilizado modelo de plano de ação e prestação de auxílio
na elaboração.
Já nos primeiros 100 dias de gestão foram recepcionadas demandas para prestar suporte na
elaboração de Planos de Ações específicos de 04 unidades da capital e 02 do Interior.
Situação: Em andamento.

7. Estatística
1. Reuniões
4. Malote Digital

2. Ofícios
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1. O Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia
O legislador constituinte, atento ao cenário mundial de crescimento das demandas de massa
e ciente de que a oralidade é própria dos sistemas que se destinam a proporcionar serviço
público à coletividade, estabeleceu a obrigação dos entes federados criarem Juizados Especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor
potencial ofensivo.
Atendendo a este comando constitucional, o legislador infraconstitucional, em 1995, trouxe à
baila a Lei Federal nº 9.099, disciplinando o rito dos Juizados Especiais nos Estados, de modo
a ampliar o acesso à Justiça de todos que estivessem com demandas reprimidas, prestigiando, sobremodo, uma justiça participativa e coexistencial.
Na Bahia, após a entrada em vigor da Lei Federal nº 9.099, de 1995, foi sancionada a Lei Estadual nº 7.033, de 1997, disciplinando o Sistema dos juizados Especiais Cíveis e Criminais, que
também logrou assento na Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845,
de 25 de novembro de 2007).
A Lei nº 7.033, de 06 de fevereiro de 1997, nesta ambiência, estabelece uma vinculação
direta do Sistema dos Juizados Especiais ao Presidente do Tribunal de Justiça, além de
uma estrutura de Supervisão Geral e orientação superior, esta última exercida pelo Conselho Superior dos Juizados Especiais, órgão colegiado, composto de três Desembargadores indicados pelo Tribunal Pleno, ao qual compete sugerir a política administrativa e
legislativa aplicável.

Atualmente, labutam no Sistema dos Juizados Especiais mais de 100 (cem) Juízes de Direito,
quase 1.000 (mil) servidores efetivos lotados e mais de 560 (quinhentos e sessenta) auxiliares
da Justiça, dentre Juízes Leigos e Conciliadores, numa estrutura que se propõe alçar a excelência de resultados significativos e essenciais para a sociedade.

2. A COORDENAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DA BAHIA
A Coordenação dos Juizados Especiais é órgão de auxílio aos trabalhos da Presidência do
Tribunal de Justiça na gestão e supervisão administrativa do Sistema dos Juizados Especiais
da Bahia, que tem como função primordial fazer cumprir a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, efetuando o acompanhamento dos
serviços judiciários no propósito de garantir a entrega de uma eficiente prestação jurisdicional célere e desburocratizada.
As atividades de gestão dos Juizados Especiais são desempenhadas pelo Desembargador indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na consonância do Provimento nº 22, de 05 de
setembro de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, a quem compete, além de outras ações e
atividades concernentes à sua natureza e determinadas pela Presidência:
I. orientar e planejar a distribuição dos recursos humanos, materiais e orçamentários
entre as unidades do Sistema Estadual dos Juizados Especiais, e zelar para que se mantenha a proporcionalidade com as unidades judiciárias comuns;

O Presidente do Tribunal de Justiça, por sua vez, na esteira do Provimento nº 22, de 05 de
setembro de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, que prevê regramento mínimo uniforme
para todos os entes federados em relação ao Sistema dos Juizados Especiais, designou o
Desembargador Paulo Alberto Nunes Chenaud para coordenar as atividades desenvolvidas
pelos Juizados Especiais da Bahia, sem prejuízo de suas funções, a partir de 07 de fevereiro de
2022, consoante Decreto Judiciário nº 71, de 08 de fevereiro de 2022.

II. promover e coordenar o saneamento nas Varas do Sistema Estadual dos Juizados
Especiais, nos Juizados Adjuntos e nas Turmas Recursais quando a distribuição ou congestionamento indicarem a necessidade;

Alicerçados nessa estrutura, os Juizados Especiais da Bahia realizam a função social do processo, dão especial valor às regras de experiência comum, buscam decisões mais justas e
equânimes, conforme os fins sociais da lei e exigências do bem comum, atendendo ao anseio
popular de acesso a uma ordem jurídica justa.

IV. orientar a distribuição de documentação interna através de malote digital, nos processos de competência dos Juizados Especiais;

Para tanto, o Sistema dos Juizados Especiais da Bahia dispõe de 37 Juizados Especiais da Capital, 6 Turmas Recursais, 62 Juizados Especiais do interior (competência plena), 20 Juizados
de Apoio e 165 Juizados Adjuntos às Unidades Judiciárias de entrância inicial.
Essa estrutura permitiu, repise-se, nos últimos seis anos, a recepção de aproximadamente
dois milhões de processos distribuídos, a prolação de mais de dois milhões e trezentas sentenças nas unidades monocráticas, além do julgamento em torno de 580 mil recursos pelas
Turmas Recursais.
Conforme os dados apresentados nos Relatórios Justiça em Números 2020 e 20211, produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a produtividade do Tribunal de Justiça da Bahia
é referência no cenário jurídico nacional, ocupando o 1º lugar, entre os Tribunais de médio
porte, no que se refere à produtividade e eficiência, sendo determinante para esse cenário a
atuação eficiente dos Juizados Especiais.
1

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/relatorio-justica-em-numeros2021-12.pdf
https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2020/10/CNJ-2020.pdf
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III. adotar as medidas necessárias ao saneamento do estoque das unidades integrantes
do Sistema dos Juizados;

V. estabelecer rotinas para conciliação pré-processual e processual e para indicação do
número de conciliadores, nos limites da competência do Sistema dos Juizados Especiais;
VI. estabelecer rotinas e metas de produtividade para os conciliadores e os juízes leigos;
VII. instituir parâmetros referenciais para lotação de juízes leigos e conciliadores, proporcional ao número de feitos distribuídos em cada unidade judiciária;
VIII. coordenar mutirões de conciliação, de audiências, de sentenças e de julgamentos
nas Varas do Sistema Estadual dos Juizados Especiais, nos Juizados Adjuntos e nas
Turmas Recursais, mediante regime de auxílio, voluntário ou não, por magistrados, auxiliares da Justiça e servidores designados pelo órgão competente;
IX. designar juízes leigos e conciliadores para as unidades do Sistema Estadual dos
Juizados Especiais, dos Juizados Adjuntos e para os Centros Judiciários de Solução de
Conflitos e Cidadania - CEJUSC’s, bem como redistribuí-los, afastá-los temporariamente e desligá-los;
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X. sugerir o desdobramento de juizados especiais e turmas julgadoras quando a distribuição ou congestionamento indicarem a necessidade;
XI. promover a movimentação de servidores atuantes no quadro do Sistema dos Juizados Especiais em suas lotações;
XII. supervisionar e coordenar os Juizados Especiais Cíveis de Apoio;
XIII. exercer atribuições inerentes ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos - NUPEMEC, em relação aos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos - CEJUSC’s porventura instalados nas suas unidades judiciárias,
incumbindo-lhe planejar, implantar e superintendê-los.

1. Estrutura dos Juizados Especiais
O Sistema Estadual dos Juizados dispõe de 55 (cinquenta e cinco) Varas dos Juizados Especiais localizados na Comarca da Capital, sendo 37 (trinta e sete) unidades monocráticas
distribuídas por competências e 06 (seis) Turmas Recursais, cada qual composta por três
Juízes de Direito.
Os Juizados abrigam a Turma de Uniformização de Jurisprudência e a Turma de Admissibilidade de Recurso Extraordinário, disciplinadas no Regimento Interno das Turmas Recursais
(Resolução nº 02/2021/TJBA).
Compõem a estrutura judicante, ainda, as 20 (vinte) unidades de apoio, denominadas Serviço
de Atendimento Judiciário (SAJ), que oportunizam o atendimento ao jurisdicionado para o
exercício do jus postulandi, previsto no artigo 9º da Lei Federal nº 9.099/1995, sendo responsáveis pela redução a termo de queixas, expedição de certidões cíveis e criminais, além de
orientações gerais aos cidadão.
As unidades monocráticas na Capital estão dispostas nas 55 (cinquenta e cinco) Varas mencionadas (art. 130, XVII, da LOJ, e Resolução TJBA nº 19/2014), conforme descritivo a seguir:

a) 20 Varas do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis de Defesa do Consumidor;
b) 08 Varas do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis de Causas Comuns;
c) 06 Varas do Sistema dos Juizados Especiais Criminais;
d) 02 Varas do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
e) 01 Vara do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis de Trânsito;
f) 06 Turmas Recursais, cada uma composta por 03 (três) Juízes de Direito, titulares do
Sistema dos Juizados Especiais.

O Sistema dos Juizados Especiais da Capital conta também com o suporte de 06 (seis) Juizados Especiais Cíveis de Apoio (SAJs):

a) Juizado Especial Cível de Apoio - CAJAZEIRAS;
b) Juizado Especial Cível de Apoio - ESTAÇÃO PITUAÇU;
c) Juizado Especial Cível de Apoio - INSTITUTO DO CACAU;
d) Juizado Especial Cível de Apoio - PERIPERI;
e) Juizado Especial Cível de Apoio - SALVADOR SHOPPING;
f) Juizado Especial Cível de Apoio - SHOPPING BARRA.
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No interior, computam-se 62 (sessenta e duas) Varas autônomas dos Juizados Especiais,
distribuídos em 39 (trinta e nove) Comarcas, além de 165 (cento e sessenta e cinco) Juizados
Adjuntos que englobam as competências Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. Vejamos:
a) Unidades monocráticas do Interior do Estado da Bahia:
1. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Alagoinhas;
2. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Barreiras;
3. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Barreiras;
4. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Bom Jesus da Lapa;
5. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Brumado
6. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Camaçari;
7. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Camaçari;
8. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Canavieiras;
9. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Cícero Dantas
10. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Conceição do Coité;
11. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Conceição do Coité;
12. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Euclides da Cunha;
13. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Eunápolis;
14. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Eunápolis;
15. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Feira de Santana;
16. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Feira de Santana;
17. 3ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Feira de Santana;
18. 4ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Feira de Santana;
19. 5ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Feira de Santana;
20. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Gandu;
21. 1ª Vara do Sistema dos Juizados de Guanambi;
22. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Ilhéus;
23. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Ilhéus;
24. 3ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Ilhéus;
25. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Ipiaú;
26. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Ipirá
27. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Irecê;
28. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Irecê;
29. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Itaberaba;
30. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Itabuna;
31. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Itabuna;
32. 3ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Itabuna;
33. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Itamaraju;
34. 1ª Vara do Sistema dos Juizados de Itapetinga;
35. 1ª Vara do Sistema dos Juizados de Jacobina;
36. 2ª Vara do Sistema dos Juizados de Jacobina;
37. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Jequié;
38. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Jequié;
39. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Juazeiro;
40. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Juazeiro;
41. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Lauro de Freitas;
42. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Lauro de Freitas;
43. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Livramento de Nossa Senhora;
44. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Luís Eduardo Magalhães;
45. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Paulo Afonso;
46. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Paulo Afonso;
47. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Porto Seguro;
48. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Porto Seguro;
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49. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Riachão do Jacuípe;
50. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Santa Maria da Vitória
51. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Santo Antônio de Jesus;
52. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Santo Estevão;
53. Vara do sistema dos Juizados Especiais de Senhor do Bonfim;
54. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Serrinha;
55. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Serrinha;
56. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Simões Filho;
57. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Teixeira de Freitas;
58. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Teixeira de Freitas;
59. Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Valença;
60. 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Vitória da Conquista;
61. 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Vitória da Conquista;
62. 3ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Vitória da Conquista.

a) Juizados Especiais Adjuntos:
001 - ALAGOINHAS - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
002 - AMARGOSA - juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
003 - AMÉLIA RODRIGUES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
004 - ANDARAÍ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
005 - ARACI - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
006 - BAIANÓPOLIS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
007 - BARRA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
008 - BARRA DO MENDES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
009 - BARREIRAS - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
010 - BELMONTE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
011 - BOM JESUS DA LAPA - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
012 - BRUMADO - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
013 - BUERAREMA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
014 - CACHOEIRA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
015 - CACULÉ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
016 - CAETITÉ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
017 - CAMACÃ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
018 - CAMAÇARI - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
019 - CAMAMU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
020 - CAMPO FORMOSO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
021 - CANARANA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
022 - CANDEIAS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
023 - CÂNDIDO SALES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
024 - CANSANÇÃO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
025 - CAPELA DO ALTO ALEGRE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
026 - CAPIM GROSSO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
027 - CARAVELAS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
028 - CARINHANHA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
029 - CASA NOVA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
030 - CASTRO ALVES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
031 - CATU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
032 - CENTRAL - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
033 - CIPÓ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
034 - COARACI - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
035 - CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
036 - CONCEIÇÃO DO JACUÍPE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
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037 - CONDE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
038 - CONDEÚBA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
039 - CORAÇÃO DE MARIA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
040 - COTEGIPE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
041 - CRUZ DAS ALMAS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
042 - CURAÇÁ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
043 - DIAS D’AVILA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
044 - ENCRUZILHADA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
045 - ENTRE RIOS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
046 - ESPLANADA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
047 - EUNÁPOLIS - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
048 - FEIRA DE SANTANA - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
049 - GENTIO DO OURO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
050 - GOVERNADOR MANGABEIRA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
051 - GUANAMBI - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
052 - GUARATINGA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
053 - IAÇU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
054 - IBICARAÍ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
055 - IBIRAPUÃ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
056 - IBIRATAIA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
057 - IBOTIRAMA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
058 - IGUAÍ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
059 - ILHÉUS - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
060 - INHAMBUPE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
061 - IRAQUARA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
062 - IRARÁ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
063 - IRECÊ - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
064 - ITABELA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
065 - ITABUNA - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
066 - ITACARÉ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
067 - ITAGIBÁ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
068 - ITAJUÍPE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
069 - ITAMBÉ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
070 - ITANHÉM - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
071 - ITAPARICA - Juizado Especial Adjunto Cível e Criminal
072 - ITAPICURU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
073 - ITARANTIM - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
074 - ITIÚBA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
075 - ITORORÓ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
076 - ITUAÇU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
077 - ITUBERÁ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
078 - JACARACI - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
079 - JACOBINA - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
080 - JAGUAQUARA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
081 - JEQUIÉ - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
082 - JEREMOABO - Juizado Especial Adjunto Cível e Criminal
083 - JOÃO DOURADO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
084 - JUAZEIRO - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
085 - LAPÃO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
086 - LAURO DE FREITAS - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
087 - LENÇÓIS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
088 - MACAÚBAS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
089 - MAIRI - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
090 - MARAGOGIPE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
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091 - MATA DE SÃO JOÃO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
092 - MEDEIROS NETO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
093 - MIGUEL CALMON - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
094 - MONTE SANTO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
095 - MORRO DO CHAPÉU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
096 - MUCURI - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
097 - MUNDO NOVO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
098 - MURITIBA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
099 - MUTUÍPE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
100 - NAZARÉ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
101 - NOVA SOURE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
102 - NOVA VIÇOSA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
103 - OLINDINA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
104 - OLIVEIRA DOS BREJINHOS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
105 - PARAMIRIM - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
106 - PARIPIRANGA - Juizado Especial Adjunto Cível e Criminal
107 - PAULO AFONSO - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
108 - PIATÃ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
109 - PINDOBAÇU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
110 - PILÃO ARCADO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
111 - PIRITIBA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
112 - POÇÕES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
113 - POJUCA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
114 - PORTO SEGURO - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
115 - PRADO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
116 - PRESIDENTE JÂNIO QUADROS - Juizado Especial Adjunto Cível e Criminal
117 - QUEIMADAS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
118 - REMANSO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
119 - RETIROLÂNDIA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Crimina
120 - RIACHÃO DAS NEVES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
121 - RIACHO DE SANTANA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
122 - RIBEIRA DO POMBAL - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
123 - RIO REAL - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
124 - RUY BARBOSA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
125 - SANTA BÁRBARA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
126 - SANTA CRUZ CABRÁLIA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
127 - SANTA INÊS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
128 - SANTA RITA DE CÁSSIA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
129 - SANTA TEREZINHA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
130 - SANTALUZ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
131 - SANTANA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
132 - SANTO AMARO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
133 - SANTO ANTÔNIO DE JESUS - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
134 - SÃO DESIDÉRIO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
135 - SÃO FELIPE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
136 - SÃO FÉLIX - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
137 - SÃO FRANCISCO DO CONDE - Juizado Especial Adjunto Cível e Criminal
138 - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
139 - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
140 - SAPEAÇU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
141 - SAÚDE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
142 - SEABRA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
143 - SENHOR DO BONFIM - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
144 - SENTO SÉ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
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145 - SIMÕES FILHO - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
146 - SOBRADINHO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
147 - TANHAÇU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
148 - TAPEROÁ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
149 - TEIXEIRA DE FREITAS - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
150 - TEOFILÂNDIA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
151 - TREMEDAL - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
152 - TUCANO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
153 - UAUÁ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
154 - UBAÍRA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
155 - UBAITABA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
156 - UBATÃ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
157 - UNA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
158 - URANDI - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
159 - URUÇUCA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
160 - UTINGA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
161 - VALENÇA - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
162 - VALENTE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
163 - VITÓRIA DA CONQUISTA - Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública
164 - WENCESLAU GUIMARÃES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
165 - XIQUE-XIQUE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal
O Sistema dos Juizados Especiais do Interior conta também com o suporte de 14 (quatorze)
Juizados Especiais Cíveis de Apoio, distribuídos da seguinte forma:
1. SAJ – Alagoinhas;
2. SAJ – Barreiras;
3. SAJ – Camaçari;
4. SAJ – Eunápolis;
5. SAJ - Feira de Santana;
6. SAJ – Ilhéus;
7. SAJ – Itabuna;
8. SAJ – Jequié;
9. SAJ – Juazeiro;
10. SAJ - Lauro de Freitas;
11. SAJ - Porto Seguro;
12. SAJ - Santo Antônio de Jesus;
13. SAJ - Teixeira de Freitas;
14. SAJ - Vitória da Conquista.
Para atender a estas unidades, atualmente o PJBA conta com 103 Magistrados com competência exclusiva nas unidades dos Juizados Especiais na Capital e no Interior, sendo apoiados
por um contingente total de 998 servidores lotados no Sistema dos Juizados e 576 auxiliares
da justiça, dentre Juízes Leigos e Conciliadores.
Quanto à estrutura de auxiliares da justiça, calha destacar que estão em exercício 576 Juízes Leigos e Conciliadores, recrutados por meio de processo seletivo simplificado, regido
pelo Edital nº 01/2019/TJBA, com atuação nas Varas autônomas do Sistema dos Juizados, Turmas Recursais, Juizados Adjuntos Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública,
bem como nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), conforme a seguinte distribuição:
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zados Especiais, em busca de soluções que assegurem a observância dos princípios estabelecidos nas Leis nº 9.099/1995 e nº 12.153/2009, bem como a melhoria dos serviços prestados.

Os auxiliares da justiça foram responsáveis pela realização, no período compreendido entre 07 de fevereiro de 2022 e 05 de maio de 2022, de cerca de 32.632 minutas de sentença
e 23.310 audiências de conciliação, sob a supervisão dos Juízes togados, e sob o devido
controle da Coordenação dos Juizados, conforme regulamentação do Edital nº 01/2019, do
Decreto Judiciário nº 324/2020 e do Decreto Judiciário nº 365/2022:

No que concerne à estrutura administrativa, o Sistema Estadual dos Juizados Especiais,
além da Coordenação (COJE), é composta pelo Conselho Superior dos Juizados Especiais,
Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais e Mesa Diretora do Colégio.
O Conselho Superior dos Juizados Especiais é o órgão colegiado que exerce a orientação
superior dos Juizados, composto por três Desembargadores indicados pelo Tribunal Pleno, ao qual cabe sugerir a política administrativa e legislativa aplicável, na esteira do art. 16
da Lei nº 7.033, de 23 de agosto de 1997, como esclarecido alhures.

A Mesa Diretora do Colégio de Magistrados é responsável pela coordenação do Colégio de
Magistrados, competindo-lhe organizar as reuniões, eleger a nova Mesa Diretora, encaminhar propostas e decisões oriundas do Colégio, além de realizar estudos para a melhoria
dos Juizados Especiais, estando sua composição disciplinada no artigo 114 da Resolução nº
12/2007/TJBA (Regimento Interno dos Juizados Especiais), nos seguintes termos: “O Colégio
de Magistrados será coordenado por uma Mesa Diretora composta por um membro do Conselho Superior dos Juizados Especiais, indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, e que
será o seu Presidente, e por três magistrados eleitos por seus pares, pelo período de um ano,
podendo ser reconduzido por mais um período”.
A finalidade precípua do Colégio é congregar os juízes do Sistema, de modo a fomentar a discussão dos problemas frequentes e inerentes à função judicante e do próprio Sistema dos Juizados Especiais, em busca de soluções que assegurem a observância dos princípios estabelecidos nas Leis nº 9.099/1995 e nº 12.153/2009, bem como a melhoria dos serviços prestados.
A Mesa Diretora do Colégio de Magistrados é responsável pela coordenação do Colégio de
Magistrados, competindo-lhe organizar as reuniões, eleger a nova Mesa Diretora, encaminhar propostas e decisões oriundas do Colégio, além de realizar estudos para a melhoria
dos Juizados Especiais, estando sua composição disciplinada no artigo 114 da Resolução nº
12/2007/TJBA (Regimento Interno dos Juizados Especiais), nos seguintes termos: “O Colégio
de Magistrados será coordenado por uma Mesa Diretora composta por um membro do Conselho Superior dos Juizados Especiais, indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, e que
será o seu Presidente, e por três magistrados eleitos por seus pares, pelo período de um ano,
podendo ser reconduzido por mais um período”.
1. Núcleos de Trabalho da Coordenação dos Juizados Especiais
No âmbito da Coordenação dos Juizados Especiais, as atividades são distribuídas por núcleos
de trabalho, de modo a otimizar a prestação do serviço público.
Seguindo esta linha de cognição, a COJE estrutura-se no seguinte organograma:

Dentre as principais atribuições, o Conselho promove o acompanhamento da produtividade das unidades, conforme informações enviadas de forma recorrente pela Coordenação dos Juizados, bem como analisa os pleitos de servidores e edita Recomendação aos
Magistrados acerca da uniformização de procedimentos cartorários e de Gabinete.
Nos primeiros 100 dias da gestão, foram realizadas duas reuniões Ordinárias do Conselho
Superior dos Juizados Especiais (72ª e 73ª), com assessoramento direto da Coordenação
dos Juizados, que promove, por exemplo, a publicação em Diário Oficial das decisões proferidas, elaboração de ata de sessão, convocação de integrantes, elaboração de documentação e ofícios necessários, pesquisa de dados estatísticos nos sistemas processuais
e gerenciais, bem como acompanhamento das sessões.
O Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais é o órgão colegiado composto por todos
os juízes titulares do Sistema dos Juizados, com atuação exclusiva nos Juizados Especiais
e nas Turmas Recursais, ainda que eventualmente convocados pelo Tribunal de Justiça,
conforme previsão expressa do Regimento Interno dos Juizados Especiais (art. 110 da Resolução nº 12, de 23 de agosto de 2007).
A finalidade precípua do Colégio é congregar os juízes do Sistema, de modo a fomentar a discussão dos problemas frequentes e inerentes à função judicante e do próprio Sistema dos Jui-

Coordenação dos Juizados Especiais

Coordenação dos Juizados Especiais

84

85

1.1. Assessoria Jurídica
A Assessoria Jurídica, diretamente ligada ao Coordenador, dedica-se ao levantamento
de material teórico e prático, elaboração de minutas de expedientes administrativos
e jurídicos, recebimento de demandas de cidadãos, advogados, magistrados, prestadores de serviço, empresas e servidores, além de promoção do acompanhamento das
demandas de Núcleos, Comissões e Comitês do Tribunal de Justiça da Bahia.

paralisados, efetuando a anamnese e os diagnósticos prévios, a partir de dados colhidos diariamente do BI, conforme Decreto Judiciário nº 97, de 1º de fevereiro de 2016.
Desse modo, o Núcleo de Saneamento promove a baixa processual, colaborando no
alcance das metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça e da finalidade precípua
do Poder Judiciário, consistente na entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável e
na pacificação social dos conflitos.
1.8. Núcleo de Ouvidoria

Nesse ensejo, são expedidos diversos ofícios (simples e circulares), elaboradas minutas
e propostas de atos normativos internos, bem como são prestadas informações em
processos administrativos, internos ou oriundos do Conselho Nacional de Justiça, e nos
processos judiciais cuja temática e autoridade coatora envolvam o Sistema dos Juizados Especiais.

A Ouvidoria da Coordenação dos Juizados Especiais é o canal de comunicação direto
com o jurisdicionado e advogados para recepção das mais diversas solicitações e reclamações, diligenciando as soluções junto às Unidades Judiciárias e Colegiadas dos
Juizados Especiais.

1.2. Núcleo de Recursos Humanos

1.9. Núcleo de Aparelhamento dos Juizados

O Núcleo de Recursos Humanos é responsável pela análise prévia das informações funcionais pertinentes aos servidores que protocolam pedidos diversos, tais como nomeação para cargos comissionados (FC), designação para o exercício de funções gratificadas (FG), remoção, relotação, permuta, designações e designações substitutivas com
pagamento de CET.

O Núcleo de Aparelhamento desenvolve e executa projetos de conservação e melhorias da estrutura física nas Unidades Judiciárias que compõem os Juizados Especiais,
de modo a identificar as necessidades mais críticas, as reformas e os aparelhos indispensáveis aos serviços judiciários.

1.3. Núcleo de Gestão de Juízes Leigos e Conciliadores
O Núcleo de Juízes Leigos e Conciliadores é responsável por promover o levantamento prévio
das informações relacionadas ao exercício dos auxiliares da justiça, sobretudo produtividade,
além de verificar as necessidades de nomeação e designação para cada unidade judiciária.
1.4. Núcleo de Serviço de Apoio Judiciário (SAJ)
O Núcleo de Serviço de Apoio Judiciário atua no diálogo diário com os Juizados Especiais Cíveis de Apoio/Serviços de Atendimento Judiciário, que funcionam nos Serviços
de Atendimento ao Cidadão (SAC) da capital e do interior do Estado da Bahia, com o
propósito de instruir a adequada supervisão e gestão desse serviço.
1.5. Laboratório de Inovações dos Juizados Especiais
O Laboratório de Inovações dos Juizados Especiais é responsável pela análise dos serviços informatizados no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais e desenvolvimento
permanente de soluções tecnológicas para melhoria do desempenho das atividades
judicantes e administrativas, atuando na inovação e desenvolvimento de projetos, bem
como no levantamento estatístico do desempenho das unidades judiciárias, magistrados e servidores.
1.6. Núcleo de Distribuição Judicial
O Núcleo de Distribuição Judicial é responsável pela análise prévia e distribuição de
cartas precatórias e de processos oriundos do Plantão 1º Grau de competência do Sistema para uma das Varas do Sistema dos Juizados Especiais da Capital.
1.7. Núcleo de Saneamento e Baixa Processual
O Núcleo de Saneamento e Baixa Processual tem o escopo fundamental de realizar
o saneamento nas Unidades Judiciarias em que se observe o acúmulo de processos
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1.10. Escritório de Projetos e Processos Departamentais
O Escritório de Projetos e Processos Departamentais da Coordenação dos Juizados Especiais do Estado da Bahia tem sua composição estabelecida por meio da Portaria nº
117/2022-COJE, e possui o objetivo de apoiar a gestão dos projetos estratégicos e departamentais oriundos da COJE, buscando conferir efetividade ao Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça.

2. Atividades desenvolvidas pela Coordenação dos Juizados Especiais no período
compreendido entre fevereiro e maio de 2022
Desde o início da gestão atual, foram desenvolvidas diversas atividades pela Coordenação dos Juizados Especiais, destacando-se a participação em reuniões, comitês, além
da instalação de Vara dos Juizados Especiais e Juizados Adjuntos da Fazenda Pública.
A fim de melhor sistematizar as ações empreendidas pela COJE, serão minudenciadas
a seguir as atividades acompanhadas pelos núcleos internos.
2.1. Assessoria Jurídica
No ensejo de organizar o início da gestão, de forma alinhada ao planejamento estratégico do Tribunal de Justiça da Bahia, foi desenvolvido cronograma de revisão do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da
Fazenda Pública do Estado da Bahia e da Turma de Uniformização da Jurisprudência,
visando a adequação dos fluxos procedimentais e, em especial, a regulamentação da
Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários.
Inicialmente, foram feitas tratativas com Dr. Raimundo Nonato Borges Braga, Juiz da
5ª Vara dos Juizados Especiais do Consumidor da Capital, e com Dr. Freddy Pitta Lima,
Juiz Assessor da 2ª Vice-Presidência e Coordenador da Seção de Recursos, com o objetivo de ajustar o procedimento de admissão de recursos extraordinários no âmbito das
Turmas Recursais. Após, ainda no mês de fevereiro, foi feita reunião com o juiz representante das Turmas Recursais, Dr. Rosalvo Vieira, solidificando a proposta de alteração
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da Resolução nº 02/2021/TJBA, que foi aprovada à unanimidade pelo Conselho Superior
dos Juizados Especiais na 73ª Sessão Ordinária, e segue os trâmites internos para aprovação plenária.
No dia 14 de fevereiro, a Coordenação dos Juizados recebeu a visita do Presidente do
Tribunal de Justiça, quando foram apresentados a equipe e os projetos estratégicos e
departamentais da COJE.
No mesmo mês, foi realizada reunião com os integrantes da Mesa do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais, Dra. Nícia Olga Dantas, Dra. Andrea Tourinho Araújo e Dr.
Valecius Beserra, com intuito de organizar e planejar as atividades do órgão colegiado
para o ano de 2022. Dentre as principais demandas suscitadas pelos magistrados, destacam-se a importância de inclusão dos Juizados Especiais no Programa de Estágio
de Pós-graduação do PJBA, a carência de servidores, especialmente nas comarcas do
interior, e a necessidade de ampliação da atuação da Defensoria Pública nos Juizados,
com ênfase nas demandas criminais.
Colimando promover o diálogo interinstitucional, a COJE realizou reunião com a Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, e com representantes do
órgão de classe, abordando assuntos relacionados ao Sistema dos Juizados Especiais,
notadamente, no que tange à atuação dos prestadores de serviços, utilização de ferramentas do sistema judicial (PROJUDI), bem como o fluxo de julgamentos nas Turmas
Recursais.
Em fevereiro de 2022, a Assessoria, em apoio ao Escritório de Projetos e Processos Departamentais, também participou de reunião coordenada pela SEPLAN com o objetivo
de definir o Mapa Estratégico da Coordenação dos Juizados Especiais, cuja missão é
assegurar o acesso à justiça visando a paz social, pautada em valores institucionais, tais
como acessibilidade, agilidade, credibilidade, eficiência e ética.
No dia 18 de fevereiro, foram publicados os Decretos Judiciários nº 151 a 162, que instituíram os Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública nas comarcas de Barreiras,
Camaçari, Eunápolis, Ilhéus, Itabuna, Jacobina, Juazeiro, Lauro de Freitas, Porto Seguro,
Simões Filho, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, sendo imprescindível ressaltar
a importância dessa medida para o aperfeiçoamento da qualidade, da celeridade, da
eficiência, da eficácia e da efetividade dos serviços judiciários da primeira instância.
Também foi publicado o Decreto Judiciário nº 164, de 21 de fevereiro de 2022, que altera
a lista anual de substituições das Turmas Recursais da Comarca da Capital do Estado
da Bahia, visando dar conhecimento amplo acerca do regime de substituição aos interessados, de modo a preservar os princípios da transparência e do juiz natural.
A Coordenação dos Juizados também solidificou a proposta de atualização do Regimento
Interno dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Administrativo da Justiça, no que diz respeito a
sua própria competência institucional, encaminhando-a para aprovação da Presidência.
Com o avanço dos projetos, no mês de março do corrente ano, a Coordenação dos
Juizados participou de reunião com a Secretaria de Planejamento para analisar a proposta de revisão da tabela de Lotação Paradigma, repassando informações e subsídios
para a alteração do referencial de quantitativo de servidores em exercício no Sistema
dos Juizados Especiais.
Na primeira quinzena do mês, foram publicados os Decretos Judiciários nº 231 a 240, de
11 de março de 2022, instituindo novos Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Públi-
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ca, desta feita nas comarcas de Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Guanambi,
Irecê, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim e Valença, objetivando expandir o procedimento dos Juizados Especiais às comarcas em que não há
Vara do Sistema de competência fazendária. A COJE, nessa oportunidade, promoveu
a designação de juízes leigos, com vistas a garantir a celeridade e eficiência das ações
que tramitam sob o rito especial da Lei nº 12.153/2009.
Em razão da instalação dos Juizados Especiais Adjuntos da Fazenda Pública nos primeiros dias da gestão, o Desembargador Coordenador reuniu os magistrados titulares
das Varas nas quais funcionam anexados, no dia 16 de março, com vistas a esclarecer as
dúvidas sobre o funcionamento dos adjuntos fazendários e melhor atender às expectativas dos magistrados, dos servidores e da sociedade.
No dia 09 de março, o Desembargador Coordenador participou da reunião da Comissão de Transição de Depósitos Judiciais, cuja pauta centrou-se na discussão do processo de adaptação e avanços a serem iniciados, tendo em vista a conclusão da fase de
transição entre o Banco do Brasil e o BRB.
Na mesma trilha, a Coordenação dos Juizados Especiais organizou reuniões do Conselho dos Juizados Especiais, prestando auxílio técnico e administrativo, nos dias 10 de
março (72ª Sessão Ordinária) e 07 de abril (73ª Sessão Ordinária). Nas referidas sessões,
foram discutidos temas de substancial importância para o Sistema dos Juizados Especiais, tais como expediente instaurado para apurar faltas dos magistrados em reuniões
do Colégio, aprovação de emendas à Resolução nº 02/2021/TJBA (Regimento Interno
das Turmas Recursais), além de pedidos de remoção e relotação de servidores.
Em relação aos projetos acompanhados pela COJE em assessoramento do Conselho
Superior dos Juizados Especiais, foi finalizada proposta de atualização da Lei Estadual
nº 7.033/97, que versa sobre os Juizados Especiais da Bahia, com aprovação e encaminhamento de minuta de Projeto de Lei à Presidência para que possa seguir o devido
trâmite legislativo.
Em meados do mês de março, também foram promovidas interlocuções entre a COJE,
o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia (NUPEMEC), a Diretoria de Primeiro Grau (DPG) e a Juíza Coordenadora do CEJUSC Família de Salvador, além de outros colaboradores, com
objetivo de tratar sobre assuntos relativos à remuneração e desempenho das funções
dos conciliadores, bem como da instalação de CEJUSCs especializados nas matérias de
superendividamento e de violência doméstica e familiar.
Na oportunidade, a Coordenação dos Juizados Especiais analisou minuta de proposta de
atualização do Decreto Judiciário nº 324, de 09 de julho de 2020, que dispõe sobre os atos
remuneráveis dos conciliadores, bem assim de criação de Núcleo de Conciliação e Mediação
de Conflitos oriundos de superendividamento, fazendo os encaminhamentos necessários.
Ainda no mês de março, foi realizada reunião com o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil/Bahia - Subseção Feira de Santana, visando discutir assuntos peculiares à
região, oportunidade na qual a Coordenação dos Juizados comprometeu-se a envidar
esforços para a consecução do provimento jurisdicional célere e qualificado, inclusive
com apoio do Núcleo de Saneamento da COJE.
Também foram feitas interlocuções e reunião com a Comissão Especial de Apoio aos
Advogados Conciliadores nos Juizados Especiais da OAB/BA, cujo intuito foi dialogar
sobre a remuneração e a importante atuação dos conciliadores no Tribunal de Justiça.
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Sobre os auxiliares da justiça, é importante pontuar que a Coordenação dos Juizados
enviou ofício à Universidade Corporativa – UNICORP (Ofício Simples nº 129/2022-COJE)
solicitando a contratação de curso de capacitação básica de conciliadores e juízes leigos, na esteira das Resoluções nº 125/2010 e nº 174/2013, do Conselho Nacional de Justiça, pois é premente a necessidade de conformar a atividade desses auxiliares às normas do Conselho Nacional de Justiça.
A Assessoria Jurídica também promove o acompanhamento constante da produtividade dos juízes leigos, enviando ofícios mensais aos magistrados com o objetivo de
fazer cumprir as metas mínimas estabelecidas como parâmetro de produtividade pela
Coordenação dos Juizados Especiais.
Cabe destacar que, após as tratativas com os órgãos interessados, foram publicados
os Decretos Judiciários nº 364 e 365, de 2 de maio de 2022, que dispõem sobre os atos
remuneráveis dos juízes leigos e dos conciliadores, com a finalidade de atualizar e adequar o regime remuneratório desses auxiliares da justiça aos normativos internos do
Tribunal de Justiça.
Ainda no encerro de uma gestão dialógica, o Desembargador Coordenador promoveu
reunião com os magistrados das Varas do Sistema dos Juizados Especiais de Causas
Comuns, no dia 21 de março, quando foram discutidas pautas atinentes aos Juizados
Especiais de Causas Comuns, dentre as quais a nomeação de conciliadores e juízes leigos e a organização da pauta de audiências, com o fim precípuo de melhor atender as
legítimas expectativas da sociedade acerca da atividade-fim do Poder Judiciário.
No mês de abril (01.04), a assessoria compilou dados e informações úteis para subsidiar
o Coordenador em reunião realizada com os Juízes das Turmas Recursais para debater
sobre a regulamentação da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários, sobre o fluxo de julgamento monocrático nas Turmas, lista de substituição legal, dentre
outros assuntos relevantes.
Em 04 de abril, foi realizada a primeira reunião do Núcleo de Combate às Fraudes do
Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia (NUCOF), sob a coordenação do
Desembargador Paulo Chenaud, resultando na expedição de trinta ofícios aos interessados remetentes e à Ordem dos Advogados do Brasil para adoção das providências necessárias.
Ainda no mês de abril, no dia 08, a Coordenação dos Juizados Especiais promoveu as
ações necessárias à instalação da 5ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Feira de Santana, considerando a crescente demanda de processos distribuídos
nas competências cível, consumerista e criminal da comarca, de modo a valorizar a
Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e promover a
organização judiciária com vistas à eficiência e à celeridade processual.
O núcleo jurídico da Coordenação dos Juizados participou de Reunião do Grupo de
Trabalho para aprovação de novo Plano de Cargos e Salários para os servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que objetiva o exame e debate sobre a proposta
de reestruturação e unificação das carreiras dos servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia.
No último dia 20.04, o Coordenador dos Juizados Especiais reuniu-se com a SETIM,
SEAD e SEPLAN para tratar do alinhamento de demandas das unidades dos Juizados,
sendo discutidas as dificuldades enfrentadas para a manutenção predial das Varas do
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Sistema dos Juizados das Comarcas do Interior, quando localizadas em prédio próprio,
apartado do Fórum onde funcionam as varas da justiça comum, bem como o cronograma de adaptação das edificações para acessibilidade plena.
No início do mês de maio (02.05), o Desembargador Coordenador reuniu os magistrados das Varas do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor para dialogar acerca
das demandas prioritárias das Unidades Judiciárias, tais como nomeação de conciliadores e juízes leigos e a organização da pauta de audiências, com o fim precípuo de
melhor atender as legítimas expectativas jurisdicionais da sociedade.
O Desembargador Coordenador, ainda no princípio do mês de maio (06.05), promoveu
reunião com a Secretária e Assessores das Turmas Recursais, colimando ajustar as normas procedimentais internas relativas ao atendimento das partes e fluxos processuais,
dentre outros assuntos relevantes ao serviço judiciário.
Ademais, os integrantes da assessoria jurídica da COJE acompanharam as reuniões do
NUGEDEM (25.02.2022, 25.03.2022 e 08.04.2022), do CIJEBA (16.03.2022) e do Comitê
Gestor de Atenção Prioritária ao 1º Grau (06.04.2022), em apoio ao Coordenador, nas
quais foram discutidas medidas de acompanhamento e tratamento das demandas
predatórias e fraudulentas no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, bem como as
ações necessárias para melhor gestão de recursos voltados ao 1º Grau.
Além destas participações, a COJE ainda compareceu nas reuniões para tratativas sobre a ampliação do Juízo 100% Digital no Poder Judiciário da Bahia, colaborando com
a formalização do ato que pretende abarcar todas as unidades judiciárias do Estado,
especialmente ao considerar que os Juizados Especiais, no Sistema PROJUDI, já funcionam sob o rito 100% digital.
A assessoria jurídica também promove o acompanhamento constante dos projetos
departamentais do Vade Mecum dos Juizados Especiais e da Revista Novatio, desenvolvendo seus cronogramas de publicação, pesquisa e organização de tais projetos,
bem como do Plano de Ação oriundo da Auditoria Especial ESP 001/2021, que trata dos
vínculos e fiscalização do regime dos auxiliares da justiça no âmbito dos Juizados Especiais. Além destas atividades, o núcleo acompanha a disponibilização de horários dos
juízes e assessores na Central de Agendamento, para que seja assegurado o melhor
atendimento possível ao cidadão.
Demais disto, a assessoria jurídica, nestes primeiros meses de gestão, tem atuado no
Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA), elaborando minutas de despachos,
decisões, pareceres em consultas formuladas por outros setores (a exemplo das Assessorias Especiais da Presidência I e II) e dando o encaminhamento devido aos processos
administrativos em trâmite no referido sistema. As demandas são originadas de magistrados, servidores, juízes leigos e conciliadores, cidadãos, empresas e advogados, de
modo que a assessoria promove a intermediação entre tais pleitos e o Coordenador
dos Juizados Especiais.
O núcleo jurídico da COJE também foi responsável por atender demandas do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça, por solicitação do Coordenador, tendo prontamente encaminhado as informações que foram solicitadas em
Procedimentos de Controle Administrativo, Pedidos de Providências e Acompanhamento de Cumprimento de Decisão, através da Presidência do Tribunal de Justiça, no
encerro de cooperar com o cumprimento dos princípios da administração pública no
âmbito do Poder Judiciário.
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2.2. Núcleo de Recursos Humanos

2.3. Núcleo de Gestão de Juízes Leigos e Conciliadores

O núcleo de recursos humanos é responsável pela análise de pedidos de nomeação de
servidor para cargos comissionados (assessor magistrado, diretor de secretaria de vara,
etc), designação de servidor para exercício de função gratificada, permuta, remoção,
relotação, substituição, bem como elaboração de Decretos e Portarias atinentes à movimentação desses servidores.

O núcleo de juízes leigos e conciliadores trata de questões relativas aos prestadores de
serviço atuantes em Varas do Sistema dos Juizados Especiais, nos Juizados Especiais
Adjuntos e nos CEJUSCs, de forma cooperativa, a exemplo de nomeações, designações,
desligamentos, cooperações, revogações de designações, afastamentos, relotações e
pedidos de final de lista.

Durante os primeiros 100 dias da atual gestão, biênio 2022-2024, foram expedidas 51
(cinquenta e uma) Portarias de designação de servidores e tramitaram no núcleo 157
(cento e cinquenta e sete) processos, conforme discriminativo abaixo:

Nesta linha, entre fevereiro e maio, expediu o total de 229 (duzentos e vinte e nove) portarias, realizando as seguintes atividades:

É importante registrar que, atualmente, existe um montante de 1.834 servidores Cliente Origem “Q” ativos, ou seja, que integram a estrutura global do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado da Bahia. No entanto, apenas 998 são ativos lotados nas unidades
judiciárias dos Juizados Especiais, 337 encontram-se exercendo Cargos Comissionados
(TJ-FC) e 124 exercem Funções Gratificadas (TJ-FG), o que resulta no total de 836 servidores Cliente Origem “Q” ativos lotados fora dos Juizados Especiais:
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2.4. Núcleo de Serviço de Apoio Judiciário (SAJ)
O Núcleo de Serviço de Apoio Judiciário (SAJ) foi concebido pelo Decreto Judiciário
nº 37/96, com o propósito de prestar informações à sociedade sobre diversos serviços
disponibilizados pelo Tribunal de Justiça da Bahia, além de executar outros específicos
direcionados ao cidadãos, mormente as atermações de queixas dos Juizados Especiais
Cíveis. Como mencionado alhures, os SAJs estão dispostos da seguinte maneira:

1.1. Laboratório de Inovação dos Juizados Especiais
O Laboratório de Inovação dos Juizados Especiais é o núcleo da COJE responsável pelo
conhecimento e análise dos serviços informatizados no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, através do desenvolvimento permanente de soluções tecnológicas para
melhoria do desempenho das atividades judicantes e administrativas, atuando na inovação e desenvolvimento de projetos, bem como no levantamento e acompanhamento estatístico do desempenho das unidades judiciárias, magistrados e servidores.
Nessa senda, recebe as demandas de cidadãos, advogados, magistrados, auxiliares da
justiça, empresas, servidores e da própria Coordenação, fazendo análises, soluções, suporte nas funcionalidades e regras dos sistemas, requisitos, homologações e intervenções específicas.

Nos primeiros meses de gestão, no período entre fevereiro e maio de 2022, o Núcleo de
Serviço de Apoio Judiciário executou as seguintes atividades:
I. Acompanhamento e resposta de cerca de 350 (trezentos e cinquenta) e-mails, atendendo a questionamentos e dúvidas de cidadãos e servidores;
II. Fornecimento de 40 (quarenta) certidões de propriedade de veículos aos atendentes
judiciários, com o fito de fornecer subsídios para ingresso de ações judiciais, considerando que os SAJs, em razão do serviço essencial de atermação de queixas, possuem
acesso às informações constantes no banco de dados do Sistema RENAVAM;
III. Tratamento de cerca de 75 (setenta e cinco) processos administrativos, no SIGA, cuja
temática envolve férias, licenças, abonos de falta e folgas de TRE, permitindo que a
COJE fiscalize o desempenho das atividades dos servidores lotados nos SAJs.
Nos meses de fevereiro até maio de 2022, foram registradas 7.307 atermações de queixas pelos SAJs, conforme tabela e anexo descritivos a seguir:

Nos primeiros 100 dias do biênio, no desempenho destas atividades, registra-se que, do
contingente de demandas, foram atendidos 24 (vinte e quatro) processos administrativos através do sistema SIGA e cerca de 5.300 (cinco mil e trezentos) e-mails, referentes a
informações e solicitações relacionadas aos sistemas utilizados pelos Juizados Especiais,
bem como cadastros, habilitações/desabilitações, configurações das unidades virtuais e
pautas de audiências dos Juizados, bem como diversos levantamentos estatísticos envolvendo os Sistemas Judiciais no âmbito dos Juizados Especiais e Turmas Recursais.
Foram atendidos, ainda, cerca de 386 (trezentos e oitenta e seis) e-mails, referentes a
informações e solicitações de interessados relacionadas ao sistema BRBJUS, direcionados do e-mail depositosjudiciais@tjba.jus.br, referentes a demandas de situações de
vinculação de contas, alvarás e demais comportamentos do sistema.
No que tange às inovações tecnológicas desenvolvidas por esta coordenação, foram
realizadas as seguintes ações:
1. Ampliação do serviço desempenhado pelo robô que realiza triagem de processos em
81 unidades judiciárias da competência “Defesa do Consumidor” e 05 Turmas Recursais, atribuindo localizadores temáticos nos processos;
2. Implantação de Robô que realiza Triagem de Processos da Turma de Uniformização,
no sistema PJE, cujo objetivo é auxiliar o gabinete marcando os processos com etiquetas tematizadas, com uso de palavras chaves definidas pelo próprio gabinete;
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3. Compartilhamento da Assistente Virtual Sofia na PDPJ - Plataforma Digital do Poder
Judiciário, após a realização de reuniões com a equipe técnica do Conselho Nacional
de Justiça para passagem de conhecimento e tecnologia utilizada no desenvolvimento
da Assistente.
Além das ações supramencionadas, foi iniciado o desenvolvimento de novo fluxo processual no Sistema PJE para os Juizados Especiais Cíveis e Fazendários, assim como
melhoria de fluxo e implantação de nova automação para triagem temática de processos da Sexta Turma Recursal.
A COJE, através do Laboratório de Inovação, apoiou a Secretaria de Tecnologia e Modernização na homologação da nova funcionalidade do “PJE - Plenário Virtual”, que
proporcionará um melhor funcionamento e acompanhamento das sessões de julgamento da Sexta Turma Recursal e Turma de Uniformização.

o sistema administrativo que mantém os registros funcionais e produtividades dos
auxiliares da justiça, com objetivo de fornecer certidão online de atuação da função
exercida e gerar novos relatórios e informações gerenciais de controle, definidos no
Plano de Ação oriundo da Auditoria Especial ESP 001/2021. Além desta atividade, foi
elaborado requisito para modernizar os procedimentos de geração das produtividades de conciliadores e juízes leigos pelo sistema PJe, intensificando o registro automático dessas produtividades.
No presente biênio, a COJE assume apoio também à Comissão responsável pelo Portal
da Transparência, onde o Laboratório de Inovação dos Juizados Especiais tem como
principal papel o fornecimento de informações relacionadas ao Sistema dos Juizados
Especiais, assim como adequações dos sistemas e site, para atendimento à resolução
do Conselho Nacional de Justiça. Desta forma, foram realizadas melhorias nos sistemas
judiciais, assim como atualização do site oficial dos Juizados Especiais, fornecendo informações sobre os serviços prestados, notícias, estrutura administrativa, normativos e
demais itens que permeiam o universo do Sistema dos Juizados Especiais.

Com relação ao Sistema PROJUDI, foram realizadas as seguintes ações:
1. Aprimoramento do sistema de recomendação de julgados relacionados, baseado em
inteligência artificial;
2. Ampliação do sistema de recomendação de julgados relacionados, com mapeamento de julgados da competência de causas comuns;
3. Atualização do fluxo da negociação virtual: a partir de agora, a negociação acontece
em paralelo ao fluxo ordinário do processo;
4. Aprimoramento das telas do ambiente da negociação virtual: a negociação virtual
foi inserida na tela inicial do perfil do advogado e dos representantes da empresa, facilitando e estimulando a negociação virtual.
5. Aprimoramento do perfil de juiz leigo, disponibilizando para o serviço de julgados
relacionados;
6. Aprimoramento do sistema de distribuição processual do PROJUDI: a partir de agora, o sistema conta com contadores específicos para classes de processos, favorecendo
uma distribuição equânime entre os órgãos julgadores;
7. Aprimoramento das telas de cadastro e gerenciamento das Delegacias.

Ainda no início deste biênio, foi realizado treinamento para todos os Juízes Togados e
Assessores das Turmas Recursais, visando à utilização do sistema de recomendação de
julgados relacionados. No que tange às Turmas Recursais, foi promovida a elaboração
de projeto para a realização das sessões de julgamento em formato híbrido, já tendo
sido iniciada a preparação das salas de sessões.
O Laboratório de Inovação dos Juizados Especiais, ainda, desempenhou tarefas indispensáveis relativas à instalação da 5ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Feira de Santana, fornecendo todo o suporte sistêmico necessário para o pleno
funcionamento da unidade judiciária.

Nesse contexto, foram ainda aprimorados os relatórios do BI (Business Intelligence)
para possibilitar ao Grupo de Saneamento e Baixa Processual monitorar com maior
agilidade as pendências das Serventias e dos Gabinetes das Unidades Judiciárias integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, bem como acompanhar a evolução do
saneamento nessas unidades, subsidiando o Grupo para as tomadas de decisões e planejamento estratégico.
Em relação ao sistema PAINEL EXAUDI, esta Coordenação apoiou a Secretaria de Tecnologia e Modernização na elaboração dos relatórios das Turmas Recursais e encaminhou as sugestões de melhoria dos relatórios relacionados às Varas do Sistema dos
Juizados, bem como regularizou os acessos de todos os Magistrados do Sistema dos
Juizados Especiais e o respectivo mapeamento das unidades perante ao Sistema de
Organização Judiciária (SOJ).
Ademais, visando incentivar uma gestão da informação mais transparente, foram elaborados requisitos para detalhar os dados pertinentes à Distribuição dos Juizados, considerando o que ingressa por distribuição, dependência, migração e as redistribuições
ocorridas, publicizados mensalmente no Diário da Justiça Eletrônico e no Portal dos
Juizados Especiais (Relatório Gerencial dos Juizados Especiais do Estado da Bahia).
Tendo em vista as Diretrizes da Gestão da Presidência para o biênio 2022-2024, em
especial no que tange à garantia da qualidade da informação e da acurácia dos dados
para a melhoria da previsibilidade dos resultados e das decisões mais assertivas, esta
Coordenação dos Juizados Especiais também identificou e diligenciou, no sistema PJe
2º Grau, a necessidade de aperfeiçoamento no registro dos julgamentos colegiados,
sinalizando aos setores competentes sobre essa medida.

1.2. Núcleo de Distribuição Judicial
O núcleo de distribuição realiza o exame pormenorizado de cartas precatórias e de processos oriundos do Plantão 1º Grau de competência do Sistema, promovendo a devida
distribuição para uma das Varas do Sistema dos Juizados Especiais da Capital.
No corrente ano, o núcleo obteve a seguinte produtividade:

Com relação ao acompanhamento e gestão de juízes leigos e conciliadores, o núcleo
está elaborando, no curso dos meses iniciais, requisitos de sistemas para aperfeiçoar
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Relação das Unidades Judiciais saneadas, por ordem cronológica:

1.3. Núcleo de Saneamento e Baixa Processual
O Grupo de Saneamento e Baixa Processual dispõe de 7 (sete) servidores e 7 (sete) juízes leigos, tendo por escopo a realização de anamnese, diagnóstico 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.
O Núcleo tem como atribuições a análise do acervo processual existente nas Unidades
Judiciárias, com a elaboração de pré-análises e movimentações processuais, além do
acompanhamento, em conjunto com os servidores, do desempenho das secretarias
e da prestação jurisdicional, tudo com o objetivo primordial de colaborar no alcance
das metas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça, no encerro do planejamento
estratégico voltado ao cumprimento do macrodesafio agilidade e produtividade na
prestação jurisdicional (Resolução TJBA nº 03, de 24 de março de 2021).
Segue abaixo o relatório discriminado de atuação do Núcleo de Saneamento, nos 100
primeiros dias de gestão, referente à produtividade iniciada no mês de fevereiro de 2022:
Saneamento das Unidades Monocráticas:
1. Sistemas: PROJUDI e PJe
2. Unidades Saneadas: 13
3. Movimentações processuais diversas (Atos de Secretaria): 24.805
4. Minutas de pré-análises (total): 16.130
4.1. Sentenças de mérito/Embargos à Execução: 4.814
4.2. Embargos de Declaração: 1.387
4.3. Sentenças homologatórias: 76
4.4. Sentenças extintivas: 1.074
4.5. Liminares: 154
4.6. Despachos/decisões: 8.625
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Desse modo, até o presente momento, no ano de 2022, o Grupo de Saneamento e Baixa Processual promoveu o montante total de 32.184 (trinta e dois mil, cento e oitenta
e quatro) movimentações processuais e pré-análises, primando pela análise técnica e
empenhando-se em garantir uma prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e procedimental na tramitação dos processos judiciais sob a égide do rito
especial da Lei nº 9.099/95.
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1.1. Núcleo de Ouvidoria
O núcleo de Ouvidoria da COJE é a unidade responsável por receber e analisar manifestações referentes aos serviços públicos prestados pelas unidades judiciárias vinculadas aos Juizados Especiais, sob Coordenação do Desembargador Paulo Alberto
Nunes Chenaud.
A Ouvidoria disponibiliza os seguintes canais de comunicação: e-mail (ouvidoriajuizados@tjba.jus.br), telefone (71 3483-3658 ou 71 3483-3667) e atendimento presencial, tendo recebido, no período de 02 de março de 2022 a 05 de maio de 2022, 630
(seiscentos e trinta) demandas, o que implica em uma média semanal de aproximadamente 79 (setenta e nove) relatos.
Dos atendimentos feitos, 509 relatos foram realizados por e-mails, 111 relatos foram
realizados por telefone, 10 relatos foram realizados presenciais, conforme exposição
gráfica a seguir:

O núcleo também colaborou na conclusão da reforma do Fórum dos Juizados Especiais de Feira de Santana, que abriga as cinco Varas do Sistema dos Juizados Especiais
da Comarca, acompanhando a instalação de todos os equipamentos, móveis e materiais necessários ao pleno funcionamento das unidades.
1.3. 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, tendo
sua composição atualizada pela Portaria nº 117/2022-COJE, com o objetivo de apoiar a
gestão dos projetos estratégicos e departamentais e zelar pelo seu alinhamento à estratégia do Tribunal através de seus objetivos estratégicos e os macrodesafios do Poder
Judiciário Nacional estabelecidos pelo CNJ, buscando conferir efetividade e transparência aos resultados das iniciativas do PJBA.
Para tanto, o Escritório de Projetos da COJE, durante os primeiros 100 dias do biênio, participou ativamente da Semana da Estratégia, realizada pela SEPLAN, pela primeira vez na
história do TJBA com a duração de 04 dias, onde foram discutidas e priorizadas iniciativas
de demandas estratégicas, processos estratégicos e indicadores de riscos. As iniciativas trabalhadas no decorrer da Semana da Estratégia, também são provenientes de ações realizadas pelo EDEP, sendo levantadas as demandas e iniciativas estratégicas, alinhadas aos
objetivos estratégicos do TJBA e aos macrodesafios do Poder Judiciário Nacional.
1.3.1. Projetos Estratégicos
Os Projetos Estratégicos são iniciativas priorizadas que contribuem para o alcance dos
objetivos estratégicos do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Aprovados pelo Comitê
de Governança 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.

1.2. Núcleo de Aparelhamento Dos Juizados Especiais
A COJE, através do Núcleo de Aparelhamento, desenvolve e executa projetos de conservação e melhorias da estrutura física nas Unidades Judiciárias que compõem o Sistema dos Juizados Especiais da Bahia.
No início da gestão atual, quanto à atividade de realização de obras e aparelhamento
das Varas e Fóruns dos Juizados Especiais, podem ser apontadas as seguintes providências: instalação de sala destinada ao funcionamento do Núcleo de Conciliação e
Mediação de Conflitos oriundos de superendividamento no Fórum Ruy Barbosa; instalação e reorganização da Sala da COJE no Fórum Regional do Imbuí e transferência da
Administração para o 2° andar; alteração do layout da sala de manutenção e almoxarifado, ampliando para acomodação dos funcionários da limpeza, agentes de portaria,
refrigeração e manutenção; transferência do almoxarifado da limpeza para piso térreo,
evitando o transtorno da transferência dos materiais do uso diário; início do processo de
alteração do layout do átrio do Fórum; pintura das salas de audiências de conciliações;
instalação das catracas e cancelas para ingresso de servidores, magistrados e partes.

O EDEP da COJE atuou nos 03 (três) Projetos Estratégicos que estão sob responsabilidade da COJE, para atender aos prazos estabelecidos e realizar a entrega de todos os
produtos que compõem um determinado projeto. São eles:
a) 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 sentença
transitada em julgado, em todas as Unidades Judiciárias, através da implementação de
ações conjuntas da Coordenação dos Juizados Especiais com o Núcleo de Arrecadação
e Fiscalização (NAF), Secretaria Judiciária (SEJUD), Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (SETIM) e Assessoria de Comunicação (ASCOM).

Além destas medidas, o núcleo implementa e fiscaliza diversas melhorias estruturais no
Fórum Regional do Imbuí, inclusive com o objetivo de atender as medidas sanitárias impostas pelos atos normativos conjuntos do Tribunal de Justiça da Bahia, propiciando o
atendimento de partes, advogados e membros do Ministério Público e Defensoria Pública.
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O Projeto, executado em 2020 e 2021, constitui-se em três eixos: formação e capacitação de servidores; tratamento dos processos represados e melhoramento dos fluxos
processuais através de inovação tecnológica. Ao longo desse período, foram realizadas
capacitações de servidores e tratamento de cerca de 10.052 processos selecionados
como prioritários, o que gerou, ao final, uma arrecadação de R$ 8.039.818,38 apenas no
ano de 2020.

c) Inovações Tecnológicas
O projeto de Inovações Tecnológicas da COJE foi apresentado e aprovado na Reunião
de Análise Estratégica (RAE), após proposta discutida na Reunião de Líderes Avançados
(RLA), decidindo-se pelo seu encerramento parcial, a fim de possibilitar criação de novo
projeto unificado para atender a todo o TJBA, a ser desenvolvido pela SETIM com apoio
da COJE. Desta forma, os projetos estratégicos da COJE, atualmente, são:

Com a conclusão das entregas (curso de capacitação, interoperabilidade entre o Sistema PROJUDI e o Sistema SCR e realização de Mutirão de Recolhimento de Custas Remanescentes), o projeto, após proposta na RLA (Reunião de Líderes Avançados) no dia
19 de abril de 2022, entrou em pauta para a RAE (Reunião de Alinhamento Estratégico),
quando foi apresentado e aprovado o seu encerramento enquanto projeto estratégico
para se tornar um processo contínuo, a ser realizado em conjunto pelo a Núcleo de Arrecadação Fiscal (NAF), Diretoria de Primeiro Grau (DPG), Secretaria Judiciária (SEJUD)
e Coordenação dos Juizados Especiais (COJE).
A implementação da interoperabilidade entre os demais sistemas processuais (PJE e
E-SAJ) com o SCR, para a automação do lançamento das custas remanescentes, está
em processamento pela SETIM, e será concluído posteriormente já em fase de processo.
b) Queixa Cidadã
O Queixa Cidadã, aplicativo para dispositivos móveis que trouxe como slogan “A justiça
mais perto do cidadão. A tecnologia mais perto da justiça”, 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 Judiciário.

I) Assistente Virtual Sofia
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 desenvolvida para o atendimento automatizado da população, por meio do fornecimento de
informações corriqueiras, otimizando o tempo dedicado a este tipo de atendimento,
pois libera os servidores para darem tratamento específico às outras demandas.
Diante do êxito do projeto, na atual gestão foi promovido o compartilhamento da Assistente Virtual Sofia na PDPJ - Plataforma Digital do Poder Judiciário, após a realização
de reuniões com a equipe técnica do Conselho Nacional de Justiça para passagem de
conhecimento e tecnologia utilizada no desenvolvimento da Assistente.
II) Automações para os Sistemas Judiciais
A ação em comento tem como propósito a automação de tarefas cartorárias repetitivas, simplificando procedimentos, reduzindo custos e, consequentemente, aumentando a celeridade processual, no âmbito dos Juizados Especiais e Turmas Recursais, com
possibilidade de expansão para Justiça Comum.
Na atual gestão, o Laboratório de Inovações projeta desenvolver outras automações
que possam colaborar com a gestão cartorária das unidades, possuindo, até o momento, 27 robôs desenvolvidos em seu portfólio.

O projeto teve início em maio de 2018, sendo implantado e disponibilizado para a
população em agosto de 2019, tendo como funcionalidade a atermação de queixas
referentes a demandas de cobranças consideradas indevidas em faturas/contas de
água e energia, além da opção, mediante abertura de liminar, para situações de corte
do fornecimento.
Considerando a atuação e o status em que o projeto se encontra, após proposta na
RLA, entrou em pauta para a RAE, quando foi apresentado e aprovado o seu encerramento enquanto Projeto Estratégico, para se tornar um Projeto Departamental, a ser
desenvolvido e aprimorado pela própria COJE com o apoio da SETIM, para atender às
demandas dos Juizados Especiais.
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III) 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 disponibilizada pelo CNJ, que possibilitará a realização de julgamento em lote por tema,
aumentando a celeridade do andamento processual. Atualmente, mais de 300.000
(trezentos mil) processos foram etiquetados no sistema PROJUDI.
Nos meses iniciais, a COJE promoveu a ampliação do serviço desempenhado pelo robô
que realiza triagem de processos em 81 unidades judiciárias e em 5 Turmas Recursais,
atribuindo localizadores temáticos nos processos, bem como está desenvolvendo a
inovação para uso nas unidades de Causas Comuns.
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IV) Sistema de Negociação Virtual do PROJUDI-BA

a) Vade Mecum dos Juizados Especiais

O Sistema de Negociação Virtual do PROJUDI-BA é um ambiente eletrônico alternativo e permanente para a resolução dos litígios judiciais, 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 na Resolução n° 125/2010, que dispõe sobre a Política Nacional de tratamento adequado de litígios.
No presente ano, após reuniões realizadas com representantes da OAB/BA e com magistrados atuantes nos Juizados Especiais, foi implementada melhoria no fluxo da Negociação Virtual, permitindo, a partir de agora, que a negociação aconteça em paralelo
ao fluxo ordinário do processo, na consonância dos pleitos dos advogados e dos juízes,
de modo a prestigiar a celeridade, critério informador dos Juizados Especiais.
Destaque-se que o Poder Judiciário da Bahia é um dos vencedores do XII Prêmio Conciliar é Legal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), premiação conquistada na categoria Tribunal, com a boa prática “Sistema de Negociação Virtual”.

V) DAJE Unificado
O sistema de geração de DAJE unificado foi elaborado para o preparo recursal e pagamento 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 funcionalidades
a serem disponibilizadas no DAJE Eletrônico.

O Vade Mecum temático dos Juizados Especiais é um projeto acompanhado pela Assessoria Jurídica da COJE e consiste em compilado que reúne textos atualizados de
atos normativos, jurisprudência, enunciados, resoluções das agências reguladoras, voltados às temáticas mais recorrentes nos Juizados Especiais.
Nos meses iniciais da gestão, o Núcleo da Assessoria desenvolveu cronograma de atualização do Vade Mecum dos Juizados Especiais, reunindo as novidades legislativas e
jurisprudenciais que envolvem os temas afetos ao microssistema dos Juizados, para
publicação no segundo semestre de 2022.

b) Revista NOVATIO

VI) Sistema de Recomendação de Julgados do PROJUDI-BA
O Sistema de Recomendação de Julgados do PROJUDI-BA consiste em serviço automatizado que objetiva trazer ao magistrado os julgamentos mais recorrentes em relação ao tema do processo, com auxílio de uma inteligência artificial desenvolvida na
plataforma SINAPSES do CNJ. São apresentados ao magistrado exemplos de julgados
mais recorrentes oriundos da sua própria unidade judicial, das demais unidades com a
mesma competência e das Turmas Recursais, separados por categorias.
Essa inovação tecnológica foi disponibilizada em 81 (oitenta e uma) unidades dos Juizados Especiais, na competência Defesa do Consumidor, desde julho de 2021 e está
em desenvolvimento a correspondência com Súmulas da Turma de Uniformização e
precedentes obrigatórios STJ e STF. Idealizado para constante aprimoramento, a segunda fase do projeto contempla o uso da Assistente Virtual Sofia na recomendação
de julgados.

1.1.1. Projetos Departamentais
Os projetos departamentais são, igualmente, alinhados ao Plano Estratégico do PJBA,
no entanto, são desenvolvidos no âmbito de atuação da Coordenação do Sistema Estadual dos Juizados Especiais.
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A revista foi idealizada em homenagem aos 25 (vinte e cinco) 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 (doze) artigos, compilados num e-book disponibilizado no site do Tribunal de Justiça para download gratuito, em 18 de dezembro de
2020. Do mesmo modo, na segunda edição, na consonância do Edital nº 01/2021/COJE,
lograram aprovação sete artigos sobre o tema geral “O Sistema dos Juizados Especiais
e a proteção dos Direitos Fundamentais”.
O projeto, também acompanhado pelo Núcleo da Assessoria Jurídica, possui cronograma de submissão dos artigos, aprovação pelo Conselho Editorial e publicação da revista, que lançou seu EDITAL Nº 01/2022-COJE – CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS no dia 05 de maio de 2022 (Diário da Justiça Eletrônico – nº 3.090).
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6. RELATÓRIO GERAL QUANTITATIVO
No interstício temporal compreendido entre 07/02/2022 e 05/05/2022, foram expedidos
diversos ofícios simples, ofícios circulares e portarias pela Coordenação dos Juizados
Especiais, com a finalidade de melhor regulamentar, uniformizar e dar transparência a
todas as ações e medidas adotadas pela gestão. Vejamos:

Além disso, são publicados mensalmente no Diário Oficial os dados de atermação de
queixas, produtividade dos auxiliares da justiça e produtividade das unidades judicantes, tudo com a finalidade precípua de garantir a transparência e fidedignidade das
informações.

7. REGISTROS DE VISITAS E EVENTOS
Visita do Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia
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Reunião com a Presidente da OAB/Seção Bahia

Reunião com Magistrados dos Juizados Adjuntos da Fazenda Pública

Reunião com a Mesa Diretora do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais

Visita da OAB/Subseção Ilhéus

Instalação da 5ª Vara dos Juizados Especiais da Comarca de Feira de Santana
Reunião com Magistrados das Varas dos Juizados Especiais do Consumidor
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1. Introdução
O presente Relatório de Atividades dos 100 dias da nova Gestão, para o Biênio 2022-2024,
tem como finalidade precípua apresentar um panorama das principais realizações ocorridas
nesses primeiros meses da atual Gestão, com o objetivo de buscar a maximização e a devida
eficiência das boas práticas de Controle Interno, bem como reunir, contabilizar e relatar com
clareza e transparência, os principais resultados alcançados no período descrito acima, mormente, para planejar estrategicamente os objetivos, as ações e as metas a serem estabelecidas pela atual Gestão.
Desta forma, cumpre registrar que durante os primeiros 100 dias da atual Gestão, a Controladoria do Judiciário, além de cumprir com suas atribuições legais, previstas no Art.17 do Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça, também findou
por promover a continuidade das atividades de caráter consultivo, a fim de contribuir para a
melhoria das práticas administrativas, auxiliando os gestores no cumprimento dos objetivos
institucionais, bem como no acompanhamento e atendimento aos órgãos de controle externo, entre outras ações destacadas no presente Relatório.

2. Principais Atividades
2.1. Finalização do Projeto de Implantação da COAGE - Coordenação de Acompanhamento
de Gestão.
Na Reunião de Análise Estratégica - RAE desta Corte de Justiça, foi aprovado a implantação da referida Unidade de Acompanhamento a Gestão, que tem como principal objetivo o
Fortalecimento do Controle Interno do Poder Judiciário para o devido atendimento às recomendações e resoluções do CNJ e do Tribunal de Contas do Estado, bem como o auxílio as
áreas técnicas visando o seu aprimoramento, mormente, na busca cotidiana pela regularidade formal dos processos administrativos em atendimento ao quanto previsto nas legislações
pertinentes e, sobretudo, nas recomendações emitidas pelos órgãos de Controle Externo,
possibilitando desta forma ao Poder Judiciário executar com a devida segurança, legalidade,
eficiência e efetividade, suas políticas públicas planejadas.
Cumpre registrar que o projeto contempla a criação da unidade da COAGE com a designação
de servidor(a) para executar diversas atividades, dentre elas o acompanhamento, inclusive de
forma preventiva, nos processos administrativos que envolve as contratações e despesas do
Poder Judiciário.
Desta forma, imperioso ressaltar que durante os 100 dias da atual, o Projeto em comento foi
finalizado com êxito, conforme informações consignadas no quadro a seguir:

2.2. Acompanhamento e Interpretação da Legislação das matérias atinentes às boas Práticas
de Controle Interno.
2.3. Orientações e Recomendações aos Gestores e demais servidores que integram a estrutura administrativa do TJBA, nos aspectos concernentes ao gerenciamento de riscos e de
controles internos.
2.4. Realizações de diversas Reuniões com os Gestores, Assessores e Fiscais de Contratos das
diversas secretarias que integram este TJBA, para debater temas relevantes acerca dos princípios e normas que regem as licitações e contratos administrativos, das posições jurídicas
adotadas pelos órgãos de controle externo e das orientações de boas práticas adotadas por
outras instituições públicas.
2.5. Acompanhamento, em tempo real, acerca dos Julgamentos relacionados com o TJBA,
ocorridos no Tribunal Pleno da Corte de Contas.
2.6. Controle e gerenciamento das demandas com a centralização do relacionamento entre
os órgãos de Controle Externo e o aconselhamento à Administração, nos assuntos estratégicos da gestão, inclusive com emissão de pareceres decorrentes de consultas formuladas
pelas áreas técnicas, as quais tratavam de orientações acerca da gestão e fiscalização dos
contratos administrativos, entre outras.
2.7. Acompanhamento cotidiano e acirrado da Execução de 02 (duas) Auditorias, em andamento neste TJBA, originadas do TCE/BA referente à Licitações e a Prestação de Contas do
Exercício de 2021.
2.8. Controle permanente e acirrado no que atine aos processos em tramitação perante o
Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE, bem como leitura cotidiana do Diário Oficial da
Corte de Contas, além do acompanhamento das solicitações dos órgãos de controle externo,
recebendo-as, analisando-as, colhendo informações das áreas e preparando o encaminhamento das respostas.
Ressalte-se ainda que as orientações, recomendações e determinações contidas nos julgados da egrégia Corte de Contas, denominadas Resoluções e Acórdãos proferidas nos Proces-
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sos de Prestação de Contas, das Auditorias de Execução Orçamentária, de Acompanhamento
da Lei de Responsabilidade Fiscal e de Auditorias Específicas e Denúncias foram encaminhadas às competentes áreas técnicas para adoção das providências cabíveis e os seus devidos
cumprimentos.
2.9. Acompanhamento e Controle dos Processos em trâmite no TCE/BA.
Durante os 100 dias do biênio em apreço, a Controladoria do Judiciário acompanhou e promoveu o controle acirrado dos 52 (cinqüenta e dois) Processos Administrativos junto ao TCE,
os quais encontram-se listados abaixo:

2.10. Realizações de Cursos de Capacitações e Aprimoramento.
No decorrer desses 100 primeiros dias de Gestão, a Controladoria do Judiciário com o objetivo
finalístico de promover o aperfeiçoamento técnico-profissional dos servidores que integram
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esta CTJUD, findou por envidar os esforços necessários para incentivar e proporcionar importantes capacitações aos seus Servidores, dentre elas destacam-se as seguintes:
- Curso sobre as novas tendências da Lei de Licitações e Contratos;
-Curso de Técnica Legislativa;
- Curso de Regime Próprio (RGPS) dos Servidores Públicos, de acordo com a Emenda
n. 103/2019, com enfoque no RPPS do Estado da Bahia;
- Curso de Consultoria em Auditoria Governamental;
- Curso de Noções de Programação e Execução Orçamentária e Financeira;
- Curso de Previdência Social dos Servidores Públicos: Regime Próprio e Regime Geral
de Previdência;

2.12. Análise e emissão de Pareceres de Aposentadorias de Magistrados e Servidores.
No curso dos 100 primeiros dias da nova Gestão, a Controladoria do Judiciário recepcionou
um total de 60 (sessenta) Processos Administrativos de Aposentadoria de Magistrados e Servidores integrantes deste Poder Judiciário.
Sendo assim, cumpre registrar que até a presente data, foram analisados e emitidos Pareceres de Conformidade em 23 (vinte e três) Processos de Aposentadoria.
Imperioso registrar que durante o período acima, a CTJud também promoveu o acompanhamento dos Processos alusivos à Aposentadoria (confirmação, revisão, reforma e/ou pensão), oriundos do Tribunal de Justiça, os quais são homologados pela Corte de Contas.
Desta forma, vale ressaltar que esta Unidade Central de Controle Interno ao recepcionar os
preditos processos advindos do Controle Externo, finda por analisá-los, catalogá-los, copiá-los
e posteriormente, encaminhá-los à Coordenação de Previdência para adoção das medidas
pertinentes, sobretudo para evitar a prescrição do direito da Administração Pública de rever
o Ato Aposentador.

- Curso de Accountability Política;
2.13. Participação da Controladoria em Comissões, Comitês e/ou Grupos de Trabalho.
- Curso de Auditoria e Controle para Estatais;
- Cursos de Planejamento Estratégico para Organizações Públicas;

Cumpre ressaltar que durante o lapso temporal em comento à CTJUD teve participação ativa,
a título de assessoramento junto as seguintes comissões, comitês e /ou Grupos de Trabalho:

2.11. Abertura e/ou Tramitação de demandas na CTJud.
Na consecução das funções afetas à Controladoria do Judiciário, no transcorrer dos 100 dias
da nova gestão, a Controladoria do Judiciário movimentou aproximadamente, os seguintes
expedientes administrativamente:

2.14. Participação Ativa na Semana da Estratégia, inclusive tendo sido proposto pela Controladoria do Judiciário, como uma Iniciativa a ser a efetivada, a “Implantação de um Sistema
de Controle de Contratos”, o que de logo, teve a concordância aquiescência de todos os
participantes.

3. Das principais atividades da Coordenação de Auditoria (COAUD)
A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva, que presta serviços de avaliação e de consultoria, e tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações de uma
organização.
Na prestação de serviço de avaliação, as atividades de auditoria compreendem o planejamento, a execução, a comunicação dos resultados, por meio dos Relatórios de Auditoria, e o
acompanhamento das recomendações realizadas nas auditorias.
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3.1. Apresentação de Relatórios de Auditoria:

Assim sendo, foram essas as informações que nos coube relatar.

- Relatório de Auditoria Financeira - FIN-001/2021, referente às demonstrações financeiras do
exercício de 2020;

No ensejo, colocamo-nos à inteira disposição para dirimir possíveis dúvidas, caso necessário.

- Relatório de Monitoramento - MON-004/2021, referente ao reenquadramento funcional e a
observância do teto constitucional;

Atenciosamente,

Salvador, 20 de maio de 2022.
3.2. Auditorias em Andamento:
- Projeto de Auditoria de Conformidade = AUD 001/2022-CNF, com o objetivo de verificar se o
pagamento das verbas “Adicional de Tempo de Serviço” e “ Condições Especiais de Trabalho”
está sendo efetuado em conformidade com a legislação em vigor.

FERNANDA DANTAS
Controladora do Judiciário.

- Projeto de Monitoramento = AUD 002/2022-MON, com o objetivo de avaliar o grau de implementação das recomendações propostas no Relatório de Auditoria OPE-001/2019, que
versa sobre a estrutura de governança no processo de aquisições no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia.
- Projeto de Auditoria de Conformidade = AUD 003/2022-CNF, com o objetivo de avaliar a
regularidade dos processos administrativos envolvendo contratações e aquisições diretas,
realizadas por dispensa de licitação.

3.3. Gerenciamento das Atividades da Unidade da COAUD:
- Apresentação e implementação do Programa de Avaliação de Qualidade da Auditoria Interna do PJBA – PQAUDI, consoante disposto no art. 62, da Resolução n°309/2020 do Conselho nacional de Justiça, bem como do Decreto Judiciário n° 521/2020, que aprovou o Estatuto
de Auditoria Interna, especificamente, quanto ao disposto no Capítulo X, Arts. 30 a 32.
Elaboração do Manual de Orientações Técnicas e Padronização dos trabalhos de Auditoria.

3.4. Capacitação Realizada:
- Curso de Consultoria em Auditoria, carga horária 20hs, com o objetivo da aquisição de conhecimentos necessários à implementação da atividade de Consultoria que, acrescida à avaliação, constituem-se como exercícios típicos de auditoria interna.
A Consultoria em auditoria é um processo pelo qual a unidade de auditoria atua em parceria
com o setor cliente, com o objetivo de oferecer possibilidades de soluções, visando aprimorar
os processos de governança, gestão de riscos e controles internos, por meio de assessoramento, facilitação e treinamento, sem que o auditor pratique atos de gestão.

4. Conclusão
Por todo exposto, ressalte-se que esta Unidade de Controle interno do Tribunal de Justiça
da Bahia, buscou em breves laudas, consolidar de forma mais clara, objetiva e transparente
possível, o máximo de informações referentes as diversas ações realizadas pela Controladoria
do Judiciário e pela Coordenação de Auditoria durante os 100 primeiros dias da nova gestão.
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I – Atuação junto ao Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP)

2 - Processo de Digitalização dos autos físicos

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.

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 Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP) é órgão de assessoramento e de execução dos atos da Presidência do TJBA nessa área.

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).

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

A cartilha também apresenta as vantagens do programa de acordo direto, tanto para o Ente
Devedor, quanto para os credores.

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.
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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.

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.

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.
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.

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.

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.

Início da Digitalização - Separação dos Processos
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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 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.
Acervo Físico - Atualmente já está digitalizado.

Liberação do espaço ocupado anteriormente

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.

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:

Novo Layout - NACP

a) Indicação, por Município, de número de conta e agência em que são depositadas as cotas
do Fundo de Participação dos Municípios;
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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.

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.

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).

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.

2 - Reuniões junto a órgãos e entes
A participação em eventos e reuniões diversas encontra-se dividida nas seguintes áreas temáticas.
Assim, foram viabilizados entre repasses e pagamentos diretos pelo Núcleo a quitação de
R$ 237.133.460,47 em precatórios.

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

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).

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).

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, 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.

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.

As reuniões do mês de abril findam-se no dia 25 com a Escola de Magistrados do Estado da Bahia (EMAB).

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 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.
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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.
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 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.

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:

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.

136

137

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.

ministrativos 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.

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.

1.3.3.1 - 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.

1.3.1.3 - 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.

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.

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.

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.

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 gestão passada. Inicialmente, foi ressaltada a importância do planejamento de um novo plano de cargos e
salários (PCCS).

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.

Os representantes sindicais se comprometeram a elaborar uma minuta de projeto de
Lei para ser apresentado junto ao Comitê durante a próxima reunião.

Outrossim, surgiu da necessidade de melhorar o cumprimento espontâneo dos contratos pelos contratados, visando a obter eficiência e eficácia destes instrumentos.

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.

1.3.4.1 Primeira Reunião (12 DE ABRIL ÀS 09 HORAS)
Em síntese, realizaram-se as seguintes e principais deliberações: CTJUD eCONSU 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

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 ad-
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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 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.
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.
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.

3 - Participação nas Reuniões de Análise Estratégica

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.

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.

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.

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.

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).
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.

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.

NÚCLEO DE
ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
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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

Do total de DAJE’s gerados a partir de 1.079 processos analisados, apuramos o valor de R$
1.493.333,76 que se constitui um crédito para o Tribunal de Justiça da Bahia. Do total apresentado, apenas foram recuperados R$ 177.287,46 e enviados para protesto extrajudicial o
montante de R$ 468.543,77.

Objetivos
• Incremento da arrecadação cartorária;
• Recuperação de receita;
• Coibição da evasão de receitas;
• Melhoria dos sistemas de gestão e
• Intensificação das fiscalizações cartorárias.

Desempenho da Gestão e Resultados
Dentre as ações especificadas no planejamento interno do Núcleo de Arrecadação e Fiscalização-NAF, alinhado ao planejamento estratégico do Tribunal de Justiça da Bahia, destacamos as principais iniciativas para o alcance dos objetivos traçados:

Outras ações adotadas:
• Participação no planejamento da reedição do Projeto Recolher Legal.
• Treinamento presencial do Sistema de Custas Remanescentes – SCR, para os servido-

1. Apresentação de projeto para substituição do atual Sistema de Arecadação. Devido a
sua importância estratégica, o NAF postulou a inscrição na RAE.

res da 2ª, 3ª e 5ª Câmara Cível, ferramenta indispensável para a elaboração do cálculo

2. Estudos técnicos para a implantação de alternativas de pagamento do DAJE. O projeto contempla a utilização do QRCODE e pagamento via PIX.

• Diálogos via e-mail, telefone e/ou pessoal, com Juízes, Diretores/Escrivães e demais

3. Estudo técnico para implantação de nova funcionalidade, no portal do TJ, para consulta de débitos judiciais e geração de DAJE.

zação do SCR e procedimentos de recolhimento das custas judiciais remanescentes e

4. Planejamento da reedição do Projeto Recolher Legal.

• Atendimento diariamente de partes e advogados, que buscam informações acerca

5. Estudo técnico para simplificação da Tabela de Taxas Cartorárias

das custas remanescentes apuradas nos autos, com sentença transitada em julgado.

servidores de todo estado da Bahia, buscando esclarecimentos quanto a operacionaliorientações da Cartilha de Cobrança de Custas Cartorárias.

dos processos analisados pela Central de Custas, além de informações sobre as notificações de cobranças das custas remanescentes e emissão de DAJE’s pelo Portal do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Central de Custas Judiciais - CCJUD
Foram lançados no Sistema de Custas Remanescentes – SCR, 7.556 processos judiciais com
taxas, custas e despesas judiciais remanescentes, referentes aos sistemas judiciais e-SAJ
(3.672), PROJUDI (3.808), SAIPRO (4) e PJE (72).
Dos processos cadastrados no Sistema SCR, apresentamos, no quadro a seguir, seus encaminhamentos:

Coordenação de Orientação e Fiscalização - COFIS
Fiscalização
Foram emitidas 58 (cinquenta e oito) Ordens de Fiscalização, sendo 28 para as Serventias Judiciais e 30 Extrajudiciais, objetivando a verificação da correta cobrança e arrecadação das taxas cartorárias, conforme metas previstas no Plano de Trabalho da COFIS para cada exercício.
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Importante salientar que esta Coordenação projetou para o exercício de 2022 realizar a ampliação das fiscalizações nas Serventias judiciais em 100 fiscalizações.
Em razão do fluxo de processo de trabalho inerente às auditorias fiscalizatórias, que demandam prazos legais superiores a 90 dias, não é possível, no presente momento aferirmos os
valores de recuperação de crédito das fiscalizações iniciadas.
Visando a melhoria qualitativa e quantitativa da arrecadação do PJBA, salienta-se que a realização das atividades de orientação e fiscalização no atual cenário deve centrar-se na conjunção 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 realizadas por meio de plantões fiscais e emissões de Pronunciamentos Técnicos:

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.
• Revisão de guia de perguntas e respostas, referentes ao recolhimento das custas
processuais 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 esclarecimento 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.

Coordenação de Arrecadação - COARC
As perspectivas da unidade nos primeiros 100 (cem) dias da atual gestão giraram em torno
de investimentos, por parte do Tribunal, em tecnologias que modernizem nosso sistema de
arrecadação, tornando-o ainda mais seguro, de modo a refletir aspectos relevantes de todo
o processo arrecadatório do Órgão, bem como fornecendo informações que favoreçam o
trabalho dos gestores.
Neste sentido, a COARC, juntamente com as demais Unidades do Núcleo de Arrecadação e
Fiscalização, trabalhou na elaboração de proposta técnica do projeto “Implantação de Novo
Sistema de Arrecadação” a ser apresentada ao Comitê Gestor deste Poder Judiciário e visa o
desenvolvimento de ferramenta unificada de gestão das receitas própria do PJBA.

Outras atividades de assessoria e contribuição em programas e ações da Administração.
• Realização de estudos técnicos para subsidiar projeto de alteração da tabela de
taxas judiciais 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 melhorias com ênfase nos controles para a fiscalização, objetivando facilitar
a emissão das guias pelos usuários, bem como solicitar alterações em decorrência das

Das Atividades Diárias e os quantitativos dos últimos 100 (cem) dias:

• Média estimada de 20 (vinte) atendimentos telefônicos diários;
• Média de resposta a 50 (cinquenta) e-mails diários;
• Média estimada de 15 (quinze) cadastramentos relacionados a mudanças de
• titularidades das Serventias Extrajudiciais;

modificações na Tabela de Custas.

• Baixa definitiva dos selos físicos, para posterior sugestão de descarte do primeiro

• Elaboração de sugestões constando alterações de dispositivos do Código de Nor-

• lote, tudo documentado no Processo Administrativo nº TJ-ADM-2021/51198.

mas e Procedimentos dos Serviços Extrajudiciais, em consonância com a legislação
tributária, material que subsidiou os trabalhos desenvolvidos na comissão de alteração
do referido Código.
• Suporte às Corregedorias Geral e do Interior em assuntos relacionados aos Serviços
Extrajudiciais, 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.

• Instrução de um total de 811 (oitocentos e onze) processos administrativos, incluindo-se as restituições de custas, repasse de emolumentos, dentre outros, conforme quadro
a seguir:
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Foram implementados novos relatórios gerenciais diários possibilitando avaliações mais precisas 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, com a emissão de boletins diário e mensal para o acompanhamento
da arrecadação pela Administração, conforme resumo a seguir:

Núcleo de Arrecadação e Fiscalização

Núcleo de Arrecadação e Fiscalização

UNIVERSIDADE CORPORATIVA
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UNICORP

Modalidades de ensino:

A Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – UNICORP e a Escola
Superior de Magistrados - MASB são presididas pelo excelentíssimo Desembargador Nilson
Soares Castelo Branco, Presidente desta Corte Estadual; a Direção-Geral é exercida pelo
excelentíssimo Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior e a Vice-Direção pelo
excelentíssimo Desembargador José Soares Ferreira Aras Neto; sendo o Coordenador-Geral o magistrado Paulo Roberto Santos de Oliveira e o Secretário-Geral, o servidor Marcus
Vinícius Fernandes, nos termos dos Regimentos Internos da UNICORP e MASB, anexos às
Resoluções nº 22/2008 e nº 05/2010 e dos Decretos Judiciários de nº 90/2022 e nº 91/2022 e
Portaria nº 01/2022.

72% à distância, 17% presencial e 11% híbrido.

A UNICORP tem por missão proporcionar aprendizagem continuada e educação corporativa
para qualificação e o desenvolvimento da excelência pessoal e profissional dos magistrados,
servidores e colaboradores da Justiça do Estado da Bahia, nos termos do disposto no inciso II, § 1º, do art. 1º, do Regimento Interno da UNICORP, anexo à Resolução nº 22/2008, em
consonância com as Diretrizes da Presidência, previstas no Decreto Judiciário nº 259/2022, e
alinhada aos objetivos definidos no Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Estado
da Bahia, através da Resolução nº 03/2021.
Esta Universidade teve um significativo desempenho no período de 100 dias, da gestão 20222024, como restará demonstrado a seguir:

Quantidade de Vagas Ofertadas:
Total de vagas ofertadas - 4.887

Ações de capacitação realizadas:
• 38 ações de capacitação realizadas;
• 953 horas/aula de formação oportunizadas – média de 22 horas/aula por capacitação.

Quantidade de vagas ofertadas x Área de Competência:
No Plano de Capacitação da UNICORP foram eleitas quatro áreas de competência para o desenvolvimento de Programas e oferta de ações de capacitação para magistrados e servidores
do TJBA, a seguir classificadas e identificadas por quantitativo de vagas ofertadas:

• GESTÃO DE PRÁTICAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS – 2.985 vagas - 61%;
• MÉTODOS CONSENSUAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS – 365 vagas - 7%;
• GOVERNANÇA PÚBLICA – 405 vagas – 8%;
• PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – 1.132 vagas – 23%.

Universidade Corporativa

Universidade Corporativa
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• Seminário “Poder Judiciário e o Papel do Conselho Nacional de Justiça” – Marcou o
retorno das atividades em modelo presencial, no dia 03 de maio, e contou com palestra do professor Fredie Didier Júnior e do Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça,
Richard Pae Kim, e participação do Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério
Público, Otávio Luiz Rodrigues Júnior e do Desembargador Mário Albiani Júnior, Diretor Geral da UNICORP, ambos atuando como debatedores. Após o evento ocorreu o
lançamento do livro: “O Conselho Nacional de Justiça e o Direito Processual”;
• Seminário a “Importância da Pesquisa Empírica na Formulação e execução de Políticas Judiciárias” – Realizado de forma presencial, no dia 10 de maio, e transmitido
também através do canal do YouTube do Poder Judiciário da Bahia, marcando a abertura do biênio acadêmico da UNICORP com o lançamento das iniciativas acadêmicas
do Comitê Científico, da Comissão de Direito Internacional e Relações Internacionais e
dos Fóruns Permanentes de Debates. O evento contou com a participação do Diretor
Acadêmico da Associação Bahiana de Medicina, Hélio José Braga e da palestra da professora doutora da USP e pesquisadora Maria Thereza Sadek, que tratou do tema.
• I Congresso Internacional de Direito Tributário - Realizado no período de 4 a 6 de
Eventos realizados em parcerias com instituições externas:
Foram implementadas ações com o escopo de impulsionar o fomento de novas discussões,
atualização, intercâmbio de conhecimentos e troca de saberes com diferentes entes, da academia ou de outras instituições públicas ou privadas, com o intuito de contribuir para o enriquecimento e a dinâmica de atuação de magistrados e servidores, elencadas abaixo:

maio, o evento reuniu profissionais que atuam com o Direito Tributário em todo o país
e no exterior, com o objetivo de trocar experiências e promover o debate entre participantes da iniciativa privada e do Poder Público, incluindo os mais destacados profissionais do Direito Tributário. Fizeram-se presentes renomadas lideranças dos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal para tratar de variadas possibilidades de mudança
do Sistema Tributário Nacional. Além de debater o Direito Tributário, o Congresso visou

• Webinário: “O papel do Sistema de Justiça na Promoção da Igualdade de Gênero”

elaborar, em conjunto com um público qualificado, uma carta com sugestões para o

– evento em formato on line, transmitido pelo canal do YouTube do Poder Judiciário

aperfeiçoamento da relação entre o Fisco e contribuinte nos âmbitos federal, estadual

do Estado da Bahia - PJBA, nos dias 29 e 30 de março, em parceria com a Escola Su-

municipal e processual, nas esferas judicial e administrativa. Foram disponibilizadas

perior de Advocacia Orlando Gomes – ESA, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),

pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 125 vagas para magistrados e servidores do

subseção Bahia, com o objetivo de reconhecer e fortalecer o protagonismo feminino,

PJBA, na modalidade on-line.

discutindo suas conquistas e suas vulnerabilidades em face da realidade social e das
violências estruturais, com o foco de ampliar a percepção da necessidade de acolhimento nas situações de violação dos direitos humanos;
• Fórum Sobre: “Segurança e Desenvolvimento Humano na América Latina e Caribe” –
Foi realizado nos dias 11 e 12 de abril, em parceria com o Comitê Permanente da América
Latina para a Prevenção do Crime (COPLAD) – programa do Instituto Latino Americano
das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento do Delinquente (ILANUD),
tendo o apoio do Banco Regional de Brasília (BRB), além da assistência institucional do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Foi o primeiro no Continente Americano a tratar do binômio segurança e desenvolvimento humano, objetivou estabelecer compreensivas pers-

Ações Administrativas realizadas ou em andamento:
• Publicação da Instrução Normativa nº 02, de 21 de fevereiro de 2022, que estabelece
procedimentos para Adesão das Unidades Administrativas e Judiciais ao Programa
de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UNICORP;
• Participação da UNICORP na Semana Estratégica, que ocorreu nos dias 04/04/22 a
07/04/22, com a elaboração de Demandas e Iniciativas da Universidade que culminaram com a seleção de duas iniciativas para desenvolvimento de projetos;

pectivas de políticas públicas, na forma de construção global e transnacional da gover-

• Encerramento do Projeto Estratégico Formação e Aperfeiçoamento de Servidores,

nança, em sintonia com os valores da Assembléia Geral e do Conselho de Segurança da

desenvolvido pela UNICORP, na XX Reunião de Análise da Estratégia – RAE, que ocor-

Organização das Nações Unidas (ONU), em busca de sociedades mais justas, pacíficas,

reu no dia 19/04;

inclusivas e solidárias;
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• Elaboração dos estudos para realização do Projeto Departamental de criação dos
Pólos Regionais da UNICORP;
• Defesa, na próxima RAE que será realizada no dia 24/05/22, do projeto Sistema Integrado de Gestão Educacional da UNICORP, para aquisição e implantação de um
sistema integrado que propicie eficiência, eficácia, efetividade e celeridade na Gestão
e implementação das ações educativas desenvolvidas pela UNICORP;
• Encaminhamento de proposta de alteração do Regimento Interno da UNICORP para
criação da Comissão Científica, Fóruns permanentes temáticos, institucionais e interinstitucionais, e Comissão de Direito Internacional e Relações Internacionais da UNICORP;
• Revista Entre Aspas – 9ª Edição – em fase de avaliação dos artigos para publicação;
• Quantitativo de Expedientes recepcionados e despachados, através do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA = 83 (oitenta e três).
Registros Fotográficos e Imagens dos CARDs das ações:
• Fórum sobre “Segurança e Desenvolvimento Humano na América Latina e Caribe”.

• Seminário “Poder Judiciário e o Papel do Conselho Nacional de Justiça”.
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• Seminário: “Importância da Pesquisa Empírica na Formulação e execução de Políti-

• Encontro com NUGEPNAC.

cas Judiciárias”.

• Curso de Regime Próprio de Previdência Social.

• Webinário – “Juízo 100% Digital”.

• Curso de consultoria em auditoria.

• Palestra – Advogado-Juiz: “Regras Norteadoras do Relacionamento Funcional”.
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• I Congresso Internacional de Direito Tributário.

Equipe:

• Curso: Noções de Programação e execução orçamentária e financeira.

• Programa de Capacitação dos Estagiários.
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Introdução

Estrutura Organizacional

A Secretaria Geral da Presidência é o órgão responsável por realizar a interlocução entre a
Presidência e demais Secretarias com o objetivo de fazer cumprir as diretrizes da gestão
do Poder Judiciário do Estado da Bahia, alavancando a excelência da prestação jurisdicional.

Atribuições
• Coordenar a interlocução entre a Presidência e as Secretarias no que se refere à execução das ações estratégicas e técnico administrativas;
• Coordenar,organizar e supervisionar as atividades e funções administrativas 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;
• Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos pertinentes à sua área de atuação;
• Elaborar a programação orçamentária e executar o orçamento anual da secretaria.

Atividades Realizadas
1. Expedientes Administrativos

A SGP realizou 363 tramitações através do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga), dentre as quais se destacam processos administrativos, comunicações internas e
ofícios com solicitação de diárias e passagens aéreas.

2. Ações de Acompanhamento e Atualização do Portal da Transparência
Através da Comissão de Gestão do Portal da Transparência, instituída através do Decreto Judiciário Nº 744 de 30 de novembro de 2021 e presidida pelo Secretário Geral da
Presidência, foram implementadas ações
de monitoramento permanente das atualizações no Portal da Transparência, garantindo que os cidadãos tenham acesso às informações de forma célere e simplificada.
Foram envidados esforços no intuito de
plenamente atender aos itens avaliados no
Prêmio CNJ de Qualidade, estabelecidos
por meio da Portaria CNJ nº 106 de 31 de
março de 2022.
Em 17 de março do presente ano foi realizada
a primeira reunião da Comissão, momento
em que se fez uma explanação geral acerca
das atribuições desta comissão, das exigências do Ranking e do desafio de imprimir esforços contínuos para a efetividade da Transparência do Poder Judiciário Baiano.
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4. Patrocínio do Projeto 100% Digital
Em continuidade às ações de digitalização e do
desafio de transformar o TJBA numa justiça 100%
digital, a SGP tem patrocinado as ações de virtualização dos processos físicos remanescentes.
Neste primeiro trimestre da atual gestão, acompanhou a digitalização dos processos administrativos do Núcleo de Precatórios e das Câmaras e
Seções criminais do 2º grau, o que representa um
total aproximado de 16.000 processos.

PJBA

Tem sido feitas reuniões gerenciais semanais entre
100% Digital
a Secretaria Geral da Presidência, o Núcleo UNIJUD
Digital e a Secretaria de Tecnologia e Modernização para acompanhamento das ações de migração e digitalização dos processos.
Foram solicitadas providências das unidades responsáveis no que tange à atualização
dos dados do Portal objetivando estabelecer uma cultura de alimentação dos dados
em tempo real. Nesta oportunidade, foram apresentados os normativos relacionados
ao Ranking da Transparência e o histórico dos resultados do Tribunal de Justiça da
Bahia, da primeira à última edição.
Em 12 de abril, foi feita uma segunda reunião com a Comissão, onde foram discutidos
os pontos críticos a serem trabalhados pelas unidades responsáveis, com vistas a atender aos requisitos do Prêmio CNJ de Qualidade. Realizou-se uma auditoria interna nos
dias 19 e 20 de abril, coordenada pela Secretaria Geral da Presidência, para verificação
geral de atendimento dos itens junto às áreas responsáveis, com a participação dos
respectivos membros.
No total, foram realizadas 3 reuniões da Comissão. A Secretaria Geral da Presidência
atualmente está responsável por fazer a fiscalização e requerer, quando necessário, a
atualização do Portal junto às unidades responsáveis.

3. Acompanhamento dos Planos Diretores Anuais das
Unidades Administrativas
Em atendimento aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário Baiano que tem como desafio: M9.3 - Garantir,
de forma institucionalizada, até 2026, que todas as unidades administrativas e judiciais elaborem e executem
seus Planos Diretores Anuais (PDA), a Secretaria Geral da
Presidência tem a responsabilidade de realizar o monitoramento da elaboração e execução dos planos diretores
anuais das Secretarias, solicitando no início do exercício,
o encaminhamento dos PDA’s.
Neles são contemplados indicadores, metas, prazos, ações a serem implementadas,
projetos, plano de capacitação, programação de férias dos colaboradores, dentre outros
pontos relevantes ao processo gerencial.

5. Ações para Publicidade e Propaganda do PJBA
Em fevereiro de 2022, foram assinados os contratos 10/22-S e 11-22-S que possuem
como objeto a prestação de serviços publicitários por agência de propaganda, promovendo uma maior interface entre o cidadão e o Poder Judiciário através de ampla
disseminação das informações.

6. Elaboração de pesquisas e estudos
A SGP tem como uma de suas atribuições promover a elaboração de estudos e pesquisas
que auxiliem o processo decisório e a implantação de melhores práticas no TJBA.
Dentre as matérias abordadas destacam-se: Regulamentação sobre Juiz de paz; Políticas de Acessibilidade nos sites; Pesquisa quantitativa dos principais temas de destaque
dos Portais dos Tribunais estaduais; Pesquisa sobre decretos e resoluções que normatizam a publicação de atas e sessões de julgamento; Uso de ferramentas de tradução
em libras e voz nos portais dos Tribunais; estudos acerca da viabilidade de contratação
de empresas em observância às normas da LGPD; e sobre procedimentos de Seleção
Interna das Agências de Propaganda e Publicidade Contratadas pelo Poder Público,
em atenção as disposições da Lei Federal 12.232/2010, com o fito de cumprir as determinações contidas na Resolução CNJ nº 85/2009.

7. Capacitação da Equipe Técnica
Tendo como prioridade desta Secretaria o aperfeiçoamento contínuo de conhecimentos e aquisição de novas habilidades dos servidores, o corpo técnico da SGP participou
do curso de Técnica Legislativa, no período de 22 a 25 de março de 2022, com carga
horária de 16 horas.

8. Ampliação do Gerenciamento de Despesas
A Secretaria Geral da Presidência realiza o Gerenciamento Matricial de Despesas – GMD,
com a finalidade de otimizar o controle de gastos no PJBA. Mensalmente, são levanta-
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dos os dispêndios com combustível, diárias, energia elétrica, água, telefonia fixa e móvel,
dados móveis de internet, resmas de papel e copos plásticos, permitindo uma visão geral
dos gastos por unidade/servidor, evolução dos valores e comparativo dos últimos anos.

Comitê Gestor Regional Orçamentário e de atenção
prioritária ao 1º Grau de Jurisdição

Grupo de Trabalho para Normatizar, Planejar e
Gerenciar o Sistema de Comunicação Processual
Eletrônica, no mbito Do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia (Domicílio Eletrônico)

Comitê Gestor de Segurança da Informação - CGSI

Grupo de Trabalho, sob supervisão da Cidis, visando à
Indicação de Proposições para o Enfrentamento das
Desigualdades Raciais, da Discriminação e do Racismo
Institucional

Grupo de Trabalho para elaboração de um novo Plano de
Cargos e Salários para os Servidores do Tribunal de Justiça
da Bahia; Comissão Permanente de Avaliação (CPA)

Grupo de Acompanhamento Orçamentário e
Financeiro

Núcleo Gestor LABJUS

Grupo de trabalho para o mapeamento das
dificuldades enfrentadas nas varas de família e
elaborar plano estratégico visando à melhoria da
qualidade da prestação jurisdicional

Núcleo Socioambiental

11. Reuniões Gerais dos Secretários
A Secretaria Geral da Presidência realiza periodicamente Reuniões Gerais de Secretários RGS, com todas as Secretarias do Tribunal e a Chefia de Gabinete da Presidência.

9. Escritório de Projetos e Processos da SGP
A equipe do Escritório de Projetos e Processos Departamental (EDEP) da Secretaria Geral
da Presidência, com atribuições de utilizar ferramentas corporativas de gestão de projetos e processos, realizou em trabalho conjunto com a Assessoria de Comunicação Social
e o Cerimonial o levantamento de 10 iniciativas estratégicas para o sexênio de 2021-2026,
tendo em vista o atendimento aos macrodesafios de:
• Garantia de direitos fundamentais
• Fortalecimento da Relação Institucional do Poder Judiciário com a Sociedade
• Promoção da Sustentabilidade e aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da
Governança Judiciária.

10. Atuação em Grupos de Trabalho, Comitês e Comissões
A Secretaria Geral da Presidência tem participação nos seguintes grupos
Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão

Comitê de Governança - CGOV do Poder Judiciário do
Estado da Bahia

Comissão Organizadora do Centenário de Ruy Barbosa

Comitê Gestor da Plataforma Digital do Poder Judiciário
Baiano PDPJ-BR

Comissão de Gestão do Portal da Transparência;
Comissão para Regulamentar a gestão e o funcionamento
do Fundo de Aparelhamento Judiciário – FAJ

Comitê para Avaliação e Melhoria constante dos
normativos internos referidos no ART. 1º do Ato Conjunto
Nº 001, de 29 de Janeiro de 2020

Comissão de apoio às varas da Fazenda Pública da
Comarca de Salvador; Comitê Gestor do Sistema de
Processo Eletrônico - PJE

Comitê para subsidiar a adoção pela Presidência de
medidas emergenciais de prevenção e enfrentamento
ao Coronavírus (COVID-19)

Grupo de Trabalho de estudos para implementação do
Projeto Juízo 100% Digital

Grupo De Trabalho com Atribuição para Implantar o
Sistema Pjecor no mbito do Poder Judiciário do Estado
da Bahia

Secretaria Geral 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. Foram realizadas duas reuniões neste primeiro trimestre da gestão.

12. Atualização periódica do Portal de Contatos
A Secretaria Geral da Presidência realiza a atualização periódica do Portal de Contatos do Poder Judiciário Baiano. Com acesso disponível no menu principal, situado na
parte superior do site do PJBA, esta página de contatos,
mais dinâmica e adequada à necessidades dos usuários,
reúne informações como número de telefone, endereço
e e-mail, bem como nome do responsável, das unidades
judiciais e administrativas, incluindo a capital e as comarcas do interior. Os dados estão organizados por áreas de
interesse e é possível, também, refinar a pesquisa por
meio de um sistema de busca. É importante destacar
que a nova página de contatos 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. Além disso,
possui um design responsivo, ou seja, capaz de adaptar-se a diferentes tamanhos de telas através da reorganização do conteúdo, imagens e simplificação do menu. Esta
nova versão foi fruto do trabalho da Comissão de Atualização de Contatos das unidades administrativas e judiciais do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, constituída por meio do Decreto Judiciário nº 243/2020 e presidida pela Secretaria Geral
da Presidência (SGP).
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RELATÓRIO DE 100 DIAS - ASCOM
Com o objetivo de dar transparência às ações desenvolvidas no âmbito do Poder Judiciário
da Bahia, a Assessoria de Comunicação da Bahia apresenta o relatório referente aos 100 primeiros dias da Gestão do Desembargador Presidente Nilson Castelo Branco do Tribunal de
Justiça da Bahia – PJBA.

PJBA
Neste canal a ASCOM transmite com todo o suporte técnico e operacional, os eventos virtuais, tais como: lives, webnários, seminários. Nos primeiros 100 dias de gestão foram transmitidos 17 eventos.

Para elaboração do Relatório dos 100 Dias foram listadas, abaixo, as atividades praticadas pela
ASCOM no período de 04.02.2022 a 14.05.2022.

Matérias
A Assessoria de Comunicação Social faz a cobertura jornalística e o registro fotográfico
dos eventos referentes ao PJBA. Participa de todas as ações institucionais relevantes para
redigir e divulgar matérias jornalísticas sobre esses acontecimentos, bem como fazer o
registro fotográfico. Seguem, abaixo, as quantidades de matérias elaboradas durante os
100 dias de gestão:

Interação com a Imprensa
O atendimento à imprensa é uma importante atividade da ASCOM, para informar à sociedade sobre as ações do PJBA. Seguem, abaixo, as quantidades de demandas recebidas e
respondidas para os jornalistas de diversos veículos de comunicação:

Mailing Imprensa e Magistrados / Servidores
Para a enfatizar e divulgar as ações institucionais, matérias e todo o conteúdo criado pelo
setor, enviamos um e-mail com os conteúdos acima listados para a imprensa de veículos de
comunicação (TV, rádio e sites de notícias), magistrados e servidores. Esse trabalho de envio
das matérias é muito importante para garantir a presença do PJBA nos grandes veículos de
comunicação do país, sem que haja recompensa financeira. A Assessoria de Comunicação
Social disparou nos 100 dias de gestão 520 e-mails.

Youtube
A Assessoria de Comunicação Social monitora dois canais na plataforma Youtube: TJBA e
PJBA.

Clipping - Mídia Espontânea

TJBA
Neste canal a ASCOM publica os vídeos institucionais editados diariamente com os conteúdos das coberturas jornalísticas, para divulgação de notícias sobre o PJBA. Durante os 100
dias foram produzidos e editados 125 vídeos. Todos eles legendados, conforme a resolução
215/2015.

A ASCOM, através do serviço de clipping, acompanha as notícias referentes ao PJBA que foram
destaque nos principais meios de comunicação do país. O trabalho de clipagem é importante
para garantir o monitoramento das publicações referentes ao PJBA nos grandes veículos de
comunicação do país. Nos 100 primeiros dias de gestão foram 1.578 mídias espontâneas. Segue, abaixo, o gráfico com os veículos de comunicação que o PJBA esteve presente:

Secretaria Geral da Presidência

Secretaria Geral da Presidência

172

173

Rádio Web PJBA
A Rádio WEB PJBA está no ar todos os dias, durante 24 horas. Abrange uma programação
repleta de boa música, e, integrada às demais mídias da ASCOM, realiza entrevistas, transmissões ao vivo, podcast, divulga as notícias, as campanhas, os principais eventos institucionais e
os serviços relacionados ao Poder Judiciário. Esse canal possibilita a interação com ouvintes,
da capital e do interior, que podem, por meio de mensagem de áudio, enviar sugestões e
comentários.

Comunicados Internos
A Assessoria de Comunicação Social é o setor que dar suporte para todas as unidades do
Tribunal de Justiça da Bahia. Entre as atividades, é responsável por elaborar comunicados
internos e divulgar estas informações no âmbito da instituição, por meio de mensagem de
e-mail, para magistrados e servidores, e banner no site do PJBA.

Redes Sociais
A ASCOM elabora, edita e posta notícias e cards nas redes sociais utilizadas pela instituição.
Esses veículos servem de comunicação direta entre o Poder Judiciário do Estado da Bahia e
os seus públicos, aproximam o cidadão por meio das postagens de interesse da sociedade.
No gráfico abaixo está demonstrado a quantidade de conteúdo gerado pelo setor nos 100
dias de gestão:

Campanhas Institucionais
Com objetivo de trabalhar a imagem da instituição nas mídias internas e externas, a ASCOM,
com parceria a um determinado setor, produziu e promoveu campanhas institucionais de
interesse público. Nos 100 dias de gestão foram realizadas 7.
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Design

Relatórios Plenos

A Assessoria de Comunicação Social dispõe do serviço de criação de peças, diagramação de
informativos e editoração de vídeos. São elaborações de artes, tanto digital como impresso.
Seguem, abaixo, as peças criadas durante o período dos 100 dias de gestão.

A ASCOM elabora relatório de notícias institucionais para o Tribunal Pleno, entregue à desembargadora decana do PJBA. Esse documento visa a informar os participantes do Tribunal Pleno sobre os seguintes tópicos: eventos semanais do PJBA (ocorridos e futuros); lista
de desembargadores aniversariantes do mês; notas de pesar; moções; e principais notícias
semanais veiculadas no site institucional. Durante esses 100 dias de gestão foram gerados
7 relatórios.

Portal de Transparência
A Assessoria de Comunicação Social está incumbida de realizar a manutenção das informações do Portal da Transparência com os dados organizacionais enviados pelos setores. Confira, abaixo, as atividades realizadas para a manutenção do Portal de Transparência do PJBA:
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RELATÓRIO DE 100 DIAS - CERIMONIAL
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Emissão de passagens aéreas para Magistrados e Servidores: 18

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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A Secretaria de Administração - SEAD é responsável por coordenar, executar e controlar as
atividades de apoio administrativo, em matéria financeira, serviços gerais, suprimento e patrimônio 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 necessárias às atividades meio e finalísticas do TJBA.
Este relatório tem por objetivo apresentar os projetos, as ações realizadas e os serviços prestados pela Secretaria nos primeiros 100 dias da Gestão 2022-2024.

1.1. Principais Ações Realizadas
• Gestão de 35 contratos de prestação dos seguintes serviços: locação de veículos; abastecimento de veículos; manutenção de veículos; blindagem de veículos; condução veicular; monitoramento eletrônico; controle de acesso de pessoas e veículos; portaria;
limpeza e conservação; carga e descarga; recepção; copeiragem; captação e agenciamento de demandas; operação de áudio e som; vigilância armada; lavagem de tapetes,
cortinas e estofados; fornecimento de água em garrafão de 2 litros e copinho de 200
ml; controle de pragas; fornecimento de lanches e refeições para o júri; jardinagem; ressocialização dos apenados; cessão de uso dos espaços para restaurante e lanchonete;
lavagem de vestes talares; serviços de encadernação de livros cartorários;
• Implantação de solução de controle de acesso de pessoas e veículos nos principais
prédios da Capital e na comarca de Vitória da Conquista;
• Contratação de serviço de blindagem de veículos, com a entrega de 02 (dois) carros
próprios blindados para atendimento de magistrados em situação de risco;
• Aditivo no contrato de recepção para ampliação das áreas atendidas;
• Providências para adesão à ata de registro de preços do Poder Executivo para o serviço de transporte por demanda por meio de táxi;
• Elaboração de estudos preliminares para reformulação dos serviços de apoio administrativo;
• Elaboração de estudos preliminares para reformulação e ampliação dos serviços de
recepção (capital e interior);
• Gestão de 08 contratos de locação de imóveis na Capital e 17 contratos no interior do
Estado;
• Providências para regularização de pagamento de salários atrasados de colaboradores terceirizados;
• Providências para a substituição da empresa de prestação de serviço de portaria por

1. Diretoria de Serviços Gerais – DSG

ter incorrido em inexecução contratual, com a mobilização de 384 colaboradores;
• Abertura de processo de penalidade contra empresa de prestação de serviço de por-

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.

taria por atraso nos pagamentos dos salários dos colaboradores;

A sua estrutura é composta por 04 Coordenações: Coordenação de Serviços Auxiliares CSERV, Coordenação de Serviços Gráficos - CGRAF, Coordenação de Unidades Descentralizadas - CDESC e Coordenação de Transporte – CTRAN.

vido à penalidade de suspensão aplicada em outra contratação, com a mobilização de

Secretaria de Administração

• Providências para a substituição da empresa de prestação de serviço de limpeza de439 colaboradores;

Secretaria de Administração

184

185

2. Diretoria de Engenharia e Arquitetura – DEA
A Diretoria de Engenharia e Arquitetura é composta por 03 Coordenações: Coordenação de
Manutenção Predial - COMAN, Coordenação de Obras - COOBA e Coordenação de Projetos
Arquitetônicos – CPROJ e é responsável por executar, fiscalizar e acompanhar a manutenção de bens móveis e imóveis, elaborar e acompanhar projetos arquitetônicos, executar e
acompanhar obras e serviços de construção, ampliação, reforma, avaliação, no âmbito do
Poder Judiciário.

2.1. Principais Ações Realizadas
• Elaboração do Plano de Obras para a Gestão 2022-2024;
• Iniciada a execução do novo Plano de Obras 2022-2024;
• Reparos gerais nas comarcas de Itaberaba, Irecê, Barreiras, Canavieiras, Ruy Barbosa,

• 24 processos de acessibilidade;
• 16 projetos para sala de depoimento especial;
• 389 projetos de sinalização (placas de inauguração, letreiros, front-lights, plotagens,
placas internas e externas);
• Atendimento de 3.257 chamados de serviços elétricos, civis, hidráulicos, pintura, chaveiro, com vidros, carpintaria, gesso, serralheria, ar condicionado, geradores, subestação, sistema a vácuo e transporte vertical.

2.2. Principais Ações em Execução
• Reforma e adequação do Almoxarifado de Mussurunga;

Eunápolis, Formosa do Rio Preto, Itapetinga, Jequié, Valença, Tanque Novo, Riachão do
Jacuípe, Igaporã, Capim Grosso, prédio funcional de Ilhéus, Serrinha, Itabuna, Feira de

• Reparos gerais nas comarcas de Conceição do Almeida, Macarani, Andaraí, Lençóis,

Santana e nos prédios da Capital;

Esplanada, Barra do Choça, Castro Alves, Bom Jesus da Lapa e Santaluz;

• Tratativas com a Coelba de projeto de instalação de lâmpadas led, resultando na

• Organização das demandas das comarcas do interior, para atuarmos de maneira efi-

substituição de lâmpadas fluorescentes por led, gerando uma economia estimada de

caz nos reparos emergenciais e nas intervenções de pequeno porte necessárias nestas

R$ 91.794,90 com gastos com energia elétrica e de R$ 34.291,01 com gastos de aquisi-

comarcas.

ção de lâmpadas;
• Revisão de contratos da Coelba gerando uma economia estimada de R$ 20.632,93
por mês;
• Rescisão do contrato de manutenção em sistema de incêndio da capital e aditivo no
contrato do interior, gerando uma economia estimada em R$ 523.566,40 (março/2022

2.3. Ações Futuras
• Construção dos novos fóruns das comarcas de Lapão, Canarana, Wenceslau Guimarães, Tanque Novo, Cruz das Almas e Alagoinhas.

a dezembro/2023);

3. Diretoria de Suprimento e Patrimônio – DSP

• Supressão de 27,16% do contrato de manutenção rotineira, gerando uma economia

A Diretoria de Suprimento e Patrimônio – DSP é responsável por planejar, em conjunto com
as unidades demandantes, acompanhar, controlar as atividades relativas à aquisição e administração de suprimento de material, de bens móveis, bens imóveis e do controle patrimonial,
e é formada pela Coordenação de Compras - CCOMP, Coordenação de Distribuição - CODIS
e Coordenação de Controle Patrimonial – COPAT.

estimada em R$ 472.340,04 (março/2022 a dezembro/2023);
• Substituição dos pares de extintores pelo extintor ABC - 08/2022-S gerando uma economia, do início da gestão 2022-2024 até o presente momento, de R$ 4.145,00;
• 16 projetos de construção e reforma;
• 80 projetos de alteração de layouts e reforma de salas;

3.1. Principais Ações Realizadas
• Formalização da contratação e planejamento para início do Inventário Geral de todas
as unidades do Poder Judiciário do Estado da Bahia;

• 12 projetos para instalação de CEJUSC;
• Homologação e treinamento do Sistema de Imóveis – SISMOV;
• 28 projetos complementares de instalações elétricas;
• Apoio à Corregedoria Geral da Justiça visando saneamento dos bens armazenados
• 05 projetos de estrutura;
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4. Diretoria de Finanças – DFA
• Realização de aquisições de materiais permanentes para atendimento as solicitações
represadas na pandemia, bem como a conscientização na aquisição/distribuição de
itens de consumo, retornando com a compra dos itens essenciais para pleno funcionamento das unidades do Poder Judiciário do Estado da Bahia;
• Aquisição de canecas de porcelana, através do projeto de sustentabilidade para distribuição entre todos magistrados e servidores ativos do Poder Judiciário do Estado
da Bahia;
• Preparação de 25 (vinte e cinco) lotes de bens móveis em desuso, por motivos de
inservibilidade, obsoletismo, irrecuperabilidade, sendo os mesmos formados por mobiliários diversos, máquinas e equipamentos para formalização do Leilão de processo
nº TJ-ADM-2022/25996;
• Intensificação das distribuições de materiais de EPI’s e insumos de combate a proliferação do COVID-19 no ano de 2022, garantindo o retorno das atividades jurisdicionais
presenciais de forma segura;
• Elaboração de catálogo com os materiais do 1º e do 2º grau de uso interno para distribuição e consulta dos usuários;
• Recuperação e reutilização de mobiliários, bens de consumo e equipamentos em
gerais para redistribuição às unidades do Poder Judiciário do Estado da Bahia;
• Uso de política reversa na gestão de resíduos e descartes;
• Recolhimento de materiais considerados inservíveis, visando realização de leilão de bens;
• Instrução de 31 processos para aquisições através de Pregão Eletrônico;
• Emissão de 154 Autorizações de Fornecimento de Material – AFM’s;
• Aquisição de Troféus para premiação do SELO CNJ;
• Aquisição de mobiliário para as salas de depoimento especial;
• Aquisição de mobiliário em geral;
• Tombamento de 1.683 bens móveis e 02 imóveis;

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 e é formada pela Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - COORF,
Coordenação de Liquidação – COLIQ, Coordenação de Contabilidade – COTAB e pelo Núcleo
de Comprovação de Adiantamentos e Diárias - NCAD.
1.1. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS
• Acompanhamento do início da execução dos serviços bancários prestados pelo Banco de Brasília S.A. – BRB, na 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 do
Estado da Bahia. Os serviços decorrem de contratação precedida de processo licitatório no qual o referido Banco sagrou-se vencedor.
O acompanhamento tem demandado especial atenção desta Diretoria no período, em face
do expressivo valor envolvido e da necessidade de melhorias do sistema destinado a operacionalizar os depósitos e os alvarás judicias.
Neste aspecto, buscando otimizar os trabalhos das serventias judiciais, a DFA compareceu a
diversas reuniões multissetoriais, acompanhando e opinando nas evoluções do sistema BRBJUS e engajou um grupo de trabalho, colaborando com a resolução de 551 demandas apresentadas, através do sistema Planner.
Impende destacar que a migração dos depósitos judiciais do Banco do Brasil – BB para o BRB
representou relevante desafio, considerando a experiência e capilaridade do primeiro em relação ao segundo, cuja área de atuação estava restrita ao âmbito do Distrito Federal.
Com o empenho das equipes técnicas do Tribunal de Justiça e apoio da Presidência por intermédio da Comissão de Transição, presidida por uma Desembargadora, e do BRB, podemos
afirmar categoricamente que o Poder Judiciário obteve significativo avanço na prestação do
serviço aos jurisdicionados, vez que o sistema BRBJUS do BRB, no momento, supera o SISCONDJ do BB e está em processo de avanço, considerando as demandas de melhoria que o
Tribunal vem apresentando no sentido de aperfeiçoá-lo, situação para a qual o BB apresentava resistência.
Destaque-se que a administração do Tribunal também obteve importante resultado financeiro com a contratação, com incremento substancial na remuneração, que está sendo utilizado no aparelhamento e aperfeiçoamento da Justiça.
• Deflagração do processo licitatório para a contratação de serviços bancários para o
pagamento da folha de pessoal de todos os magistrados, servidores ativos, inativos e
pensionistas, bem como o pagamento dos fornecedores de bens, serviços e insumos

• Recolhimento de 1.626 bens móveis;
• Diversas atualizações cadastrais dos imóveis.

do Poder Judiciário, diante do iminente fim da vigência do contato nº 64/17-S, celebrado entre o Estado da Bahia, por intermédio do Tribunal de Justiça, e o Banco Bradesco
S/A. Nesta nova contratação, além da centralização, o Tribunal negocia vantagens na
prestação dos serviços aos integrantes do quadro de pessoal, assim como na obtenção do melhor resultado financeiro, decorrente da exclusividade, a fim de aplicá-lo no

Secretaria de Administração

Secretaria de Administração

188

189

aparelhamento e aperfeiçoamento das atividades finalísticas do Poder Judiciário aos

Segue abaixo quadro demonstrativo da variação total das receitas do FAJ:

jurisdicionados.
• Acompanhamento diário do fluxo de caixa, através do monitoramento das contas
bancárias utilizadas pelo PJBA, que atualmente totalizam 35 (trinta e cinco), com o
objetivo de manter as disponibilidades investidas como forma de aplicar a melhor dinâmica possível para obter rendimentos que proporcionem eficiência na arrecadação
financeira do Poder Judiciário.
• A Coordenação de Contabilidade – COTAB, em conjunto à Diretoria de Recursos Humanos – DRH, instrumentalizou e está operacionalizando o procedimento de controle
de pagamentos dos passivos de pessoal aos servidores do Poder Judiciário do Estado
da Bahia;
• Manutenção das medidas objetivando a recuperação de créditos perante o Estado da
Bahia, referente aos recolhimentos decorrentes de cobranças de dívida ativa junto ao
Poder Executivo, por meio do Tesouro Estadual (Diretoria do Tesouro – DEPAT);
• A Coordenação de Contabilidade – COTAB vem colaborando e contribuindo, junto
com os demais setores e áreas responsáveis e envolvidas na implantação do e-Social, a
plataforma online do governo que unificou a entrega de 15 obrigações da área trabalhista, no âmbito do Poder Judiciário. Objetiva-se parametrizar os sistemas que disponibilizam as informações consolidadas no sistema integrador com o intuito de promover os
envios dos eventos obrigatórios;
• A Coordenação de Liquidação – COLIQ está criando o Manual de Procedimentos Liquidatórios, cujo projeto se encontra em fase final e com estimativa de conclusão e
execução para o mês de junho próximo vindouro. A finalidade é identificar, para análise, no fluxo do processo de pagamento, as atividades realizadas pelas unidades gestoras; identificar os atos a praticar e os já praticados pela COLIQ; criar mecanismos de
trabalho e novas rotinas; orientar os agentes na compreensão do processo de pagamento e prevenir riscos. Em paralelo, está minutando o projeto de ‘Treinamento Sobre
a Formação do Processo de Pagamento’, a ser aplicado em todas as unidades gestoras

Secretaria do Tribunal de Justiça
Analisando o comportamento da receita de custas cartorárias, concernentes ao período de
fevereiro a abril de 2022, verifica-se que em relação ao mesmo período do exercício anterior
a Fonte 120, apresentou uma variação positiva de 34,55%, e as demais receitas (Fonte 113) um
acréscimo de 514,89%, decorrente do aumento significativo da taxa SELIC como índice de
rendimento das aplicações financeiras das contas bancárias do Poder Judiciário.
Com relação à Fonte 100, nota-se que o montante relativo aos repasses efetuados pelo Tesouro sofreu um decréscimo de - 2,34% como mostra o quadro adiante:

deste Tribunal, com previsão de realização para o segundo semestre deste ano. Visa,
este trabalho, levantar dificuldades e inconsistências na formação do processo; corrigir
defeitos de procedimentos; orientar a execução de atos de instrução e lançamentos
sistêmicos (FIPLAN e SGF);
• Análise da variação da Receita

Fundo de Aparelhamento Judiciário – FAJ
No período de fevereiro a abril de 2022 a arrecadação com as demais receitas do FAJ foi de R$
52.566.773,34. Comparando com o mesmo período de 2021, apresentou uma variação positiva de 684,78%. Esse acréscimo substancial ocorreu devido ao novo contrato firmado entre o
Poder Judiciário da Bahia e o BRB – Bando de Brasília, que estipulou nova forma de remuneração pactuada pela captação dos depósitos judiciais e administrativos e fianças.
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No geral houve um acréscimo na receita de custas correspondente a 34,55% e uma variação
positiva de 669,73% relativa às demais receitas.
A Receita vinculada ao Fundo de Segurança dos Magistrados – FUNSEG (Destinação 157), foi no
montante de R$ 622.685,92, sendo superior em 74,68% no mesmo período do exercício anterior.

Os ingressos de recursos financeiros no período de fevereiro a abril de 2022 no Tribunal de
Justiça alcançaram o montante de R$ 738.420.987,32. A variação com o exercício anterior está
evidenciada na tabela seguinte:

5. Núcleo de Licitação – NCL
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.

5.1. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS
• 34 licitações, sendo 32 na modalidade Pregão Eletrônico e 02 na modalidade Concorrência Pública, conforme tabela abaixo:
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• Adesão ao Sistema Compras.gov, do Ministério da Economia do Governo Federal, para

• Validação da Cartilha para Licitantes, Contratados e Público em Geral, apresentando

que este venha a ser a nova ferramenta de execução dos Pregões Eletrônicos;

recomendações e orientações a serem observadas nos procedimentos licitatórios e na
execução dos contratos, dirimindo a prática de condutas que prejudiquem e onerem

• Racionalização e padronização das rotinas e procedimentos do NCL, através de Pro-

a atuação estatal;

cedimento Operacional Padrão (POP).
• Manutenção do cronograma de treinamento, capacitação e desenvolvimento dos membros da Comissão, no intuito de conferir maior segurança jurídica e celeridade à consecu-

6. Comissão Permanente de Sanções Administrativas – CPSA

ção dos atos processuais, além de conferir melhoria contínua dos atos praticados;

A Comissão Permanente de Sanções Administrativas – CPSA tem por atividade principal formalizar, analisar e acompanhar os processos administrativos sancionatórios, bem como requerer diligências necessárias à instrução processual por meio da expedição de notificação
e despachos, de forma a subsidiar as informações a serem prestadas às diversas instituições,
quando necessário, a fim de produzir Relatórios Técnicos.

• Continuação da promoção da melhoria e gestão do acervo processual, através de
controle e integração do sistema de planilhas e gráficos, além de relatórios gerenciais
mensais e o controle da abertura processual referente a cada área demandante.

6.3. Ações Planejadas
6.1. Principais Ações Realizadas
• Arquivamento de 155 processos, incluindo 20% dos processos auditados pelo Tribunal
de Contas do Estado da Bahia;
• Inscrição no Sistema de Sanções Administrativas de 127 empresas sancionadas, conferindo eficácia às penalidades imputadas;

• Normatização da unidade através de Resolução e Decreto Judiciário, conferindo
maior segurança jurídica à Administração Pública e contratados;
• Normatização do processo sancionatório por meio da criação do Manual de Aplicação
de Sanções Administrativas e do fluxograma do Procedimento Administrativo Sancionatório, com o fito de padronizar o processo administrativo sancionatório e fixar um
roteiro para a aplicação de sanções, aclarando os procedimentos e corroborando para
a melhor eficiência da Administração Pública;

• Direcionamento do ingresso definitivo aos cofres públicos do montante de R$
83.989,22, correspondente às penalidades de multa;

• Promoção de atividades junto à área de tecnologia e informática no sentido de adequar módulo no sistema SIGA para conferir otimização e controle processual;

• Intensificação de treinamentos e capacitações dos membros e estagiários da Comissão, promovendo reuniões para alinhamento, gerando ordem aos trâmites processuais

• Realização do saneamento mediante baixa de 70% do acervo atual, objetivando a

e estruturando a definição de metas e estratégias de maneira dinâmica.

finalização dos processos em primeira instância administrativa.

6.2. Ações em Andamento
• Finalização de 100% dos processos em estado de prescrição definitiva, que repre-

• Realização do treinamento técnico e operacional da equipe conforme Manual de
Qualidade da CPSA, promovendo a capacitação de seus membros e a Governança
no setor;

sentam 14% do acervo atual, promovendo o ingresso definitivo dos valores retidos

• Proposta de parcerias com outros órgãos e instituições, por meio de acordos de coo-

cautelarmente;

peração e convênios, para executar projetos com propósitos comuns voltados a maxi-

• Consecução da finalização de 50% dos processos que se encontram em fase final do

mizar os resultados indicados nos convênios.

Procedimento Administrativo Sancionador, montante que representa 325 processos,
correspondente a 37% do acervo total;
• Finalização da elaboração da Cartilha de Orientação dos procedimentos internos às
unidades administrativas do Poder Judiciário do Estado da Bahia no intuito de fortalecer a atuação das áreas demandantes do PJBA;
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1. 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, diretrizes 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” (Resolução
nº 20, de 22 de novembro de 2017).
Composta por três Diretorias (Recursos Humanos, Assistência à Saúde e Junta Médica Oficial),
a SEGESP tem por desafio aperfeiçoar a gestão de pessoas no âmbito do Poder Judiciário da
Bahia, desenvolvendo políticas e diretrizes que englobem todo o ciclo profissional 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 planejamento das ações a serem implementadas – com o apoio do Comitê Gestor Local de Atenção à Saúde dos Magistrados e Servidores - até a prestação de assistência médico-odontológica de Magistrados, Servidores e dependentes.
Por fim, a Junta Médica Oficial (JMO) é a área responsável pela execução das atividades médico-periciais no atendimento aos Magistrados e Servidores deste Poder.
Seguem as principais realizações da Secretaria de Gestão de Pessoas e unidades vinculadas
ao longo dos 100 (cem) primeiros dias da atual gestão do Poder Judiciário do Estado da Bahia:

2. Ações Realizadas
- Avaliação de Desempenho Quadrimestral
Encontra-se em execução a primeira avaliação de desempenho/merecimento quadrimestral
dos servidores ativos do PJBA. Serão avaliados pelos gestores, entre 09 de maio até 7 de junho de 2022, os servidores que preencheram os requisitos para a progressão no período de 1º
de janeiro a 30 de abril de 2022. A avaliação é realizada através do sistema RHNet.
- Implantação do reajuste do auxílio-alimentação
Implantação, na folha de pagamento do mês de abril/2022, do reajuste do valor do auxílio-alimentação para servidores e magistrados do Poder Judiciário do Estado da Bahia, em conformidade com o quanto estabelecido no Decreto Judiciário n° 263, de 21 de março de 2022.
- Contratação de agente de integração de estágio
Firmado contrato com o agente para a prestação de serviços de recrutamento, seleção, contratação, cobertura securitária e acompanhamento supervisionado dos estagiários desta
Corte. O instrumento de contrato foi assinado no dia 02 de maio de 2022.
- Implantação de reajuste do auxílio-saúde
Implantação, na folha de pagamento do mês de maio/2022, dos novos critérios para reembolso do auxílio-saúde, concedido a servidores e magistrados do Poder Judiciário do Estado da
Bahia, em cumprimento ao quanto estabelecido no Decreto Judiciário n° 368, de 03 de maio
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de 2022. De acordo com o referido normativo, o limite máximo de reembolso do auxílio-saúde passou a ser 10% (dez por cento) do subsídio, para magistrados. Para os servidores, houve
reajuste de R$ 200,00 (duzentos reais) por faixa etária.
- Lançamento do Podcast “Café, Gestão e Pessoas”
Programa que vai ao ar na rádio Web do Poder Judiciário do Estado da Bahia, mensalmente,
na primeira terça-feira de cada mês, o Podcast “Café, Gestão e Pessoas” objetiva sanar dúvidas de servidores, magistrados e colaboradores, e elucidar questões de recursos humanos de
interesse comum. O primeiro episódio do podcast, que abordou questões relacionadas à avaliação de desempenho dos servidores efetivos do PJBA, ocorreu no dia 03 de maio de 2022.
- Implantação de reajuste linear
Implantação, na folha de pagamento do mês de maio/2022, do reajuste linear, de 4% (quatro
por cento), no vencimento básico e as vantagens pessoais incorporadas ou integradas em
valor nominal dos cargos de provimento permanente, gratificação por condições especiais
de trabalho - CET, bem como os valores dos símbolos dos cargos de provimento temporário
do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado da Bahia, em cumprimento ao quanto
estabelecido na Lei Estadual n° 14.468, de 13 de maio de 2022.
- Acompanhamento do recadastramento funcional dos aposentados
Parceria com a Superintendência de Previdência do Estado da Bahia - SUPREV para apuração e controle dos servidores e magistrados aposentados deste Poder Judiciário submetidos
ao recadastramento funcional. Os aposentados devem realizar a “prova de vida” no respectivo
mês de aniversário, podendo ser retirados da folha de pagamento, caso assim não procedam.
- Prêmio CIEE – Melhores Programas de Estágio
O Poder Judiciário da Bahia (PJBA) conquistou o 2º lugar no 13º Prêmio CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) Melhores Programas de Estágio. O Prêmio, que é um dos maiores do
segmento no país, permite aos estudantes avaliarem sua experiência no mundo do trabalho
e o resultado obtido reflete a satisfação dos estagiários com o programa de estágio do Tribunal de Justiça da Bahia.
- Estudo para contratação de empresa visando aplicação da pesquisa de Clima Organizacional
Desenvolvimento de estudos, para fins de contratação de empresa especializada, com o fito
de atender ao objetivo estratégico da Poder Judiciário do Estado da Bahia, para o sexênio
2021 – 2026, qual seja aumentar, a cada 2 (dois) anos, em 5 pontos percentuais, o nível de satisfação de magistrados e servidores com o clima organizacional, até 2026;
- Contratação de prestação de serviços técnicos para realização de prova oral para candidatos do concurso de Juiz Substituto
Assinado o termo que tem por objeto a contratação de instituição especializada na prestação
de serviços técnicos, com vistas à organização e à realização de prova oral e, em caso de aprovação, de Avaliação de Títulos para dois candidatos inscritos no concurso público de provas e
títulos para o provimento de 50 vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Juiz
de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ressalte-se que essa contratação decorre de cumprimento de decisão judicial.
- Oficina de capacitação para os estagiários de nível médio
A ação busca disponibilizar condições que assegurem a descoberta de valores e atitudes
necessárias à garantia da cidadania plena e autogerenciamento, com inserção gradativa no
mundo do trabalho. O programa aborda noções da estrutura organizacional, além de uma
introdução ao planejamento estratégico do PJBA. Também serão explorados os seguintes
temas: Programa de Estágio do PJBA, Direitos e Deveres do Estagiário, Apresentação Pessoal,
Comportamento no Ambiente de Trabalho, Inteligência Interpessoal, Qualidade no Atendi-
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mento e a participação dos estagiários deste Tribunal no Prêmio CIEE Melhores Programas
de Estágio.
- Mapeamento dos fluxos de aposentadoria
Participação de reuniões periódicas, com integrantes de outras unidades, como por exemplo
a Chefia de Gabinete da Presidência, Consultoria Jurídica da Presidência e Assessorias Jurídicas das Corregedorias, com o objetivo de melhorar o fluxo dos processos de aposentadoria
dos servidores e magistrados deste Poder Judiciário.
- Capacitação dos estagiários de pós-graduação
A capacitação obrigatória para os estagiários de pós-graduação, é promovida em parceria
com a CAPG (Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição), DPG (Diretoria do
Primeiro Grau), UNICORP e com a Secretaria de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenação de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas. Sua realização objetiva manter a
qualificação de excelência dos estagiários de pós-graduação, estimulando a aprendizagem e
possibilitando o desenvolvimento de competências necessárias para o exercício da atividade
profissional, além de proporcionar a execução de um trabalho mais seguro e responsável.
Com enfoque prático, a capacitação é dividida em Módulos, os quais contemplam diversas
áreas do Direito. As aulas de cada tema serão disponibilizadas de forma sequenciada, em
ambiente virtual de aprendizagem da Unicorp. A aula magna de abertura, que compõe o
Módulo 1 do Programa, foi ministrada pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente deste
Poder Judiciário no dia 10/05/2022. Os demais módulos contarão com a participação de diversos Magistrados, que compartilharão, além de suas vivências práticas, relevante conteúdo
das matérias especializadas.
- Implantação do eSocial
Finalização do envio e homologação das regras para implantação dos eventos não periódicos
do eSocial. A partir dessas ações, foi possível o envio, em abril/2022, da primeira carga, no sistema eSocial, do evento S-2200.
- Elaboração do questionário da Comissão de Acessibilidade
Com o objetivo de atender ao quanto solicitado no procedimento administrativo TJ-ADM-2022/07953,
que trata da atualização do Censo de Acessibilidade, foi elaborado questionário contendo novos parâmetros acerca das situações enfrentadas pela pessoa com deficiência e/ou mobilidade reduzida.
Esse modelo tem a finalidade de apresentar um diagnóstico mais detalhado e que oriente as ações
das áreas que implementarão as políticas de inclusão e acessibilidade.
- Recepção do Projeto #PartiuMudar – Educação para a Cidadania Democrática no Ensino
Médio do TRE/BA para os estagiários de nível médio desta Corte
Realizado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/BA), o encontro contou com uma
palestra apresentada pela Chefe da Seção de Programas Institucionais da Escola Judiciária
Eleitoral (EJE). Na ocasião, os estagiários de nível médio do PJBA aprenderam sobre normas
constitucionais do direito eleitoral, noções de cidadania e direito político, tipos de democracia
e tripartição dos poderes. Também foi realizada uma simulação de voto com a urna eletrônica.
- Movimentação do Programa de estágio
Foram efetivadas 58 (cinquenta e oito) admissões de estagiários de nível médio, 441 (quatrocentos e quarenta e uma) admissões de estagiários de nível superior e 56 (cinquenta e nove)
admissões de estagiários de pós-graduação. Em relação aos desligamentos, foram realizados
12 (doze) de estagiários nível médio, 121 (cento e vinte e um) de estagiários nível superior e 44
(quarenta e quatro) de estagiários pós-graduação.
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- Quantitativo de registros nos sistemas de recursos humanos e ações do Gefre, por tipo:
Admissões em cargos de provimento permanente: 68 (sessenta e oito)
Admissões em cargos comissionados: 175 (cento e setenta e cinco)
Exonerações de servidores em cargo efetivo: 5 (cinco)
Exonerações de servidores em cargo comissionado: 166 (cento e sessenta e seis)
Vacância por óbito: 35 (trinta e cinco)
Concessões de Auxílio-saúde: 402 (quatrocentos e dois)
Movimentações de plano de saúde:647 (seiscentos e quarenta e sete)
Emissões de crachás de identificação interna: 756 (setecentos e cinquenta e seis)
Emissões de carteiras funcionais: 65 (sessenta e cinco)

- Quantitativo de processos sobre afastamentos, substituição, teletrabalho e auxílio-transporte tramitados:
Férias: 1.653 (hum mil seiscentos e cinquenta e três)
Licença Prêmio: 3.117 (Três mil cento e dezessete)
Licença Médica: 1.007 (Hum mil e sete)		
Substituição: 405 (quatrocentos e cinco)
Auxílio-transporte: 235 (duzentos e trinta e cinco)
Teletrabalho: 252 (duzentos e cinquenta e dois)
- Participação em campanhas de saúde
Elaboração de textos e participação em entrevistas referentes às seguintes campanhas da
área de saúde: Dia mundial de combate ao câncer, dia mundial da saúde, dia da mulher, dia
de combate à hipertensão arterial e dia de combate à cefaleia.
- Realização de ação relacionada ao Dia Mundial da Saúde Bucal
Em homenagem ao Dia da Saúde Bucal, comemorado no dia 20 de março, a Coordenação
de Assistência Odontológica promoveu orientações de técnicas de escovação e uso do fio
dental. Foi disponibilizada, para realizar a ação, mesa demonstrativa para servidores e magistrados, no edifício-sede, no dia 22/03/2022, e no Fórum Ruy Barbosa, no dia 23/03/2022. Além
disso, foi ao ar, na Rádio Web do PJBA, entrevista com o Coordenador Odontológico.
- Quantitativo de atendimentos realizados pela Diretoria de Assistência à Saúde e Coordenações vinculadas, por tipo:
Atendimentos médicos: 1.805 (hum mil oitocentos e cinco)
Atendimentos de enfermagem: 1.884 (hum mil oitocentos e oitenta e quatro)
Atendimentos de fisioterapia:1.085 (hum mil e oitenta e cinco)
Atendimentos de nutrição presencial: 10 (dez)
Reuniões online do grupo nutrição: 13 (treze)
Atendimentos odontológicos: 2.189 (dois mil cento e oitenta e nove)
Visitas ergonômicas em unidades: 225 (duzentas e vinte e cinco)
Atendimentos de Massoterapia: 80 (oitenta)
- Quantitativo de laudos/pareceres médicos emitidos pela Junta Médica Oficial, por tipo:
Laudo médico para licença de servidor: 287 (duzentos e oitenta e sete)
Laudo médico para licença de magistrado: 5 (cinco)
Laudo médico admissional: 241 (duzentos e quarenta e um)
Laudo médico para fins de remoção: 2 (dois)
Parecer médico para outros fins (teletrabalho, capacidade laboral, classificação do
grau de deficiência física, etc): 45 (quarenta e cinco)
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A Secretaria Judiciária envidou grande parte dos esforços iniciais objetivando findar as pendências de pagamentos dos peritos judiciais, relevante demanda priorizada pela nova gestão,
empenhando-se, paralelamente, no atendimento às demandas das secretarias dos órgãos
julgadores do 2º grau.
Nessa direção, um relevante marco foi alcançado: foram atualizadas as solicitações de pagamento, após supressão das medidas de contingenciamento estabelecidas no Ato conjunto n°
006, de 01 de abril de 2020, inexistindo, atualmente, qualquer solicitação de pagamento de
honorários periciais com status “novo” ou “em análise”, trabalhando com as solicitações recebidas no mesmo dia da remessa pela Vara.

Até Maio de 2022, o sistema contava com 950 cadastros ativos, entre entes da administração
pública direta, indireta e empresas privadas, número em expansão diária, periodicamente
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 realizarem
o cadastramento, enquanto segue em paralelo a adesão dos entes privados.
Como atribuição da Secretaria Judiciária também estão os procedimentos de posse de desembargadores e juízes substitutos deste Tribunal, cargos efetivos e comissionados diversos, além
de juízes leigos e conciliadores, que somaram 320, conforme quantitativo a seguir demonstrado.

As folhas de pagamento dos peritos judiciais, referentes aos meses de Março à Maio, contemplaram mais 2.320 perícias e totalizaram o montante de R$ 880.235,25.
Visando aprimorar o Programa e mapear os processos ainda pendentes de envio e correção
pelas Varas, foi encaminhado email para todos os peritos contendo uma pesquisa de satisfação, incluindo campo específico para informação de processos não pagos até o momento.
Mais de 800 experts responderam ao questionário, culminando na indicação de aproximadamente 2.000 processos em que os honorários estariam pendentes de pagamento, demanda já em tratamento pela Secretaria, com inclusão gradativa em folha.
Os dados coletados deste trabalho permitiram melhor gerenciamento dos pagamentos remanescentes, facilitando a atuação da SEJUD junto às Varas que as contatou diretamente,
visando o pleno atendimento às demandas dos peritos colaboradores.
Ademais, este diagnóstico subsidiou o aperfeiçoamento do sistema, permitindo maior transparência na comunicação com os experts, que passaram a ter acesso às informações sobre
cada etapa do procedimento de pagamento, em tempo real e de forma automatizada. Também o espaço destinado aos peritos judiciais no site do TJBA foi reformulado, melhorando a
visibilidade e disposição do conteúdo.
Além da autorização de pagamentos de serviços já realizados, bem como o processamento
da folha de pagamento destes profissionais, integram as atividades de execução do Programa de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais a análise de documentos e pré requisitos para inclusão de peritos no cadastro do TJBA, bem como as respectivas retificações. Tais demandas
totalizaram 340 inserções de pessoas físicas, além de 4 pessoas jurídicas.
De outro lado, em atendimento às solicitações dos Diretores de Secretarias, foi realizado mapeamento das demandas mais freqüentes. Fruto deste trabalho, e em parceria com gabinetes de Desembargadores, foram cedidos computadores de forma a repor máquinas condenadas, contribuindo para a melhoria das condições de trabalho dos servidores. Também foi
disponibilizado canal direto para suporte técnico durante as sessões de julgamento, otimizando a comunicação e velocidade na resolução de problemas habituais.
Paralelamente, a SEJUD é responsável pela análise dos cadastros da Plataforma de Comunicações Processuais (Domicílio Eletrônico) aprovando, reprovando ou solicitando retificações,
em cumprimento ao quanto determinado pelo Código de Processo Civil, em seu art. 196,
através da Resolução 234/2016 do Conselho Nacional de Justiça.
Regulamentada, assim, a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico no
Poder Judiciário, em 2017, o TJBA desenvolveu uma interface inovadora, associando todas
as citações e intimações oriundas dos sistemas PJE e PROJUDI (excetuando-se o sistema
E-SAJ, devido a impossibilidade de integração e baixo impacto, uma vez que representa,atualmente,apenas 1% do acervo).
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Em continuidade ao trabalho desenvolvido, a Secretaria Judiciária fomentou a realização das
Sessões Híbridas, em conformidade com o Ato Normativo Conjunto nº 3 de 2022, tendo sido
responsável pela elaboração e submissão ao Presidente do Decreto que regulamentou, detalhadamente, o funcionamento da nova modalidade da transmissão ao público interno e externo,
permitindo a participação concomitante de Desembargadores, Procuradores, Defensores e Advogados em ambiente remoto ou presencial.
Destaque-se, ainda, a mais recente ação da Secretaria, qual seja o impulsionamento à implantação do Plenário Virtual , ferramenta de fundamental importância para consolidar a modalidade
integralmente eletrônica de julgamento nesta Corte, porquanto dispensa o aguardo da proclamação dos resultados dos feitos apreciados antecipadamente, em sessão presencial, de modo
a dar celeridade à tramitação dos feitos. Proposta de emenda regimental visando o estabelecimento de novas diretrizes para sua operacionalização encontra-se atualmente em tramitação na
Comissão de Reforma, por sugestão da Secretaria Judiciária. Também foi iniciado treinamento
dos servidores e desembargadores para implantação do projeto piloto na 5ª Câmara Cível.
De outro lado, contribuindo com o Macrodesafio do Poder Judiciário, estabelecido no Plano Estratégico 2021-2026, Tópico M3. (Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional) e seu respectivo Objetivo Estratégico, qual seja, Garantir que 100 % (cem por cento) das unidades judiciais
operem com apenas um sistema judicial eletrônico automatizado, inteligente, interoperável, que
possibilite o gerenciamento dos feitos e do desempenho de indicadores e metas internas e nacionais, bem como sejam digitalizados todos os seus processos físicos até 2026, a SEJUD instou,
logo no início da gestão, todas as Secretarias de Câmaras a enviarem o quantitativo dos feitos
nesta condição ainda existente no âmbito do 2º grau, mantendo monitoramento constante.
Considerando ainda a necessidade de atendimento à Portaria nº 106 do CNJ, que estabeleceu o
Ranking da Transparência, o Tribunal, por intermédio da SEJUD, passou a disponibilizar e atualizar,
para acesso público e irrestrito, as atas e pautas das câmaras em campo específico do site.
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De igual modo, dentre as competências regimentais da Secretaria Judiciária, está a de assessorar, em conjunto com a Secretaria, as sessões do Tribunal Pleno e lavrar as respectivas atas.
Nessa direção, detalhamos a seguir os dados do quanto apreciado:

sessões de julgamento do 2º Grau virtualmente, através da junção da plataforma de videoconferência Lifesize e equipamentos tecnológicos das salas físicas de sessões.
Em 2022, para se adaptar ao novo cenário de retorno gradual das atividades presenciais e
após pesquisas e testes, o setor implementou o formato híbrido de sessão de julgamento. A
partir de então, e em consonância ao Decreto Judiciário nº 291 de 31 de março, o TJBA passou
a oferecer três formatos para realização de sessões de julgamento do 2º grau: presencial, videoconferência e híbrida.
NÚMEROS – 100 DIAS

Esta Secretaria é também o órgão incumbido de promover e coordenar as ações de apoio
técnico administrativo aos demais Órgãos colegiados que, ao longo dos cem dias de gestão,
apresentaram desempenho como abaixo detalhado.

Sessões

Solicitações

Virtuais: 168
Híbridas: 9
Presenciais: 0

Audiovisual: 56
Transcrição: 91

A Diretoria de Documentação e Informação, unidade administrativa vinculada à Secretaria
Judiciária é responsável pelo gerenciamento de 6 contratos, 6 convênios e pelo acompanhamento orçamentário e financeiro de outros 2 contratos sob a fiscalização de unidades vinculadas à SEJUD, a saber:

A Coordenação de Gravações e Registros – CGR, vinculada à Secretaria Judiciária,, conforme Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça em seus
artigos 61 e 62, presta serviços de transcrições, gravação e reprodução de audiovisual de
sessões de julgamento que ocorrem no âmbito do 2º grau do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia.
O registro das sessões é realizado através de sistema adquirido em 2018, o qual permite a
transmissão ao vivo, das assentadas, no portal do TJBA (https://www.tjba.jus.br/sessaojulgamento2g/#/home), bem como, após a indexação do seu conteúdo, sua publicação no mesmo
sítio virtual, possibilitando que qualquer interessado, a qualquer tempo, tenha acesso aos
registros e de forma rápida e direta encontre o teor que deseja.
Com o advento da declaração pública de pandemia da COVID-19 em 2020 e em atendimento
ao Decreto nº 271 de 28 de abril do referido ano, a CGR passou a realizar, registrar e veicular as
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Movimentação EGBA:
Guarda de caixas-box: 579.433 caixas-box / R$ 318.688,15.
Arquivo de Segurança de Microfilmes: 30 armários / R$ 3.750,00.
Consulta / Desarquivamento: 454 processos / R$ 3.859,00.
Coleta / Arquivamento: 582 caixas-box / R$ 1.455,00.
Indexação de processos em sistema: 24.457 processos / R$ 73.371,00.

A seguir detalhamos o consumo dos contratos gerenciados pela DDI/SEJUD

Fevereiro/22
Processos arquivados ProtWeb
SUARQ (Arquivo Administrativo): 107
Centro de Documentação de Pessoal (CDP): 33
Processos desarquivados ProtWeb
SUARQ (Arquivo Administrativo): 0
Centro de Documentação de Pessoal (CDP): 6
Processos arquivados SIGA
SUARQ (Arquivo Administrativo): 2.221
Centro de Documentação de Pessoal (CDP): 2.035

COARQ - Coordenação de Gestão de Arquivos
Redução, em 33,33%, do valor do contrato celebrado com MS Comércio de Máquinas;
• Apoio à Comissão Permanente de Avaliação Documental na análise de processos de
Execuções Fiscais passíveis de eliminação com a publicação do Edital de Ciência de
Eliminação de Documentos Judiciais nº 01/2022 com lista de 15.444 processos distribuídos em 555 caixas-box;

Solicitações recebidas através do GAD:
Arquivamento: 15 pedidos / 2851 caixas-box.
Desarquivamento Judicial: 259 processos.
Movimentação EGBA:
Guarda de caixas-box: 581.235 caixas-box / R$ 319.649,25.
Arquivo de Segurança de Microfilmes: 30 armários / R$ 3.750,00.
Consulta / Desarquivamento: 2.725 processos / R$ 23.188,00.
Coleta / Arquivamento: 989 caixas-box / R$ 2.472,50.
Indexação de processos em sistema: 31.059 processos / R$ 93.177,00.

COARQ EM NÚMEROS

Março/22

Janeiro/22

Processos arquivados ProtWeb
SUARQ (Arquivo Administrativo): 69
Centro de Documentação de Pessoal (CDP): 38

Processos arquivados ProtWeb
SUARQ (Arquivo Administrativo): 63
Centro de Documentação de Pessoal (CDP): 9
Processos desarquivados ProtWeb
SUARQ (Arquivo Administrativo): 8
Centro de Documentação de Pessoal (CDP): 5
Processos arquivados SIGA
SUARQ (Arquivo Administrativo): 1.560
Centro de Documentação de Pessoal (CDP): 1.583
Solicitações recebidas através do GAD:
Arquivamento: 8 pedidos / 270 caixas-box.
Desarquivamento Judicial: 130 processos
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Processos desarquivados ProtWeb
SUARQ (Arquivo Administrativo): 13
Centro de Documentação de Pessoal (CDP): 5
Processos arquivados SIGA
SUARQ (Arquivo Administrativo): 463
Centro de Documentação de Pessoal (CDP): 2.140
Solicitações recebidas através do GAD:
Arquivamento: 27 pedidos / 2.111 caixas-box.
Desarquivamento Judicial: 374 processos.
Movimentação EGBA:
Guarda de caixas-box: 585.275 caixas-box / R$ 321.478,850.
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Arquivo de Segurança de Microfilmes: 30 armários / R$ 3.750,00.
Consulta / Desarquivamento: 721 processos / R$ 6.128,50.
Coleta / Arquivamento: 225 caixas-box / R$ 562,50.
Indexação de processos em sistema: 37.890 processos / R$ 113.670,00.

CPROT - Coordenação de Protocolo e Controle de Correspondências
• MReunião com TRT visando implantação de solução para redução com gastos de
correspondências.

Abril/22

• Interação com STJ e tribunais de outros estados visando soluções para redução com

Processos arquivados ProtWeb
SUARQ (Arquivo Administrativo): 9
Centro de Documentação de Pessoal (CDP): 17

• Cancelamento de 124 cartões de uso postal distribuídos em unidades judiciárias e

Processos desarquivados ProtWeb
SUARQ (Arquivo Administrativo): 10
Centro de Documentação de Pessoal (CDP): 14

gastos de correspondências.

administrativas desautorizadas visando a redução do consumo do contrato de Correspondências
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Processos arquivados SIGA
SUARQ (Arquivo Administrativo): 1.609
Centro de Documentação de Pessoal (CDP): 2.157
Solicitações recebidas através do GAD:
Arquivamento: 17 pedidos / 2.015 caixas-box.
Desarquivamento Judicial: 243 processos.
Movimentação EGBA:
Guarda de caixas-box: 527.050 caixas-box / R$ 316.230,00.
Arquivo de Segurança de Microfilmes: 30 armários / R$ 3.750,00.
Consulta / Desarquivamento: 1.377 processos / R$ 11.704,50.
Coleta / Arquivamento: 443 caixas-box / R$ 1.107,50.
Indexação de processos em sistema: 28.927 processos / R$ 86.781,00.

COBIT - Coordenação de Biblioteca
• Assinatura da ferramenta de pesquisa jurídica Revista dos Tribunais Online e da Biblioteca de Livros Completa - PROVIEW, com acesso ilimitado e simultâneo para 1000 usuários, disponível 24 horas, 7 dias da semana, para uso interno, através de computadores.

COBIT EM NÚMEROS
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Desta forma, a Secretaria Judiciária tem contribuído para o alcance das metas estratégicas e
o cumprimento da missão institucional do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
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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.

tária Anual (LOA) e do Cronograma Financeiro.
• Elaboração dos instrumentos 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.

Atribuições
GESTÃO ESTRATÉGICA
• Administração do Portal da Estratégia (http://www5.tjba.jus.br/estrategia/).
• Elaboração, acompanhamento e desdobramento do Planejamento Estratégico do PJBA.
• Gestão dos Riscos Estratégicos.

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).
• Promoção de debates e ações acerca dos números e metas do CNJ, objetivando melhoria na prestação jurisdicional e a consequente alavancagem da posição do PJBA no
cenário nacional, valorizando a imagem institucional.
• Realização de Estudos e Pesquisas institucionais.

GESTÃO DE PROJETOS E PROCESSOS
• Administração do Repositório de Processos mapeados.
• Administração do Sistema de Gestão e Projetos (SGP) para gestão e o monitoramento da estratégia, banco de iniciativas e dos projetos e processos institucionais.
• Capacitação e Mentoria em Gestão de Projetos e por Processos.
• Direção do Escritório de Projetos e Processos Estratégicos (EPPE) e do Escritório de
Projetos e Processos Departamentais (EDEP).

GESTÃO DA QUALIDADE

Plano Diretor Anual - PDA
Todas as atividades descritas neste Relatório seguem o quanto planejado no Plano Diretor
Anual (PDA) 2022 da Secretaria de Planejamento, Programação e Orçamento (SEPLAN).
Observação: O PDA vem a ser uma coleção concisa de informações onde se descreve, respeitando-se a Cadeia de Valor da organização, quais as estratégias, atividades e recursos serão
utilizados para compor os projetos e processos dessa organização no período seguinte à sua
elaboração. Embora siga criteriosamente o seu PDA 2022, a SEPLAN não pretende neste Relatório de 100 Dias, de forma exaustiva, esgotar em minúcias todos os fatos e circunstâncias
onde atores da SEPLAN apenas contribuíram pontualmente com a materialização de alguma
iniciativa sua ou de outra unidade.

Cadeia de Valor
O que se denomina como Cadeia de Valor é uma representação gráfica e estruturada de forma metodológica que permite às organizações vincularem suas demandas estratégicas aos
seus processos de trabalho, ressaltando os princípios, valores e fatores críticos de cada um
deles e como estes podem ser percebidos pelos seus clientes finais. Nesta esteira, possíveis
ausências de vinculações demonstram à organização a necessidade de melhorias ou instituição de novos processos.
A Cadeia de Valor possibilita ainda que a organização entenda como está e funciona a disposição e a prática dos seus processos estratégicos, táticos e operacionais. Como todo artefato
de gestão é passível de alterações relacionadas à sua melhoria ou para atender aos novos
cenários organizacionais que venham a se estabelecer
Apresenta-se a seguir, atendendo às suas atribuições regimentais, a Cadeia de Valor da SEPLAN:

• Assessoria para implantação de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na
NBR ISO 9001.
• Capacitação e Mentoria em Gestão e Controle da Qualidade.
• Consultoria para elaboração de Documentos de Gestão e Controle da Qualidade.
• Direção do Núcleo de Gestão da Qualidade (NUGEQ).

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
• Acompanhamento da execução orçamentária do Poder Judiciário.
• Acompanhamento e avaliação da programação orçamentária do Poder Judiciário.
• Alinhamento do Orçamento aos Objetivos Estratégicos, às Metas Nacionais e alinhamento aos Projetos.
• Consolidação e elaboração das propostas e atualização dos instrumentos de planejamento: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamen-

Secretaria de Planejamento e Orçamento

Secretaria de Planejamento e Orçamento

214

215

Observação 01: A Cadeia de Valor não se presta à representação da estrutura funcional e
orgânica da instituição, para este fim utilizam-se organogramas e cadeias de liderança e comando. Na estruturação da Cadeia de Valor possibilita-se a orientação da organização para
uma matriz funcional que volta seu foco para as interações de seus processos.
Observação 02: Os processos de trabalho contidos na Cadeia de Valor da SEPLAN estão disponíveis no repositório de processos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) no
seguinte endereço eletrônico: https://fluxodetrabalho.tjba.jus.br/processos-mapeados/

Acompanhamento da Execução do Plano Estratégico
SEMANA DA ESTRATÉGIA
• Planejamento da Semana da Estratégia
Visando otimizar os trabalhos na Semana da Estratégia, evento realizado pela SEPLAN
entre os dias 04 e 07 de abril, foram realizadas as seguintes atividades preparatórias:

• Resultado da Semana da Estratégia
Como resultados têm-se a priorização dos 32 Processos de Trabalho a serem mapeados
e os levantamentos dos 153 Riscos Estratégicos e 41 Iniciativas candidatas ao Portfólio
Estratégico do PJBA.

a) Levantamento das Demandas Estratégicas: foram feitas reuniões individuais com as
unidades visando explicar como deve ser feito o levantamento das demandas associadas aos objetivos estratégicos. A SEPLAN acompanhou todas as reuniões.
b) Priorização das Demandas Estratégicas: o material recebido pelas unidades foi tratado, planilhado e devolvido às unidades.
c) Levantamento das Iniciativas Estratégicas: as unidades retornaram as iniciativas para
a SEPLAN.
d) Priorização das Iniciativas Estratégicas: foi feito um trabalho exaustivo de priorização
para selecionar 41 iniciativas das 412 recebidas.
e) Levantamento dos Processos Estratégicos: aplicou-se uma metodologia para selecionar 32 processos estratégicos que foram priorizados na Semana da Estratégia

Reuniões da Estratégia
• Reuniões de Líderes Avançados (RLAs)

• Realização da Semana da Estratégia
A realização da Semana da Estratégia ocorreu no período de 04 à 07/04/2022. O evento tem a finalidade de priorizar as iniciativas, oriundas das Demandas Estratégicas,
candidatas a Projetos Estratégicos que integrarão o Portfólio Estratégico de Projetos
2022/2024, priorizar os Processos de Trabalho da Cadeia de Valor a serem mapeados e
levantar os Riscos Estratégicos.

Secretaria de Planejamento e Orçamento
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• Reunião de Análise da Estratégia (RAE)

Acompanhamento do Desempenho Institucional

Realização da XX Reunião de Análise da Estratégia (RAE), quando foram apresentados
à deliberação do Comitê de Governança (CGOV):

PAINEL DO SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

a) Resultado da Pesquisa de Opinião.
b) Indicadores do Justiça em Números
c) Projeções para a produtividade em 2021.
d) Metas Nacionais 2021.
e) Indicadores da Estratégia – 2021-2026.
f) Resultado da Semana da Estratégia.
g) Encerramento de 4 (quatro) Projetos.
h) Aprovação de 1 (um projeto) Estratégico.
i) Status do Portfólio de Projetos Estratégicos.
j) Prêmio CNJ de Qualidade.
k) Agendamento das Próximas RAE´s.

• Visando à melhoria da qualidade da informação prestada ao cliente interno e externo,
o Núcleo 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 Business Intelligence (BI) (https://bitjba.tjba.jus.br/hub/), cujos
módulos foram definidos pela SEPLAN.

• Atualização de informações relacionadas à Gestão Estratégica e da Transparência do
TJBA no Portal da Estratégia (http://www5.tjba.jus.br/estrategia/), espaço aberto a todos
os Órgãos deste Tribunal para a divulgação de planos de ação, projetos, indicadores e
outras informações referentes à Estratégia. Este canal tem o propósito de servir, ainda,
como instrumento de promoção da transparência para o cidadão.

Participação Nacional
• Tratativas foram realizadas, e já estão bem avançadas, no sentido de, pelo quinto ano
consecutivo, o Poder Judiciário da Bahia (PJBA) capitanear, de forma colaborativa, com
todos os Tribunais de Justiça do país, a pesquisa ‘Gestão Participativa, juntos por uma
Justiça ainda melhor!’. A ação tem o intuito de obter opiniões e considerações sobre

TABELA DE LOTAÇÃO DE PESSOAL (TLP)
• A SEPLAN, conforme orientação da Resolução CNJ nº. 219/2016, também atualizou a
Tabela de Lotação de Pessoal (TLP) (http://www.tjba.jus.br/transparencia/gestao_de_
pessoas/distribuicao-da-forca-de-trabalho-por-area-de-atuacao/) para o 1º semestre de
2022, de modo a equalizar recursos e otimizar a força de trabalho, considerada estratégica para a melhoria da prestação jurisdicional.

as Metas Nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2023. Poderão participar da pesquisa, magistrados, servidores, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública,
advogados e, também, o cidadão.

RESUMO ESTATÍSTICO MENSAL
• Com o propósito de auxiliar na gestão das unidades judiciais, o Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica (NEGE) criou o Resumo Estatístico Mensal, no qual são dis-
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ponibilizadas no Portal da Estratégia (http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/resumo-estatistico-mensal-2022/) informações estatísticas essenciais como percentual
de cumprimento das Metas Nacionais 1 e 2, Taxa de Congestionamento e volume de
sentenças prolatadas. São coletados e disponibilizados os dados de todas as serventias
judiciais do TJBA. Em 2022 foram disponibilizados, também, os Resumos Estatísticos

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 acompanhamento mensal da produtividade do Poder Judiciário. Neste sentido, a Co-

Mensais por Magistrado e por Instância. No relatório preexistente, o NEGE promoveu a

ordenação de Estatística (COEST) realiza atividades diárias de análise e adequação da

inclusão do Tempo de Processo. Estas adequações visam ao atendimento da Transpa-

apuração dos resultados estatísticos de produtividade do Tribunal. Mensalmente, até

rência (Resolução CNJ 215/2015).

o dia 20 do mês subsequente, os dados de produtividade mensal são enviados ao CNJ.

RELATÓRIO JUSTIÇA EM NÚMEROS (JEN)
• Relatório Justiça em Números, também exigido e divulgado pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) anualmente, possui como objetivo a ampliação do processo de gestão
e produtividade do Poder Judiciário por meio da coleta semestral, da sistematização
de dados estatísticos e do cálculo de indicadores capazes de retratar o desempenho
dos tribunais. O encaminhamento dos dados de 2021 para o CNJ foi finalizado em
RADAR DO PJBA
• Atendendo ao alinhamento com a diretriz “Transparência” da Gestão, a SEPLAN criou em
2020 o boletim RADAR do PJBA (http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/radar-do-tjba-2022/), sendo publicada uma nova versão atualizada 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.

18/04/2022, tendo sido as informações devidamente prestadas dentro do prazo legal.

SEMANAS DE SENTENÇAS E BAIXAS (SSB)
• A ação, promovida pela Presidência do TJBA, em parceria com a Corregedoria Geral
de Justiça (CCJ) e Corregedoria das Comarcas do Interior (CCI), e coordenada pela
SEPLAN, visa aumentar a eficiência e a qualidade na prestação jurisdicional e reduzir o
estoque dos processos e a taxa de congestionamento. Aprovada na XX RAE, as Semanas de Sentenças e Baixas ocorrerão em 2022 nas seguintes datas: de 18 a 22 de julho
e de 17 a 21 de outubro.

CARTILHAS DE MOVIMENTAÇÃO
• Com o propósito de melhorar a precisão das variáveis estatísticas coletadas periodicamente, foram elaboradas cartilhas de orientação para a correta movimentação processual, juntamente à Coordenadoria da Mulher e Grupo de Trabalho do Júri.
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REUNIÕES DE QUALIDADE DE DADOS
• Desde o ano de 2020 a SEPLAN tem promovido reuniões periódicas com a SETIM, e
eventualmente outras áreas, com vistas a apresentar inconsistências e solicitar/acompanhar correções a serem feitas nos diversos conjuntos de variáveis estatísticas, especialmente para a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (DATAJUD), que embora
se trate de modelo de cópia do acervo processual transmitido por protocolo de informática, será utilizado, já em 2022, tem sido utilizado posteriormente para cálculos de
produtividade por parte do CNJ.

AJUSTES PARA O DATAJUD
• Após análise dos relatórios dos painéis de estatísticas do CNJ referente ao DATAJUD, foram
detectadas, nos dados enviados a esta base, algumas inconsistências e, juntamente com a
SETIM, a SEPLAN tem analisado e corrigido procedimentos de carga dos dados, atualizado
movimentações, classes, assuntos e complementos que não estavam sendo enviados de
acordo com as parametrizações aplicáveis, em especial, as Tabelas Processuais Unificadas.

RANKING DA TRANSPARÊNCIA
• O Ranking da Transparência do Poder Judiciário, instituído pela Resolução CNJ n. 260,
de 11 de setembro de 2018, que alterou a Resolução CNJ n. 215, de 16 de dezembro de
2015, tem como finalidade conseguir, com dados objetivos, avaliar o grau de informação que os tribunais e conselhos disponibilizam aos cidadãos. Neste sentido, como for-

INDICADORES DO PLANO ESTRATÉGICO 2021-2026
• Foi realizada a segunda coleta dos 58 indicadores estratégicos que, junto com os valores obtidos na medição anterior em 2021, completou os valores para o primeiro ano do
sexênio 2021-2026. A SEPLAN realiza o acompanhamento do cumprimento dos indicadores do Plano Estratégico por meio da ferramenta de BI (https://bitjba.tjba.jus.br/hub/).
• Seguem exemplos dos resultados obtidos, onde podemos observar a evolução do
índice de Servidores Qualificados em Sistemas e Estatísticas Judiciais (ISQ) ao longo
do ano de 2021, assim como apresentamos os quatro índices relacionados ao Macrodesafio 5 - Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais de Conflitos.

ma de manutenção do excelente resultado obtido em 2021 onde o TJBA figurou entre
os primeiros colocados, a SEPLAN realizou análise técnica dos requisitos contidos na
Portaria do CNJ n. 106, de 31 de março de 2022, que instituiu o regulamento do Ranking
da Transparência do Poder Judiciário, ano 2022, acompanhando a atualização e disponibilização das informações junto às áreas e enviando os dados desta edição por meio
do preenchimento do questionário eletrônico em 29/04/2022. O trabalho foi realizado
com esforços conjuntos de toda estrutura administrativa, buscando aprimoramento e
adequação às exigências normativas e boas práticas.

METAS NACIONAIS CNJ
• As Metas Nacionais representam o compromisso dos tribunais com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, buscando proporcionar à sociedade serviço mais célere,
com maior eficiência e qualidade. Nesta senda, a SEPLAN realiza o acompanhamento
do cumprimento das metas(https://bitjba.tjba.jus.br/hub/),a alimentação dos dados no
sistema de Metas do CNJ, alertando as unidades responsáveis da necessidade da promoção de ações necessárias para seu alcance. A situação do cumprimento das metas
nacionais referentes a 2021 foi informada ao Comitê de Governança na ocasião da XX
Reunião de Análise da Estratégia.
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EAP (Estrutura Analítica de Projetos)

Execução do Portfólio de Projetos e Processos
SISTEMA DE GESTÃO E PROJETOS (SGP)
• Para ajudar na gestão estratégica e de projetos, o Sistema Clarity PPM da empresa
Broadcom, ferramenta batizada de Sistema de Gestão e Projetos (SGP) (https://ppm.
tjba.jus.br/) vem sendo utilizado para acompanhar os projetos departamentais e estratégicos desde 2017 pelas respectivas áreas com a mentoria da SEPLAN.

REUNIÕES DO COLEGIADO EPPE
• O Escritório Departamental de Projetos e Processos (EDEP) da SEPLAN lidera as
reuniões mensais com os representantes do Colegiado do Escritório de Projetos e Processos Estratégicos (EPPE) que são realizadas para o acompanhamento das atividades
dos Escritórios Departamentais de Projetos e Processos (EDEP´s) das demais unidades, orientações aos gerentes de projetos e processos e representantes das unidades

• A empresa Ágila Soluções em Gestão foi contratada para realizar a atualização de

quanto às novas ferramentas, diretrizes, aprendizado e ações relacionadas a projetos e

versão e customização de serviços para o TJBA. Os serviços estão sendo acompanha-

processos. Foram realizadas 4 (quatro) reuniões no período de 11 de fevereiro a 08 de

dos pela equipe da SEPLAN, inclusive com a fiscalização do contrato.

maio que trataram dos seguintes temas:

• O SGP foi migrado para a última versão e a nova interface com diversas funcionalidades e facilidades está sendo testada. Também, encontra-se em fase de teste, a ferramenta Canvas (Ferramenta de Planejamento de Projetos) e a ferramenta de diagramação de EAP (Estrutura Analítica de Projetos), totalmente integradas ao SGP.

a) Acompanhamento dos Projetos Estratégicos (Dashboard).
b) Apresentação do resultado dos Checklists (Projeto e Processo) aplicado aos Projetos
Estratégicos com vista a avaliar o alinhamento à metodologia de Projetos e Processos
realizado por EDEPs das unidades.
c) Informação sobre a aplicação da Pesquisa PMO Value Ring.
d) Informação sobre o andamento do Projeto de Governança Corporativa (empresa TS
Consultoria e Ciberian).
e) Informação sobre o andamento dos serviços de customização do Sistema de Gestão
e Projetos (empresa Ágila).
f) Informação sobre realização das RLA´s e RAE´s.
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g) Informações sobre a realização da Semana da Estratégia.
h) Informações sobre a realização das reuniões: RLA Projetos / RAE Extraordinária.
i) Orientação para publicação de portaria com nomeação dos representantes dos
EDEP´s.
j) Previsão de conclusão da customização de EAP e Canvas na ferramenta SGP.
k) Realização do Curso de Gestão por Processos - 1ª Turma.
l) Resultados da Semana da Estratégia.

ACOMPANHAMENTO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
• O Escritório de Projetos e Processos Estratégicos (EPPE), com gestão da SEPLAN faz
o acompanhamento do PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS que, atualmente
encontra-se com 07 (Sete) projetos em andamento, quais sejam:

PROJETOS GERENCIADOS PELA SEPLAN
• O EDEP da SEPLAN gerencia o projeto estratégico Implantação do eSocial, patrocinado pelo Juiz Assessor da Presidência, Dr. Sadraque Rios.

PROJETOS DEPARTAMENTAIS GERENCIADOS PELA SEPLAN
• Além dos projetos estratégicos, a SEPLAN também gerencia os seguintes projetos
departamentais:
a) Governança Corporativa - Em julho de 2021 foram publicados os contratos C28-21 e
C29-21 que contemplam as seguintes atividades de Governança Corporativa:
I. Revisão da metodologia (Processos, Riscos e Governança Corporativa).
II. Revisão da Cadeia de Valor.
III. Revisão da estrutura organizacional.
IV. Mapeamento de processos de trabalho.
V. Levantamento e respostas aos riscos estratégicos.
VI. Disponibilização de plataforma BPMS.
VII. Automatização de processos de trabalho.
A SEPLAN elaborou planejamento específico com uso de ferramenta de BI para o Projeto de
Governança Corporativa contemplando as atividades estruturantes anteriores à contratação
e às atividades de monitoramento da execução dos contratos, onde:

PROJETOS ACOMPANHADOS PELA SEPLAN
• As unidades que não possuem EDEPs contam com a mentoria do Escritório de Projetos e Processos da SEPLAN para a realização do gerenciamento e acompanhamento
de projetos estratégicos através da ferramenta SGP. Atualmente, são os seguintes:
a) Aperfeiçoamento da Gestão e Fiscalização da Arrecadação, gerenciado por servidor
do Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF e patrocinado pelo Diretor do Núcleo
de Arrecadação e Fiscalização.
b) Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, gerenciado por servidora
do Comitê Gestor de Proteção de Dados - CGPG e patrocinado por seu Presidente.
c) Mapeamento de Demandas Repetitivas e com Potencial de Repetitividade, gerenciado e patrocinado pela 2º Vice-Presidência.

a) Prêmio CNJ de Qualidade 2022 - Desde 2017, quando o TJBA foi agraciado com
o Selo Justiça em Números 2017, Categoria Ouro, concedido pelo CNJ em reconhecimento aos tribunais que se destacaram por sua excelência em gestão da informação
e da qualidade da prestação jurisdicional, a SEPLAN vem monitorando diariamente os
principais indicadores para alcance da premiação, envolvendo as áreas e, prevendo as
ações de alavancagem para o alcance de elevada pontuação.
No início de 2022 foi realizado o levantamento das atividades que poderão voltar a ser
cobradas na portaria que está prestes a ser publicada, junto às Unidades que não pontuaram na última edição do Prêmio, a fim de alertá-las quanto ao cumprimento das
Resoluções que são mandatórias a cada uma delas.
A SEPLAN já vem atuando no acompanhamento de itens que considera importantes e
que certamente serão cobrados quando da publicação da Portaria pelo CNJ.
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MAPEAMENTO DE PROCESSOS
• Além dos 250 (duzentos e cinquenta) processos que serão mapeados pela Consulto-

turma única de 18 participantes. Foram abordados os conceitos de Gerenciamento de
Processos e BPMN bem como o estudo de casos práticos utilizando-se de ferramenta
padronizada pelo Tribunal – Bizagi Modeler.

ria contratada, a SEPLAN, por intermédio de seu EDEP, realiza mapeamentos de processos de trabalho requisitados pelas unidades. As unidades a seguir solicitaram e o
EDEP da SEPLAN vem realizando o mapeamento de alguns de seus processos:
a) DPG - Diretoria de Primeiro Grau.
b) NACP - Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios.
c) Unijud - Núcleo Unijud.

GESTÃO DO CONHECIMENTO
• As metodologias de Gestão de Projetos, de Gestão de Processos e de Gestão Estratégica, além do Manual de Operações do EPPE foram revisadas pela TS Consultoria com
a homologação das equipes da SEPLAN e EPPE, e fazem parte do conhecimento de
suma importância necessário aos membros dos escritórios de projetos e aos gerentes
de projetos e processos no TJBA.

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE PROJETOS

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DA QUALIDADE
• A SEPLAN orientou, por meio de capacitações e mentorias, a Corregedoria Geral de
Justiça (CGJ), para que no Biênio 2022-2024 possa vir a implantar Sistema de Gestão

• Em fevereiro de 2022, foi realizado um Workshop sobre as funcionalidades da nova in-

da Qualidade (SGQ), com base na NBR ISO 9001, objetivando a melhoria do seu de-

terface do SGP conduzido pela empresa Ágila, com carga horária de 8h e participação

sempenho para a prestação jurisdicional. A SEPLAN conduziu 05 (cinco) reuniões de

dos integrantes dos EDEPs e teve a seguinte programação:

orientações à CGJ, que ocorreram entre os meses de fevereiro e de maio 2022, e onde

a) Configurações do TJBA.
b) Gestão de Projetos: propriedades, tarefas, equipes, documentos, riscos, ocorrências
e mudanças.
c) Gestão Estratégica: planos, itens estratégicos, indicadores estratégicos, relação entre
itens e investimentos e visões estratégicas.
d) Hierarquias: agregações, cálculos e visão de riscos.
e) Painéis de Objetos.
f) Roadmaps: visão da linha de tempo, visão de painel e visão de planilha.
g) Visão Geral da Nova Interface: agrupamentos, filtros, visões, fly-out e configurações
do usuário.

foram tratados temas como:
a) Apresentação da Gestão da Qualidade.
b) Hierarquias: agregações, cálculos e visão de riscos.
c) Modelos de documentos da garantia e controle da qualidade.
d) Principais conceitos, benefícios e práticas.
A SEPLAN orientou a CGJ ainda quanto à elaboração e finalização de sua Cadeia de Valor,
além de servir de facilitadora da etapa de identificação dos processos a serem mapeados
pelo EDEP da CGJ.

Make Sense da Inteligência do Negócio
PLANO DIRETORES DO PRIMEIRO GRAU
• PDA´s das Unidades do Primeiro Grau - Visando facilitar uma ação de planejamento/
gestão da Coordenação de Apoio ao Primeiro Grau (CAPG), foi elaborado um questio-

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE PROCESSOS

nário eletrônico para automatizar e, consequentemente, facilitar o preenchimento e a
coleta dos Planos Diretores de Ação (PDA) das 496 unidades ligadas à DPG. A partir

• A pedido da Corregedoria Geral (CGJ) foi ministrado curso de Gerenciamento de Pro-

dos resultados obtidos será possível extrair relatórios gerenciais bem como ter informa-

cessos de Trabalho, componente curricular do Programa de Introdução em Planeja-

ções individualizadas de cada uma das 496 unidades.

mento Estratégico e Métodos de Gestão da SEPLAN, com carga horária de 8 horas para
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PESQUISA DE OPINIÃO
• Pesquisa de Opinião dos Jurisdicionados - A pesquisa foi realizada de forma presencial no mês de dezembro de 2021. Porém, os resultados foram analisados e planilhados em fevereiro de 2022. Foram 31 perguntas com 1.630 respostas válidas. Segue um
exemplo de gráfico (os resultados completos foram apresentados na XX RAE).

Orçamento Anual
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
• A DPO acompanha a execução orçamentária do judiciário de forma a subsidiar a alta
administração com informações que auxiliem as decisões estratégicas do Poder. Com
periodicidade quinzenal, o relatório da execução orçamentária, conforme quadro a seguir, é atualizado e posto em discussão em reuniões de orçamento e finanças que são
realizadas mensalmente entre as Diretorias de Orçamento, de Finanças e de Arrecadação, além das Secretarias de Planejamento e Orçamento, a Secretaria de Administração e a Secretaria Geral da Presidência.

Elaboração dos Intrumentos Orçamentários
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - PLDO 2023
• A DPO, juntamente com as áreas técnicas dos demais Poderes e Órgãos Independentes, participou de diversas reuniões de trabalho com o objetivo de contribuir para a
elaboração da Proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro
de 2023.

PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA 2023
• A Diretoria de Programação e Orçamento coordenou a primeira Reunião de Programação Orçamentária do Poder Judiciário (RPO), no dia 04 de maio, com os gestores
responsáveis pela execução orçamentária do Poder. Na oportunidade, foi relembrado
aos gestores o Planejamento Estratégico do TJBA e a necessidade de aderência desse
instrumento com o Projeto de Lei Orçamentária Anual, principal objeto da RPO. Ademais, foi dado conhecimento a todos os participantes dos termos e necessidade de
atendimento à Resolução nº. 347/2020, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça.
ATIVIDADES COORDENADAS
• Durante as atividades, foram estabelecidas as Cotas Orçamentárias de cada Unidade
Gestora e alinhado o trâmite e prazos para a elaboração dos Planos de Trabalho Anual
– PTA, a consolidação deste PTA que materializa a PLOA, a aprovação deste instrumento pelos membros do TJBA e o encaminhamento das peças para o Poder Executivo.
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• Programação:
a) Acompanhamento semanal da execução orçamentária do Poder Judiciário.
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b) Articulação com as Secretarias do Executivo nos assuntos que envolvam elaboração
e execução orçamentária e financeira.
c) Monitoramento da evolução da despesa com pessoal, em articulação com a Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGESP), e com base em informações fornecidas pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ), objetivando o pleno cumprimento da legislação vigente.
d) Publicação, em cumprimento à Resolução CNJ nº. 102/2009, de informações mensais sobre a execução orçamentária das diferentes unidades orçamentárias do Tribunal, incluindo todas as categorias programáticas, assim como as respectivas naturezas
da despesa.

• Instrumentalização:
a) Acompanhamento da execução orçamentária com elaboração das suas alterações
(créditos adicionais e demais alterações orçamentárias).
b) Acompanhamento do Plano Plurianual (PPA) e das diretrizes estratégicas nele
estabelecidas.
c) Apoio às Unidades Gestoras na execução dos seus orçamentos.

a) Aprimoramento do fluxo de pagamentos das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA).
b) Colaboração para respostas das notificações do Tribunal de Contas do Estado (TCE)
ao TJBA em matérias afetas à Diretoria de Programação e Orçamento.
c) Elaboração da resolução para regulamentar o Fundo de Aparelhamento do Judiciário (FAJ).
d) Elaboração de Curso de Programação e Execução Orçamentária e Financeira para
Magistrados e Servidores no modelo de Ensino à Distância para a Universidade Corporativa do Estado da Bahia (UNICORP).
e) Estudos para alteração dos critérios da Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto ao
cálculo da Cota Orçamentária inicial dos Poderes e Órgãos Independentes - Iniciativa
que contou com a participação do Ministério Público, Defensoria Pública, Assembleia
Legislativa, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas dos Municípios.
f) Participação do Grupo de Trabalho de monitoramento da Resolução nº. 14/2013
que dispõe sobre o pagamento de indenização de transporte aos Oficiais de Justiça e
Agentes de Proteção ao Menor.

• Agenda de Reuniões:

d) Descentralização (provisão) de créditos orçamentários para Unidades Gestoras da
Capital e do Interior.
e) Descentralizações financeiras (sub-repasse) de recursos para Unidades Gestoras da
Capital e do Interior.
f) Reprogramações orçamentárias e financeiras.
g) Reuniões com as Unidades Gestoras de todas as Unidades Orçamentárias a fim de compatibilizar o orçamento e execução, além do acompanhamento da receita arrecadada.

• Expedientes Movimentados:

• Responsabilização:
a) Conclusão do Relatório de Execução Orçamentária e Financeira de 2021 para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE).
b) Elaboração de relatórios e pareceres para atender demandas dos Órgãos de controle.
c) Encaminhamento de processos administrativos com temáticas em matéria orçamentária.

• Kanboard de Atividades realizadas (Projetos e Processos):

d) Publicação, em cumprimento à Resolução nº. 195 do CNJ, de informações sobre a distribuição de orçamento nos Órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus.

• Operacionalização do Dia a Dia (demandas especiais): Além das atividades planejadas e estabelecidas como de rotina, a DPO participa de outras atividades, estudos e
grupos de trabalhos, em colaboração às demandas das mais diversas unidades administrativas do TJBA, tais como:
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• Participação em Capacitações:

• Fiscalização de Contratos: Em que pese não ser Unidade Gestora, a SEPLAN foi incumbida de realizar a fiscalização de 03 (três) contratos. Seguem abaixo as informações acerca das ações:

• Organograma Funcional:
• Operacionalização do Dia a Dia (demandas especiais): Além das atividades planejadas no PDA SEPLAN 2022, foram executadas as seguintes atividades:
a) Plano de Gestão 2022-2024: Autorizado pelo Presidente do TJBA, quando de sua
posse, o plano foi organizado de acordo com as diretrizes estabelecidas no Decreto
Judiciário nº. 259/2022 - Diretrizes de Gestão da Presidência e alinhadas aos Macrodesafios constantes do Plano Estratégico 2021-2026.
b) Plano de Obras: Requisitado pelo Secretário de Administração, em função do quanto preconizado pela Resolução CNJ nº. 114/2010, bem como o Decreto Judiciário nº.
49/2012, a SEPLAN procedeu à elaboração de parecer abrangendo as Resoluções CNJ
nºs. 401/2021 (Acessibilidade e Inclusão), 400/2021 (Sustentabilidade), 370/2021 (Estratégia de TIC), 347/2020 (Governança das Contratações), 325/2020 (Estratégia Nacional
2021-2026), 194/2014 (Política de Atenção Prioritária ao 1º Grau) e as Resoluções TJBA nºs
22/2021 (Plano de Logística Sustentável (PLS)), 03/2021 (Estratégia do PJBA 2021-2026) e
02/2015 (Política de Atenção Prioritária ao 1º Grau).
c) Centros Especializados de Atenção à Vítima de Crimes e Atos Infracionais: Em decorrência das Resoluções CNJ nº 253/2018 e 386/2021, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF solicitou à SEPLAN o desenvolvimento de Plano
de Ação para implantação escalonada dos centros.
• Contribuições em Núcleos, Comissões e Comitês: possuindo assento em alguns Núcleos, Comissões e Comitês do Poder Judiciário, a SEPLAN contribuiu no âmbito de

Desembargador Nilson Soares Castelo Branco,
Presidente do TJBA na companhia da equipe da SEPLAN.

Equipe da SEPLAN (em parte).

suas competências, quais sejam:
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Apresentação

Diagnóstico inicial

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização – SETIM é o órgão do Poder Judiciário do Estado da Bahia responsável por prover soluções de Tecnologia da Informação
e Comunicação, aderentes às políticas e estratégias do Tribunal de Justiça, visando apoiar a
Gestão na definição e condução de processos para o melhor atendimento das demandas do
jurisdicionado baiano, sempre em busca da melhoria da prestação jurisdicional, visando tornar a justiça mais eficiente e acessível.

Inicialmente foi realizado um diagnóstico da Secretaria, buscando desenhar o cenário atual
e direcionar as ações principais. Para isso, foi utilizada a ferramenta Matriz SWOT, a qual
identifica as ameaças e oportunidades (ambiente externo) e fraquezas e potencialidades
(ambiente interno).
Do resultado dessa análise, combinado com as informações e diretrizes fornecidas pela Equipe de Transição, elegeu-se as seguintes premissas para o início da gestão do biênio 2022/2024:

Nesse sentido, continuamente são adotadas novas ações para o desenvolvimento e aprimoramento de ferramentas, tanto no âmbito judicial quanto administrativo, para suporte às demandas por tecnologia, cada dia mais crescentes e imprescindíveis para automatização dos
processos de trabalhado, buscando sempre a excelência dos serviços oferecidos.
Não obstante a crescente requisição de novas ferramentas, a SETIM conta com grande responsabilidade também de manter em funcionamento todo o parque computacional do Poder Judiciário Baiano, incluindo os Sistemas Judiciais e Administrativos, alguns dos quais precisam estar disponíveis as 24 horas, dos sete dias da semana, demandando grande esforço
de monitoramento e suporte. Pode-se afirmar que a justiça hoje não funciona sem a internet,
sem os sistemas de informática, os quais precisam alcançar todo o Estado.
Nesse sentido, a SETIM dispõe de uma equipe que trabalha diuturnamente, realizando o monitoramento de toda a rede e executando rotinas para garantir o perfeito funcionamento de
todos os sistemas e equipamentos. Ademais, parte desses serviços especializados são providos por empresas especializadas, cujos contratos também são geridos e fiscalizados pelos
servidores da SETIM. Atualmente, têm-se ativos 62 contratos, que vão desde o suporte a sistemas operacionais e desenvolvimento de sistemas à manutenção de servidores, atendimento
presencial aos diversos usuários distribuídos nas 203 Comarcas do Estado, manutenção de
sala cofre, cibersegurança, entre outros, alguns de altíssima complexidade técnica.

Estrutura organizacional

Projetos
Os projetos de tecnologia da informação e comunicação são geridos pelo Escritórios de Projetos e Processos Departamental da SETIM – EDEP/SETIM, núcleo instituído pela Resolução
TJBA nº 13, de 31 de agosto de 2016. O EDEP/SEIM é uma estrutura organizacional que centraliza e coordena o gerenciamento de projetos e processos nos níveis tático e operacional sob
seu domínio, concentrando-se em seu planejamento e execução.
Atualmente este núcleo gerencia 22 projetos relevantes para a SETIM e demais áreas de negócio demandantes, conforme resumo abaixo:

Integração PJE e PROJUDI com PDPJ
Demandante: SETIM – Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização
Status: Em Execução
Escopo: Integração dos sistemas judiciais do TJBA com a Plataforma Digital do Poder Judiciário
Última ação: Estudos de novos serviços da PDPJ
Entregas realizadas:
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• Parecer técnico sobre a viabilidade para atualização da versão do PJE para 2.2, visto
que essa versão atende a 3 serviços exigidos pelo CNJ para integração à Plataforma
Digital do Poder Judiciário – PDPJ;
• Atualização em ambiente de desenvolvimento da versão 2.2;

Estabilização PJe – Fase 1

• Estudo/alinhamento dos novos serviços da PDPJ pela equipe técnica

Demandante: SETIM – Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização
Datajud

Status: Em Execução

Demandante: SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Orçamento

Escopo: Ações (desenvolvimento e infraestrutura) que possibilitem a estabilização do PJE a
curto, médio e longo prazo.

Status: Em Execução

Última ação: Desenvolvimento de Indicadores.

Escopo: Consolidação de ferramentas da SETIM para alimentação da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário – DataJud.
Última ação: Carga dos processos ajuizados.
Entregas realizadas:

Entregas realizadas:
• Planejamento das atividades;
• Diagnóstico da situação do PJE 2.1;
• Diagnóstico da situação dos processos a serem migrados para o PJE;
• Identificação das 10 consultas mais onerosa em performance;

• Planejamento das atividades em parceria com as áreas envolvidas

• Otimização de duas consultas

• Automatização da atualização da TPU

• Definição de 8 indicadores para medição e acompanhamento;

• Adequação de dados ao replicador nacional (Movimentos, Assuntos e Classes)

• Implantação de 2 indicadores (Quantidade de processos na base diariamente e Mo-

• Ajustes na base de consolidação de dados dos diversos sistemas utilizados no TJBA

nitoramento da Remessa);

(PJE, PROJUDI, SAJ e SAIPRO).

• Desenvolvimento dos indicadores (Quantidade de assinaturas; Quantidade de transi-

• Atualização do Validador do CNJ

ções entre tarefas e Quantidade de Documentos entrando no sistema)

• Retransmissão de todas as movimentações processuais de 2021 até março de 2022

Novo Service Desk
Ajuste Aplicação Migrador
Demandante: SGP – Secretaria Geral da Presidência

Demandante: SETIM – Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização

Status: Em Execução

Status: Em Execução

Escopo: Ajuste da aplicação Migrador com o intuito de finalizar a migração dos processos
judiciais ao Pje.
Última ação: Correções de ordenação e melhoria de eficiência.
Entregas realizadas:
• Planejamento das atividades em parceria com as áreas envolvidas;
• Identificação dos top erros do migrador para ajuste;
• Ajustes nos top 10 erros para desafogar vários processos com o mesmo erro, melho-

Escopo: Readequação dos processos e procedimentos de governança para aprimoramento
da central de atendimento, objetivando excelência na prestação dos serviços aos usuários de
tecnologia da informação, utilizando metodologia ITIL.
Última ação: Ampliação da equipe de atendimento.
Entregas realizadas:
• Canal de atendimento exclusivo para as sessões de 2º grau
• Mapeamento dos processos do atendimento

rando a fluidez do migrador;
• Ordenação do número de processo PJe e ajuste da ferramenta para apresentar o número de ordem do PJe
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Cibersegurança

Office 365

Demandante: SETIM – Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização

Demandante: SETIM – Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização

Status: Em Execução

Status: Em Execução

Escopo: Adequações na Segurança da Informação e cibersegurança: contratação de um SOC
(Centro de operações de Segurança); aderência da Política de Segurança da Informação; ampliação do sistema de segurança com Deep Discovery Inspector e Vision One; aquisição do WAF
(Web Application Firewall); aquisição do bloqueio de antibot, controle para negação de serviço; e
aquisição de Appliance e Backup de alto desempenho, integridade, com backup imutável.
Última ação: Estudo técnico do centro de operação de cibersegurança.

Escopo: Implantação da suíte de produtividade office 365 em todas as unidades do PJBA.
Última ação: Migração das caixas departamentais.
Entregas realizadas:
• Divulgação sobre a migração de contas departamentais
• Elaboração de passo a passo para uso das contas departamentais
• Elaboração e aplicação de formulário de levantamento para uso das contas departamentais

Sistema Athos

• Evento Microsoft Day

Demandante: 2ª Vice-presidência
Status: A Planejar
E-social

Escopo: Implantação de Sistema de Inovação e Inteligência Artificial para aprimoramento
dos fluxos de ações judiciais, especialmente no que concerne ao exame de admissibilidade
recursal e análise de temas repetitivos, de forma a promover políticas de modernização, aperfeiçoamento e acesso à justiça.
Última ação: Assinatura do acordo de cooperação com o STJ.

Solução de Continuidade de TIC
Demandante: SETIM – Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização
Status: Em Execução

Demandante: Comitê E-Social
Status: Em Execução
Escopo: Desenvolvimento de sistema integrador e ajustes das aplicações transacionais para
atender as exigências do E-social.
Última ação: Instalação de novo certificado digital na base de homologação.
Entregas realizadas:
• Envio dos eventos de RH S2200, S2400, S2410 e dos eventos de estagiários S2300 e S1010

Escopo: Aquisição e Implantação de solução de continuidade dos serviços essenciais de TIC.
Última ação: 90% dos processos Pje carregados na nuvem.
Integração com a Receita Federal
Temas Repetitivos e Julgamento Temático

Demandante: COJE – Coordenação dos Juizados Especiais

Demandante: 2ª Vice-presidência

Status: Paralisado

Status: Em execução
Escopo: Desenvolvimento e Implantação de solução de Inteligência Artificial para atender a
pesquisa de Temas repetitivos, IRDR, agrupamento automático da segunda vice e os julgamentos temáticos da COJE.

Escopo: Integração da base de dados das partes com a Receita Federal no PROJUDI, PJE e
APP intimações.

Última ação: Carga do CODEX 2G.
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Sistema FISCO

Soluções de TIC para LGPD

Demandante: COJE – Coordenação dos Juizados Especiais

Demandante: CGPD - Comitê Gestor de Proteção de Dados

Status: Em execução

Status: Em Execução

Escopo: Implantação de Sistema de controle das fiscalizações da correta arrecadação das
custas cartorárias de serventias judiciais e extrajudiciais.
Última ação: Implantação da primeira versão em produção.

Atualização CA SDM
Demandante: SETIM – Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização

Escopo: Adequação às exigências da Lei Geral de Proteção a Dados: gerenciamento das demandas externas relativas ao tratamento de dados pessoais; pesquisa de dados pessoais nos
sistemas RH e PJe; e adequação do SIGA para acesso restrito a documentos sigilosos
Última ação: Disponibilização de formulário para requisição de dados.
Entregas realizadas:
• Elaboração de fluxograma do procedimento de requisição de dados
• Disponibilização de formulário de requisição de dados

Status: Em Execução
Novo NATJUS – Fase 01

Escopo: Atualização do Sistema de gerenciamento do service desk de TIC.

Demandante: Núcleo NATJUS

Última ação: Preparação do novo ambiente para atualização da versão.
		
Estruturação da Gestão da CPROM
Demandante: CPROM – Coordenação de Projetos de Modernização
Status: Em Execução
Escopo: Identificação, mapeamento, implantação e padronização de documentos dos processos de trabalho da CPROM.
Última ação: Piloto com Microsoft Teams.

Status: Em Execução
Escopo: Desenvolvimento de nova versão do Sistema NatJus, contemplando o serviço de integração com o Sistema e-NatJus no CNJ.
A solução foi construída em parceria com o Hospital Albert Einstein, com intuito de compartilhar informações entre magistrados e médicos desses órgãos. Futuramente, a solução de
integração será disponibilizada na PDPJ, plataforma de Marketplace do CNJ, para adoção por
outros tribunais.
Última ação: Disponibilização para homologação da área de negócio.
Entregas realizadas:
• Desenvolvimento do Novo NatJus com integração ao e-NatJus concluído.

Equipamentos para Salas de Depoimento Especial
Demandante: CIJ – Comitê da Infância e Juventude
Status: Em Execução

GEAFIN - Sistema de Gestão de Bens Móveis

Escopo: Instalação de equipamentos nas salas de Depoimento Especial nas comarcas priorizadas pela CIJ.

Demandante: COPAT – Coordenação de Controle Patrimonial

Última ação: Equipamentos em fase de instalação.

Status: Em Execução

Entregas realizadas:
• Elaboração roteiro de instalação
• Avaliação da infraestrutura local
• Comunicado às comarcas sobre a instalação dos equipamentos

Escopo: Substituição do atual sistema de patrimônio SISPAT pelo sistema GEAFIN para controle dos Bens Móveis do PJBA.
Última ação: Estudo do código fonte para geração de cargas de dados e para elaboração de
documentação (em andamento).

• Recebimento parcial dos equipamentos

Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização

Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização

244

245

Atividades Relevantes

SIMOV - Sistema de Gestão de Bens Imóveis
Demandante: COPAT – Coordenação de Controle Patrimonial
Status: Em Execução
Escopo: Substituição do atual sistema de patrimônio SISPAT pelo sistema SIMOV que será
utilizado pelo TJB para controlar os Bens Imóveis.
Última ação: Treinamento ministrado pela SAEB a servidores da COAPT e COSIS.
Entregas realizadas:
• Homologação pela área de negócio COPAT.
		

Visita do Presidente à SETIM

Apresentação do Datacenter ao Presidente

Reunião com a Comissão de Informática

Semana de apresentação das diretorias e coordenações

Sistema de Gestão de Serventias – Fase 1
Demandante: Núcleo Extrajudicial da Corregedoria
Status: Em Execução
Escopo: Desenvolvimento de Sistema de informação para gestão dos dados das serventias
extrajudiciais.
Última ação: Homologação das funcionalidades da Fase 01.
		
Sistemas Administrativos

Implantação PJecor
Demandante: Núcleo Extrajudicial da Corregedoria
Status: Paralisado
Escopo: Implantação do PJeCor nas Corregedorias (CGJ, CCI e NEJ), Conselho da Magistratura, Tribunal Pleno e Gabinete Desembargadores, como sistema de 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.
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Novo Portal da Corregedoria
Desenvolvimento do novo Portal da Corregedoria Geral de Justiça – CGJ e da Corregedoria
das Comarcas do Interior – CCI, atendendo às normas previstas no WCAG 3.0., modelo que
define padrões e diretrizes de acessibilidade para disponibilização de conteúdo na Web.
Integração SCR com IPT
Implantação do serviço de integração de dados entre o Sistema de Custas Remanescentes –
SCR e o Instituto de Protesto de Títulos, com intuito de ampliar a arrecadação do TJBA.
Publicação no DJEN
Desenvolvimento de rotina para publicação de atos judiciais do TJBA no Diário de Justiça
Eletrônico Nacional – DJEN do CNJ, em atendimento à Resolução CNJ nº 234/2016 que prevê
a centralização das comunicações processuais de todos os tribunais do país. A rotina está em
fase de homologação.
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Publicação no DJE de Concessão de Diárias
Em atendimento ao Tribunal de Contas do Estado, o Sistema de Diárias está em manutenção
evolutiva com intuito de disponibilizar publicação no DJE sobre as diárias concedidas a servidores, no momento que a diária for autorizada pelo Ordenador da Despesa.
Portal da 5ª Vara da Fazenda Pública
Desenvolvimento do portal da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, a fim de facilitar a
comunicação com partes e advogados de processos distribuídos para a unidade, através de
links disponibilizados para atendimento no balcão virtual, formulário para contato e dados
estatísticos dos processos conclusos.
Customização do Sistema de Votação
Desenvolvimento de novo tipo de cálculo no Sistema de Votação, utilizado para promoção
de magistrados, em atendimento à Resolução nº 426 de 08/10/2021 do CNJ. Para cálculo da
nota final de cada concorrente, será realizada a tri-média das notas lançadas pelos avaliadores, assim excluído o percentual de 10% em relação às maiores e menores notas, para, então,
obter-se sua nota final por meio da média aritmética.

Além disso, foram promovidas outras melhorias no Sistema, a exemplo da automação nos
registros de horário das audiências e ferramenta para mudar o status dos processos, além de
correções nas rotinas do agrupador “mandados devolvidos pelo oficial de justiça” e das tarefas relacionadas às cartas expedidas.
Migrador
Foram realizados ajustes no Migrador para que o ordenamento de peças do sistema original
seja mantido após a migração do processo para o PJe e efetuadas correções no Migrador de
modo a possibilitar a migração de mais de 10.000 processos de precatórios, que estavam
pendentes de migração.
Exaudi
Principal ferramenta de acompanhamento de indicadores de produtividade das áreas judiciais do TJBA, para a qual foram implementadas as seguintes melhorias:

• Na tela Comparativo/Unidade nos módulos do 1º Grau e Juizado foram incluídos dois

Sistemas Judiciais
Implantação do fluxo da SECODI
Foi implantado no Sistema PJe o novo fluxo de distribuição do Primeiro Grau. Este fluxo tem
a finalidade de centralizar os processos distribuídos na capital permitindo que os servidores
da SECODI realizem a triagem e ajustes, o que contribuirá para melhoria das estatísticas de
gestão do TJBA. Este fluxo tem previsão de implementação em Produção no dia 01/06/2022.
Plenário Virtual
Desenvolvimento de um ambiente que permite julgamento eletrônico dos processos, sem a
necessidade de videoconferência e sessões presenciais.

cards, um referente ao acervo da unidade pesquisada, e outro relativo ao total de processos paralisados há mais de 100 dias, ambos separando o resultado por Gabinete e
Secretaria.
• Inclusão de uma nova coluna em todos os relatórios do módulo do juizado para possibilitar que o usuário tenha acesso ao conteúdo do complemento da movimentação.
• Adição de duas novas colunas no relatório de Acervo, referentes à informação de conclusão do processo e de localização.
• Ajuste na tela home do 1º Grau, nos cards de Acervo e 100 dias, com o intuito de agru-

Principais funcionalidades entregues: juntada de sustentação oral por áudio MP3, prazo para
votação e sustentação oral e portal para o público externo acompanhar a sessão virtual.
Juízo 100% digital
O “Juízo 100% Digital” possibilita ao cidadão utilizar a tecnologia para ter acesso à Justiça
sem precisar comparecer fisicamente aos fóruns. Todos os atos processuais serão praticados
exclusivamente por meio eletrônico e remoto.
Na versão entregue para homologação foram disponibilizadas soluções tecnológicas que
permitem a identificação dos processos que tramitam nessa modalidade, como movimentações processuais informando se o processo foi incluído ou excluído do Juízo 100% Digital
e regras de validação para garantir que a parte indique meios de contato suficientes para
comunicação digital.
Melhorias e Correções do PJe
Foi realizada a indexação das principais tabelas do Sistema visando a otimização do processo
de assinaturas, resultando maior agilidade na execução desta atividade pelos magistrados.
Foi também desenvolvida funcionalidade que permite alterar a relatoria em lote de processos
no 2º Grau.

par os processos por Secretaria e Gabinete.
• Criação de novo card para apresentar as informações dos processos conclusos na unidade.
• Adição de período na aba Comparativo e na tela de resultado, a fim de facilitar a usabilidade da tela Comparativo/Unidade.

PROJUDI
Foram realizadas melhorias no fluxo de Negociação Virtual para atender às necessidades e
anseios do jurisdicionado.
As funcionalidades de divulgação das audiências e pautas de sessões foram ajustadas, de
modo a atender aos requisitos de transparência, conforme orientação do CNJ.
Também foram realizadas alterações para melhorar o fluxo do serviço de Marcação de Audiência, atendendo, assim, aos requisitos do Juízo 100% Digital.
Para atendimento das necessidades do perfil de Juiz Leigo, foram implementadas funcionalidades específicas.

Outrossim, as rotinas de remessa entre instâncias estão sendo revistas, tendo em vista que
correspondem à principal demanda de registros relacionados ao PJe no Service Desk.
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Além disso, outras melhorias e ajustes têm sido entregues de modo a oferecer um sistema
cada vez mais alinhado às necessidades dos usuários e do jurisdicionado, primando sobretudo pela simplicidade e celeridade que a Justiça Especial requer.
CCM – Central de Mandados
No sistema da Central de Mandados, foram realizadas melhorias importantes, tais como as
alterações necessárias para que a distribuição dos mandados seja realizada com base no CEP
do destinatário. Anteriormente, os mandados eram distribuídos com base no endereço do
usuário, o que causava diversas inconsistências.
Foi também criada rotina para geração automática mensal de relatórios de produtividade
dos oficiais de justiça, facilitando, dessa forma, as atividades administrativas das Centrais
de Mandados.

Infraestrutura de TIC
Aprimoramento no Monitoramento do PJE
Construção de dashboards para acompanhamento em tempo real do status do ambiente.
Com o aprimoramento das telas de monitoramento do PJE, permitindo a equipe analisar em
tempo real indicadores de performance a atuar de forma proativa em eventos detectados.
Contratação de WAF – Web Application Firewall
Aumento na camada de segurança para mitigar ataques cibernéticos. Essa ferramenta gera
uma barreira para proteção ao acesso de robôs que consultam automaticamente a aplicação
e impactam do desempenho do ambiente.
Reuniões semanais multidisciplinares
Reuniões multidisciplinares com as equipes técnicas, envolvendo analistas técnicos, desenvolvedores, gerente de projeto, diretores e coordenadores, buscando avaliação dos cenários e
propostas de melhorias, acompanhando semanalmente o cronograma das atividades preestabelecidas no projeto de estabilização do PJE.
Migração dos arquivos para o S3 da AWS
Processo migratório do sistema de arquivo do PJe, para uma solução em nuvem, que consiste em uma plataforma moderna, segura e com alta disponibilidade em seu ambiente de
armazenamento, que permitirá escalabilidade do sistema.
Otimização do PJe
Melhoria no tempo de resposta das consultas mais onerosas do PJe, com redução de 20% do
processamento utilizado, garantindo maior agilidade no uso do sistema e melhor utilização
do ambiente computacional.
Visando monitoramento mais efetivo e em tempo real dos serviços e funcionalidade do PJe,
foi desenvolvido painel de acompanhamento. Através de alertas instantâneos, esta ferramenta gerencial permite identificar eventos que possam impactar a performance e disponibilidade do sistema, possibilitando, assim, a promoção de intervenções mitigadoras.

Interação com outros Tribunais para troca de conhecimentos
Reuniões com outros Tribunais estaduais, visando o aprimoramento de novas técnicas e procedimentos para a manutenção e operação do PJE.
Melhoria e implementação de protocolos na rede principal (bakcbone) do datacenter
Otimização nas configurações dos protocolos de comunicação da rede principal, proporcionando um ambiente mais resiliente e tolerante a falhas, garantindo desta maneira a alta disponibilidade e ganho de performance no núcleo da rede.
Atualização da plataforma WiFi
Aplicação da nova versão da solução de rede Wi-fi, gerando maior possibilidade de diferentes
dispositivos terem acesso à rede.
Ampliação da rede RemeSSA (circuitos redundantes de Dados na região metropolitana Salvador)
Elaboração de estudos técnicos para possibilitar o acesso de novas unidades a uma rede
óptica de alta velocidade, redundante e com alta disponibilidade, a fim de ampliar o desenvolvimento do serviço público.
Atendimento ao usuário com uso de inteligência artificial
Aplicação da ferramenta de chatbot, oferecendo maior agilidade no atendimento aos usuários a qualquer momento, capaz de entender as solicitações e gerar respostas, tudo de forma
automática, pela web ou whatsApp.
Criação do novo canal de comunicação para as Sessões de Julgamentos Virtuais - 2º GRAU
– Implantado (Câmaras e Pleno)
Criação de um canal de atendimento expresso para as sessões ordinárias e extraordinárias
do segundo grau, assegurando um atendimento ágil e eficiente, minimizando o tempo de
interrupções nas sessões, decorrentes de eventuais incidentes técnicos.
Novo Balcão Virtual e Sistema de Agendamentos
Foram iniciados os estudos técnicos para nova solução de Balcão Virtual e Central de agendamento, com a proposta de utilizar uma ferramenta integrada, a qual facilitará o acesso e
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gestão do serviço, com apresentação de relatórios detalhados, controle de filas, em uma plataforma unificada com um melhor nível de segurança.
Suporte especializado tecnológico na realização de eventos institucionais
Apoio técnico no evento “Fórum sobre Segurança e Desenvolvimento Humano na América
Latina e Caribe”, oferecendo equipamentos, recursos de rede sem fio, garantia em banda de
internet e suporte dedicado ao evento, possibilitando a sua transmissão on line em alta definição, pela ASCOM.

REDES E INTERNET
Pontos de rede executados

Microsoft Day
Realização do evento Microsoft Day, no qual o fabricante apresentou as funcionalidades das
ferramentas inseridas na solução contratada office365, expondo meios para otimizar a produtividade e a utilização dos recursos.
Distribuição de mais de 500 webcams
Distribuição de equipamentos webcam, visando permitir o atendimento através dos balcões virtuais e a realização de audiências virtuais e demais atividades remotas por meio de áudio e vídeo.

Disponibilidade dos Links de Internet

Indicadores
Chamados do Service Desk

Circuito 01 - Oi

Circuito 02 - Algar

Fev

100,00%

100,00%

Mar

100,00%

99,78%

Abr

100,00%

100,00%

Força de Trabalho
Por tipo de vínculo

Por unidade

Videoconferência

Contratações de TIC
As contratações de soluções de TIC, regidas pela Resolução CNJ nº 182/2013, compreendem
um conjunto de atividades que vão desde a compreensão da necessidade demandada pelas
diversas áreas do Tribunal, passando pelo planejamento, desenho da solução, detalhamento
do objeto, elaboração dos documentos técnicos da contratação, resposta aos questionamentos, recursos e impugnações apresentados durante a fase externa, até a contratação da solução pretendida.
Reuniões: 442.003
Duração (horas): 285.890
Participantes: 1.432.043
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O quadro a seguir apresenta um resumo das principais atividades desenvolvidas pela área
nos primeiros 100 dias de gestão:
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Atividades

Qtde

Elaboração de documentos p/ contratação (AV/ETP/TR)

28

Cotações de mercado realizadas

46

Questionamentos/impugnações respondidos

13

Essas atividades têm como finalidade prover os serviços essenciais e demandados pelo Órgão, por meio das prorrogações e contratações das diversas soluções de TIC que sustentam
o negócio. O Plano de Contratação de TIC para o ano de 2022 é um balizador que promove o
alinhamento entre a demanda e a estratégia do Órgão.
O resultado da execução e monitoramento do Plano de Contratações 2022:

funcionamento dos seus serviços. Nessa direção, a Presidência elegeu o investimento em
tecnologia como uma das principais metas da Gestão para o biênio 2022/2024.
Considerando as ações primordiais eleitas, resultante do trabalho de diagnóstico realizado
nos primeiros dias da gestão, combinado com as diretrizes traçadas pela Administração, a
estabilização e melhoria da usabilidade do Sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico, principal ferramenta de TIC em uso do PJBA, foi o primeiro desafio da SETIM nos 100 primeiros
dias de gestão.
Para tal, foi deflagrada ação conjunta entre as áreas de Infraestrutura de TIC e Desenvolvimento de Sistemas que resultou na redução significativa do número de interrupções e na
melhoria do tempo de resposta das aplicações, permitindo aos usuários a execução de suas
tarefas diárias com maior rapidez e produtividade.
Corroborando com os indicadores, que confirmam tais resultados (redução do número de chamados, redução do tempo de processamento das principais consultas do sistema, menor percentual de uso de recursos como memória, processador e Banco de Dados), obteve-se o retorno
dos próprios utilizadores do Sistema PJe, através de política de aproximação com as principais
áreas usuárias, que permitiu colher um feedback direto de quem realmente utiliza o sistema.

Os serviços contratados/prorrogados até o momento, foram estimados no Plano de Contratação em, aproximadamente, R$ 25.447.273,48, porém a contratação efetiva destes serviços foi
concretizada em R$ 17.959.434,84, gerando uma redução média de 29,50% do valor contratado em relação ao custo estimado. Relaciona-se a seguir os principais serviços contratados/
prorrogados neste período:
• Desenvolvimento de sistemas;
• Solução de depoimento especial;
• Central de serviços (Service desk);
• Videoconferência Lifesize;
• Infraestrutura de redes;
• Telefonia móvel institucional;
• Links de internet;
• Certificados digitais;
• Webcams;
• Proteção antivírus.

Conclusão
O serviço de tecnologia da informação e comunicação está entre os maiores desafios de
qualquer instituição, pois é uma área em constante e rápida evolução, que demanda sempre
grandes investimentos e da qual dependem praticamente todas as unidades para o perfeito
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Outrossim, a efetivação do contrato de fábrica de softwares permitiu conferir um ritmo mais
intenso no desenvolvimento de projetos importantes ligados à área de negócio do TJBA, tendo como destaque o início das atividades de atualização do PJe para a versão 2.2; o aprimoramento do Migrador, que visa possibilitar a migração de processos do SAJ e SAIPRO para o
PJe; a adesão à PDPJ – Plataforma Digital do Poder Judiciário e a consolidação das ferramentas e rotinas necessárias ao envio dos dados processuais à base de dados do CNJ (Datajud)
para acompanhamento da estatística do judiciário, que se configuram em ações primordiais
para a melhoria da prestação jurisdicional.
Por outro lado, considerando a necessidade de melhor atender a todos os usuários dos serviços
de tecnologia da informação do Poder Judiciário Baiano, os quais compreendem não apenas os
magistrados, servidores e colaboradores internos, mas também o público externo, que diariamente depende das ferramentas de sistemas para acesso à Justiça, deu-se início à implementação do Novo Service Desk, tendo como meta principal ser reconhecido pelo atendimento de
excelência, visando atendimento mais ágil e o monitoramento da qualidade e velocidade de
atendimento com maior acurácia, possibilitando ações corretivas e preventivas mais eficazes.
Ainda considerando a busca pela melhoria dos serviços, encontra-se em fase de conclusão a
aquisição de aproximadamente cinco mil computadores para atualização do parque tecnológico do TJBA, os quais deverão atender às unidades da capital e do interior.
Ademais, considerando a primordialidade e essencialidade crescente dos serviços de informática, a SETIM também precisa investir em tecnologia para aprimoramento da segurança
da informação. Em vista disso, novos investimentos estão sendo adotados para a implementação de medidas de cibersegurança e contratação de ferramentas e serviços em busca da
garantia de um ambiente cada vez mais seguro e efetivo contra eventuais ataques externos,
tão comuns nos dias de hoje.
O desafio é enorme, assim como é também a vontade de acertar e a disposição de toda a
equipe, que está imbuída no compromisso de disponibilizar serviços e recursos de TIC de
excelência, compatíveis com a importância da missão do Poder Judiciário. Assim, além dos
projetos que estão em andamento para o fornecimento de novas ferramentas, a SETIM está
atenta à manutenção e monitoramento de todos os serviços, buscando sempre a garantia e
qualidade dos serviços prestados.
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