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A solicitação tem fulcro no art. 118 da Lei Estadual nº 6.677/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia
), o qual assegura que "(...) são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: (…) VIII - abono de
falta, a critério do chefe imediato do servidor, no máximo de 3 (três) dias por mês, desde que não seja ultrapassado o limite
de 12 (doze) por ano".
Consta dos autos a anuência do Magistrado da Unidade em que se encontra lotada a servidora, Bel. Albênio Lima da Silva
Honório.
Considerando que todos os requisitos legais encontram-se preenchidose, em razão da competência que me foi conferida
pelo Decreto Judiciário nº 119, de 02/02/2018, publicado no DJE de 05 de fevereiro de 2018, DEFIRO O PEDIDO.
Encaminhe-se o presente processo à Coordenação de Registros e Concessões - COREC, para as devidas anotações.

Processo Nº: TJ-ADM-2018/49181
Interessado(a): CAMILA SANTOS
Assunto: Abono de Falta.
Trata-se de pedido formulado pela servidora CAMILA SANTOS, cadastro nº 902.699-1, Técnica de Nível Médio, lotada na 2ª
Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Porto Seguro, no sentido de serabonada a falta referente ao dia 18
de setembro de 2018.
A solicitação tem fulcro no art. 118 da Lei Estadual nº 6.677/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia
), o qual assegura que "(...) são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: (…) VIII - abono de
falta, a critério do chefe imediato do servidor, no máximo de 3 (três) dias por mês, desde que não seja ultrapassado o limite
de 12 (doze) por ano".
Conforme consulta realizada no SIGA e no GEFRE, verifica-se que consta o deferimento de 07 (sete) folgas com respaldo no
dispositivo supracitado no ano de 2018.
Consta dos autos, fl. 03, a anuência do Magistrado da Unidade em que se encontra lotada a servidora, Bel. Tibério Coelho
Magalhães.

Considerando que todos os requisitos legais encontram-se preenchidose, em razão da competência que me foi conferida
pelo Decreto Judiciário nº 119, de 02/02/2018, publicado no DJE de 05 de fevereiro de 2018, DEFIRO O PEDIDO.
Encaminhe-se o presente processo à Coordenação de Registros e Concessões - COREC, para as devidas anotações.

Processo Nº: TJ-ADM-2018/49182
Interessado(a): REGIANE MARINHO CAMPECHE GONÇALVES
Assunto: Abono de Falta.
Trata-se de pedido formulado pela servidora REGIANE MARINHO CAMPECHE GONÇALVES, cadastro nº 900.130-1, Digitadora,
lotada na 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Porto Seguro, no sentido de serem abonadas as faltas
referentes aos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2018.
A solicitação tem fulcro no art. 118 da Lei Estadual nº 6.677/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia
), o qual assegura que "(...) são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: (…) VIII - abono de
falta, a critério do chefe imediato do servidor, no máximo de 3 (três) dias por mês, desde que não seja ultrapassado o limite
de 12 (doze) por ano".
Conforme consulta realizada no SIGA e no GEFRE, verifica-se que consta o deferimento de 04 (quatro) folgas com respaldo
no dispositivo supracitado no ano de 2018.
Consta dos autos, fl. 03, a anuência do Magistrado da Unidade em que se encontra lotada a servidora, Bel. Tibério Coelho
Magalhães.
Considerando que todos os requisitos legais encontram-se preenchidose, em razão da competência que me foi conferida
pelo Decreto Judiciário nº 119, de 02/02/2018, publicado no DJE de 05 de fevereiro de 2018, DEFIRO O PEDIDO.
Encaminhe-se o presente processo à Coordenação de Registros e Concessões - COREC, para as devidas anotações.

AVISO Nº 45/2018/COJE

O Juiz PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Coordenador dos Juizados Especiais, AVISA aos Senhores Magistrados,
membros do Ministério Público, Advogados, Servidores, Estagiários, Partes e demais interessados, que faz publicar
o quantitativo de DISTRIBUÍDOS, JULGADOS e BAIXADOS nas Turmas Recursais, relativo ao período do mês de
AGOSTO/2018.

Salvador, 11 de setembro de 2018.

Bel. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Juiz Coordenador dos Juizados Especiais
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AVISO Nº 46/2018/COJE

O Juiz PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Coordenador dos Juizados Especiais, AVISA aos Senhores Magistrados, mem-
bros do Ministério Público, Advogados, Servidores, Estagiários, Partes e demais interessados, que faz publicar o RELATÓ-
RIO GERENCIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA relativo ao período do mês de
AGOSTO/2018.

Salvador, 11 de setembro de 2018.

Bel. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Juiz Coordenador dos Juizados Especiais
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        * 
MAGISTRADOS AFASTADOS POR FÉRIAS / LICENÇA NO PERÍODO. 

      ** 
FORAM CONSIDERADAS AS DISTRIBUIÇÕES E REDISTRIBUIÇÕES PARA OS CASOS DE ADMISSIBILIDADE. 

   *** 
FORAM TAMBÉM CONSIDERADAS AS DECISÕES ENVOLVENDO OS CASOS DE ADMISSIBILIDADE. 


