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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.  

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.  

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 
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os fins sociais da lei e exigências do bem comum, atendendo ao anseio popular de acesso a uma ordem 

jurídica justa.  

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.  

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 

                                                           
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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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; 

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;  

III. adotar as medidas necessárias ao saneamento do estoque das unidades integrantes do 

Sistema dos Juizados;  

IV. orientar a distribuição de documentação interna através de malote digital, nos processos de 

competência dos Juizados Especiais; 

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; 

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; 
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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.  

 

3. 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; 
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d) Juizado Especial Cível de Apoio - PERIPERI; 

e) Juizado Especial Cível de Apoio - SALVADOR SHOPPING; 

f) Juizado Especial Cível de Apoio - SHOPPING BARRA.  

 

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; 
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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;  

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;  
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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.  

 

b) 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 
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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 

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 
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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 

091  -  MATA DE SÃO JOÃO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal 
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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 
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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 

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 
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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 
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Adjuntos Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, bem como nos Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), conforme a seguinte distribuição: 

 

AUXILIARES DA JUSTIÇA 

Juízes leigos em exercício na capital 151 

Juízes leigos em exercício no interior 151 

Conciliadores em exercício na capital 75 

Conciliadores em exercício no interior 199 

TOTAL 576 

 

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. 

Dentre as principais atribuições, o Conselho promove o acompanhamento da produtividade das 

unidades, conforme informações enviadas de forma recorrente pela Coordenação dos Juizados, bem 

PRESTADOR DE SERVIÇO PRODUTIVIDADE PJE PROJUDI SAIPRO 1 GRAU SAJ SISTEMA ADM*

TURMAS 

RECURSAIS 

PROJUDI

Total

AUDIENCIA CONCILIACAO COM ACORDO 480 1.490 - 2 1 - 1.973

AUDIENCIA CONCILIACAO SEM ACORDO 2.349 18.972 - 15 1 - 21.337

2.829 20.462 0 17 2 0 23.310
AUDIENCIA INSTRUCAO COM ACORDO 6 28 - - - - 34

AUDIENCIA INSTRUCAO SEM ACORDO 265 2.217 - - 1 - 2.483

SENTENÇA 6.159 11.841 - - - 14.632 32.632

6.430 14.086 0 0 1 14.632 35.149

9.259 34.548 0 17 3 14.632 58.459

*Atos importados manualmente pelo Sistema ADM

PRODUTIVIDADE DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA 2022 (ATÉ 06/05/2022)

CONCILIADOR

TOTAL CONCILIADOR: 

JUIZ LEIGO

TOTAL JUIZ LEIGO:

TOTAL 2022:
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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 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”.  

 

4. 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: 

 



 
 

                        15 
 

 

 

4.1. 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.  

 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.  

4.2. Núcleo de Recursos Humanos 

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 
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comissionados (FC), designação para o exercício de funções gratificadas (FG), remoção, relotação, 

permuta, designações e designações substitutivas com pagamento de CET. 

 

4.3. 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. 

 

4.4. 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.   

 

4.5. 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. 

 

4.6. 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. 

 

4.7. 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 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. 
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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.  

 

4.8. Núcleo de Ouvidoria 

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. 

 

4.9. Núcleo de Aparelhamento dos Juizados 

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.  

 

4.10.  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. 

 

5. 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.  

5.1. 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 
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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 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 
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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 Pública, 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.  



 
 

                        20 
 

 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.  

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 
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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 
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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 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 
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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.  

5.2. Núcleo de Recursos Humanos 

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.  

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:  

Processos Relotação/Remoção/Permuta 31 

Processos Referendo Portarias Designação Substitutiva 68 

Processos Nom. Cargos Comissionados/Design. Funções Gratificadas 17 

Processos Devolução/Solicitação de Servidores 19 

Processos Matérias Diversas 22 

Total 157 
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Portarias Designação de Servidores 51 

Quadro de Pessoal Atualização diária 

  

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: 

Quantitativo total de servidores Cliente Origem “Q” ativos 1.834 

Quantitativo de servidores Cliente Origem “Q” ativos lotados nos Juizados Especiais 998 

Quantitativo de servidores Cliente Origem “Q” ativos lotados fora dos Juizados Especiais 836 

Quantitativo de servidores Cliente Origem “Q” ativos exercendo Cargos Comissionados (TJ-FC) 337 

Quantitativo de servidores Cliente Origem “Q” ativos exercendo Funções Gratificadas (TJ-FG) 124 

Quantitativo de servidores Cliente Origem “Q” ativos à disposição de outros Poderes ou Órgãos 12 

 

5.3. Núcleo de Gestão de Juízes Leigos e Conciliadores 

 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. 

 Nesta linha, entre fevereiro e maio, expediu o total de 229 (duzentos e vinte e nove) portarias, 

realizando as seguintes atividades: 

FEVEREIRO 

PORTARIAS 
DESIGNACOE

S 

DESLI

G 

COO

P 

REVOGAÇÕE

S 

AFAS

T 

RELOTAÇÕE

S 

NOMEACOE

S 

EMPOSSADO

S 

F.LIST

A 
 

JUIZ LEIGO 

(CAPITAL) 
6 3 00 00 01 3 0 5 0  

CONCILIADO

R (CAPITAL) 
2 1 9 00 00 0 0 2 0  

           

JUIZ LEIGO 

(INTERIOR) 
4 2 1 01 0 00 16 5 0  

CONCILIADO

R (INTERIOR) 
7 2 02 0 00 0 3 8 0  

TOTAL 

PORTARIAS: 
43  
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MARÇO 

PORTARIAS 
DESIGNACOE

S 

DESLI

G 

COO

P 

REVOGAÇÕE

S 

AFAS

T 

RELOTAÇÕE

S 

NOMEACOE

S 

EMPOSSADO

S 

F.LIST

A 
 

JUIZ LEIGO 

(CAPITAL) 
6 5 0 0 0 2 12 3 1  

CONCILIADO

R (CAPITAL) 
2 2 10 0 1 1 12 1 1  

           

JUIZ LEIGO 

(INTERIOR) 
13 7 11 1 0 1 31 16 1  

CONCILIADO

R (INTERIOR) 
5 6 6 1 0 1 9 6 0  

TOTAL 

PORTARIAS: 
80  

ABRIL 

PORTARIAS 
DESIGNACOE

S 

DESLI

G 

COO

P 

REVOGAÇÕE

S 

AFAS

T 

RELOTAÇÕE

S 

NOMEACOE

S 

EMPOSSADO

S 

F.LIST

A 
 

JUIZ LEIGO 

(CAPITAL) 
3 8 5 0 1 1 16 3 0  

CONCILIADO

R (CAPITAL) 
2 0 8 2 0 0 16 1 1  

           

JUIZ LEIGO 

(INTERIOR) 
12 7 6 0 0 0 13 17 5  

CONCILIADO

R (INTERIOR) 
6 3 15 0 0 0 15 7 4  

TOTAL 

PORTARIAS: 
78  

MAIO ATÉ 06/05/2022 

PORTARIAS 
DESIGNACOE

S 

DESLI

G 

COO

P 

REVOGAÇÕE

S 

AFAS

T 

RELOTAÇÕE

S 

NOMEACOE

S 

EMPOSSADO

S 

F.LIST

A 
 

JUIZ LEIGO 

(CAPITAL) 
3 1 1 0 0 1 0 1 0  

CONCILIADO

R (CAPITAL) 
1 0 1 0 0 1 0 1 0  

           

JUIZ LEIGO 

(INTERIOR) 
4 0 4 0 0 0 9 1 1  

CONCILIADO

R (INTERIOR) 
2 2 7 0 0 0 5 2 1  

TOTAL 

PORTARIAS: 
28  

 

5.4. 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 



 
 

                        26 
 

dispostos da seguinte maneira: 

CAPITAL INTERIOR 

06 (SEIS) UNIDADES JUDICIÁRIAS SAJS 14 (QUARTOZE) UNIDADES JUDICIÁRIAS 

TOTAL DE 26 (VINTE SEIS) 

SERVIDORES 

TOTAL 39 (TRINTA E NOVE) 

SERVIDORES 

 

 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:  
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5.5. 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 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. 

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 



 
 

                        29 
 

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.  

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 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. 

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). 
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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. 

5.6. 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:  

 

Expedientes respondidos via e-mail distribuicaojuizados@tjba.jus.br 559 

Expedientes respondidos via Malote Digital 284 

Processos cadastrados decorrentes dos expedientes recepcionados 260 (Projudi: 242 | PJe: 18) 

Total 1.103 

 

5.7. 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 
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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 

 

Relação das Unidades Judiciais saneadas, por ordem cronológica: 

 

Período Unidade Atos de Secretaria 
Minutas de pré-

análises 

07/02/2022 a 

14/02/2022 

11ª VSJE do 

Consumidor de Salvador 
2079 881 

07/02/2022 a 

13/03/2022 

9ª VSJE do Consumidor 

de Salvador 
17 1873 

07/02/2022 a 

07/03/2022 

Juizado Adjunto de 

Capim Grosso 
0 676 

07/02/2022 a 

14/02/2022 

1ª VSJE do Consumidor 

de Salvador 
0 514 

15/02/2022 a 

11/03/2022 

13ª VSJE do 

Consumidor de Salvador 
2364 3201 
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04/03/2022 a 

08/03/2022 
1ª VSJ de Simões Filho 5 177 

14/03/2022 – 

26/04/2022 

3ª VSJ de Feira de 

Santana 
145 1975 

14/03/2022 – 

26/04/2022 

4ª VSJ de Feira de 

Santana 
6755 2394 

24/03/2022 a 

01/04/2022 

2ª VSJ de Feira de 

Santana 
68 1487 

04/04/2022 a 

13/04/2022 

16ª VSJE do 

Consumidor de Salvador 
4196 1144 

08/04/2022 - em 

andamento 

5ª VSJ de Feira de 

Santana 
0 145 

18/04/2022 a 

04/05/2022 

19ª VSJE do 

Consumidor de Salvador 
7327 1036 

26/04/2022 – em 

andamento 
VSJ de Santo Estêvão 1849 627 

 

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. 

5.8. 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 
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por telefone, 10 relatos foram realizados presenciais, conforme exposição gráfica a seguir:  

 

5.9. 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.  

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.  

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 
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unidades.   

5.10. 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. 

5.10.1. 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. 

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), 
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Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (SETIM) e Assessoria de Comunicação 

(ASCOM).  

 

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.  

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. 
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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. 

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:  
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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. 

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.  
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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.  

IV) Sistema de Negociação Virtual do PROJUDI-BA 

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. 

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.  
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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. 

5.10.2. 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. 

a) Vade Mecum dos Juizados Especiais 

 

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 

 

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 
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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).  

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: 

Tipo Quantidade 

Portaria 279 

Ofício circular 32 

Ofício simples 136 

Expedientes Administrativos – SIGA  1450 

Acompanhamento de Ações Ordinárias e 

Mandados de Segurança 

08 

 

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.  
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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 a Mesa Diretora do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais 
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Reunião com Magistrados das Varas dos Juizados Especiais do Consumidor 

 

Reunião com Magistrados dos Juizados Adjuntos da Fazenda Pública  
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                                     Visita da OAB/Subseção Ilhéus  

 

 

Instalação da 5ª Vara dos Juizados Especiais da Comarca de Feira de Santana  

 


