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PORTARIA n° 013/2018 

Regulamenta a tramitação dos 

processos ajuizados no plantão 

da subseção Judiciária no Norte 

Baiano, Região de Juazeiro, 

conforme definido pela resolução 

n° 10/11, do Tribunal de Justiça 

da Bahia. 

O DIRETOR DO FÓRUM CONSELHEIRO LUIZ VIANA, EDUARDO 

FERREIRA PADILHA, JUIZ DE DIREITO, no uso de suas 

atribuições legais, 

CONSIDERANDO a ininterruptividade da atividade jurisdicional, 

contemplada no inciso XII do art. 93 da Constituição Federal, com 

exigência da realização de Plantões permanentes; 

CONSIDERANDO a edição das Resoluções n° 71/2009 e 

152/2012, ambas do Conselho Nacional de Justiça, que definiram 

parâmetros mínimos a serem observados quanto à regulamentação 

da prestação jurisdicional oferecida, por meio dos plantões 

permanentes; 

CONSIDERANDO o teor da Resolução n° 061  de 15 de junho de 

2011, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que Dispõe 

sobre o Plantão Judiciário em 1° grau de jurisdição; 

CONSIDERANDO que, por consenso, os juízes que integram a 

Subseção Judiciária do Norte Baiano deliberaram que o Plantão 

Judiciário ente os dias 20/12/2018 e 06/01/2019 será exercido 

pelos (07) sete juízes com jurisdição eleitoral vinculado à referida 
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subsecção, 

RESOLVE: 

ART. 1° - A tramitação dos processos ajuizados no plantão da 

Subseção Judiciária dos Norte Baiano, Região de Juazeiro, que 

compreende as comarcas de Juazeiro, Curaçá, Casa Nova, Pilão 

Arcado, Remanso, Sento Sé e Sobradinho, far-se-á por meio 

eletrônico, através do e-mail: plantãojudiciario@tjba.jus.br,  a 

partir do dia 20/12/2018 e até o dia 06/01/2019, ficando 

excetuada tal utilização nas hipóteses de impossibilidade técnica e, 

a critério do juiz, nos casos de processos sigilosos, que poderão 

tramitar em meio físico. 

Art. 20  - O plantão obedecerá a seguinte escala: 

20/12/2018 à 22/12/2018 - Juiz Paulo Ney de Araújo - 

Juazeiro/BA / Servidora Nadja Cruz e Luciana Valverde - Tel.: (74) 

9912-2339 e (74)98808-8060. 

23/12/2018 à 25/12/2018 - Juíza Karoline Cândido 

Carneiro - Curaçá/BA /Servidor Raniele tardio Gonçalves - Tel.: 

(74) 8854-6383. 

26/12/2018 à 28/12/2018 - Juiz Aroldo Carlos Borges do 

Nascimento - Sento Sé/BA /Servidor Regivan da Silva Paixão - 

Tel.: (74) 99143-7909 

29/12/2018 à 30/12/2018 - Juiz Adrianno Espíndola 

Sandes - Casa Nova/BA /Servidor Anselmo Neto - Tel.: (74) 

98833-7133. 

31/12/2018 ã 01/01/2019 - Juiz Ednaldo da Fonsêca 

f
Rodrigues - Juazeiro/BA /Servidor Iranildo Maciel - Tel.: (87) 98824-7396 

02/01/2019 à 04/01/2019 - Juiz João Celso Peixoto 
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Targino Filho — Remanso/BA /Servidor Jaime Martins Coelho Filho 

— Tel.: (74) 98801-5934 

g) 05/01/2019 à 06/01/2019 — Juiz Dano Gurgel de Castro — 

Pilão Arcado/BA /Servidor Yulo Viana Santana — Tel.: (74) 98115-

1772 

Art.3° Os expedientes oriundos das Policias Federal, Civil, Militar e 

dos Advogados deverão ser remetidos para o E-mail do Plantão 

Judiciário (plantãojudiciario@tjba.jus.br), os quais serão, no 

primeiro dia útil após o plantão judiciário, digitalizados e 

regularmente distribuídos pelo setor de Distribuição, se pertinentes 

à comarca de Juazeiro, e remetido por malote digital às demais 

comarcas, caso tais processos sejam delas originário. 

Parágrafo único — Havendo impossibilidade para a utilização do 

malote digital, a remessa poderá ser feira para o e-mail da unidade 

judiciaria de destino. 

Art. 4°- Todos os expedientes deverão ser analisados pelo 

Magistrado escalado e devolvidos ao Término do seu plantão, a fim 

de que possa ser dado cumprimento aos atos eventualmente 

determinados. 

§ 1° — A vinculação do Magistrado ao processo se dará pelo horário 

de recebimento do expediente no e-mail do plantão. 

§ 2° deve ser atribuída as decisões judiciais prolatadas no período 

do plantão "FORÇA DE MANDADO", as quais, quando de natureza  

criminal, devem ser encaminhadas para o e-mail da delegacia de 

polícia (17.coorpin@pcivil.ba.gov.br), da Defensoria Pública 

(plantão.dpegmail.com) 	 e 

(andre.cerqueira@defensoria.ba.def.br), do Ministério Público 

(plantao.juazeiro@mpba.mp.br), do advogado que porventura tiver 
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peticionado, se o seu e-mail constar na peça, e do presídio de 

Juazeiro 	 (manoelthadeu.serafim@seap.ba.gov.br), 

(simony.ferreira@seap.ba.gov.br) e (qilvan.silva@seaq.ba.gov.br), 

quando for caso de decisão concessiva de liberdade e o preso 

estiver recolhido no presídio. 

§ 30  - tratando-se de decisões de natureza civil, devem ser 

encaminhadas para o e-mail dos respectivos advogados, caso tal 

dado esteja informado na peça, e para a Defensoria Pública 

(Plantão.dpe@gmail.com  e andre.cerqueira@defensoria.ba.def.br) 

quando estes patrocinarem as ações. 

Art. 5° - Deverá permanecer em funcionamento, nos dias úteis, das 

8:00h às 14:00 horas, a Central de Mandados (CEMAN) que além 

das atribuições que lhe são próprias, deverá recepcionar, sob 

protocolo, as denuncias criminais e inquéritos policiais oriundos da 

comarca de Juazeiro, os quais deverão ser encaminhados ao setor 

de Distribuição no primeiro dia útil após o recesso judiciário. 

§ 1° - Em havendo necessidade de cumprimento de ordem ou 

mandado na comarca de Juazeiro por intermédio de Oficial de 

justiça, que trabalharão em regime de sobreaviso, conforme escala 

elaborada pela CEMAN, o acionamento do Oficial de Justiça será 

realizada pelo servidor plantonista na CEMAN ou por mensagem 

expedida pelo Juiz Plantonista, via WhatsApp, para o grupo "Plantão 

2018/2019". 

§ 2° - Em cada comarca integrante desta Subseção Judiciária 

deverá funcionar um plantão judiciário, nos dias úteis, das 8:00 

horas às 14:00 horas, que será organizado pelo respectivo Juiz, 

para fins de recepção das denúncias criminais e inquéritos policias 

oriundos da própria comarca e cumprimento de mandados que 

reclamem a atuação de um Oficial de Justiça. 
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Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação 

revogando-se as disposições em contrário. 

Encaminhe-se cópia ao Ministério Público, à 17a COORPIN, à Policia 

Federal, à Defensoria Pública, à Ordem dos Advogados da Bahia e 

ao Comando Regional da Polícia Milit 

Juazeir -BA, 	 o de 2018 

Eduardo Ferreir. Pa 	a 
Juiz Diretor do Fórum 
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