
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
  

Ata de Reunião 
Reunião COMITÊ  GESTOR  REGIONAL  ORÇAMENTÁRIO  DE  ATENÇÃO

PRIORITÁRIA AO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

Data 17/07/17

Hora 14:00 horas

Solicitante Comitê Gestor

Presentes: - Presidente TJBA – Desa. Maria do Socorro Barreto
Santiago;
-  Corregedora  Comarca  do  Interio  –  Desa.  Cynthia
Maria Pina Resende, representada pelo Juiz Auxiliar,
Dr. Alberto Raimundo Gomes dos Santos; 
- AEPII - Dra. Marielza Brandão Franco
- Diretoria de 1º Grau - Cícero Washington Pereira
de Moura; 
- Secretário de Planejamento – Ígor Caires;
-  Juiz  de  Direito  escolhido  pelos  magistrados
(titular) – Dr. Valnei Mota alves de Souza;
- Servidor indicado pelo TJBA (titular) – Anatole
Eduardo Queiroz Coutinho;
-  Servidor  indicado  pelos  servidores  do  TJBA
(suplente) – Tiago Pascoal dos Santos;
- Representante do SINPOJUD – Antônio Moisés Dantas
Sobrinho; e
-  Representante  do  SINTAJ  –  Antônio  Jair  Batista
Santos Filho. 

Pauta

1. Reavaliação do Plano de Ação do Comitê Gestor;
2. O que ocorrer.

Assuntos Tratados

1 – Foi realizada a leitura da ata da reunião ocorrida no dia 31
de março de 2017;
2  –  Igor  Caires  esclareceu  que  a  demanda  relativa  ao
encaminhamento feito na última reunião, que tratou das eventuais
distorções  existentes  na  Tabela  de  Lotação  de  Pessoal,  foi
deidamente cumprida, na medida em que as unidades que apontaram
essas correções já foram atendidas;
3 – Em relação à reavaliação do Plano de Ação, Igor Caires
apresentou  uma  compilação  das  informações  apresentadas  pelas
áreas,  comprometendo-se em encaminhar para o e-mail do Comitê
essa apuração, de modo que cada um dos seus integrantes possa
fazer sua análise e veja a possibilidade de manter, ou não, as
ações ali elencadas;
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4 – Dr. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, examinando o Plano de
Ação, observou que uma das ações ali descritas precisa de uma
especial  atenção,  que  é  o  teletrabalho.  Os  integrantes
destacaram a necessidade de ser regulamentado pelo TJBA. Tiago
Pascoal dos Santos ressaltou a necessidade de ser estabelecida
previamente a forma de controle da produtividade dos servidores.
Cícero Moura informou que já tramita na Administração uma minuta
de Resolução apresentada pela DRH e que se encontra para análise
na Assessoria Especial da Presidência II. Drª Marielza confirmou
a  informação,  ressaltando,  no  entanto,  que  a  Desª  Maria  do
Socorro  solicitou  que  se  aguardasse  um  posicionamento  da
Presidente  do  STF,  por  conta  de  alguns  problemas  que  a
implantação  do  teletrabalho  estaria  causando.  Antônio  Jair
sugeriu que fosse encaminhado para o e-mail do Comitê a minuta
da Resolução que já está sob análise da Administração,  sendo
acolhida  a  sugestão  pela  maioria  dos  integrantes  do  Comitê,
inclusive para que seja apresentada uma forma de controle da
produtividade dos servidores;
5 - Dr. Valnei Mota alves de Souza, sugeriu que fosse criado um
sistema de informatização para pagamento de diárias, tendo o
Comitê acolhoido a sugestão que Dr. Valnei encaminhasse para o
Comitê uma proposta para apreciação na próxima reunião;
6 - Moisés levantou a discussão da relotação dos servidores.
Alegou que não está existindo parâmetros nas decisões que a
Coordenação dos Juizados Especiais está tomando para movimentar
os servidores que estão lotados nos juizados e que excedem a
lotação da unidade paradigma na TLP. Igor Caires esclareceu que
esse  posicionamento  da  COJE  já  foi  corrigido  e  que  o
Coordenador, nos casos em que o servidor tenha que ser deslocado
da sua comarca de origem, deverá encaminhar a demanda para a DRH
que  observará  a  Resolução  219  para  fazer  a  relotação  do
servidor;
7  –  Moisés  levantou  a  discussão  acerca  da  forma  que  serão
instalados  os  postos  avançados  nas  comarcas  que  foram
recentemente desativadas. Após discussão dos integrantes, foi
acordado acerca da necessidade de que se mantenha nesses postos
um servidor da unidade desativada, mas que ele deve ser lotado
na unidade mãe para que se possa cumprir a Resolução 219 do CNJ.

Encaminhamentos / Pendências

a) Igor Caires  encaminhará para o e-mail do Comitê a apuração
das áreas da Administração em relação às ações estabelecidas no
Plano de Ação do Comitê;
b) Cícero Moura encaminhará para o e-mail do Comitê a minuta da
Resolução que trata do teletrabalho, ficando os integrantes do
Comitê com a incubência de apresentar uma forma de controle de
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produtividade dos servidores; e
c) Dr. Valnei Mota alves de Souza encaminharará para o e-mail do
Comitê uma proposta de criação de sistema de informatização para
pagamento de diárias.

Próxima Reunião Será informada oportunamente
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