


DECRETO JUDICIÁRIo N" 37196
 
GWá osli-Sei'r'Íf'l d8~~/r)JrJbIrítJ eM OtJlmtprol'Ítlindos
'" 

'-I'" .~

~", '.
,Jifesldente do Tribunal de justiça do 

(l,<\:!. Bghia, no uso desuas atribuições, 
lli:"i.:'J:jONSIDERANDO que o acesso à 

-c.r» """ 
" rmaçâo constítuí urna das garantias 

:'" entaís que a Conslltuição Pederal 
a todo cidadão;

",x 

~~NSIDERANDO que a garantia doacesso 
, , " oonverte-se em meio indispensável 
_.~ doacesso àJustiça: 
,', IDERANDO que a efetiva realização 

" J~~R,passa pela necessidade de vencer a 
, la para permítír o livre acesso dos 

",1 " 

, ;~S\llERANDO que aconsecuçâc desses 
, ~os c~ge a\\lilizJlçio delétniClS modernas 

'. .a prestação do serviço público de 
'dade e eficiência compatívets com a 

do cidadão; 
, N~lDI!RANDO. ünalmeme, que os 
res do Estado devem ser harmônicos e 

poderã funcionar em regíme de parceria com 
estes, para a prestação dos selViços referidos 
lIO A11, 2", ou outros do interesse do cidadão, 

Arl. 5", Para efeito do disJlOsto no artigo 
<Interior, Ilca autorizado ofuncionamento do SAJ 
nosShoppíngs Cemers daCapital ou emoutras 
áreas recomendadas pelo interesse público, 
destínadas aos Postos do SAC - Serviço dc 
Atendimt1nO ao Cidadão. inslalados pelo Poder 
1ixe<:\ltivv, 

§ 1°, Nas áreas dos Sboppings Centers 
menctonados neste artigo, poderão ser 
instalados juizados Bspecísís de Apoio, aos 
quais competírã; 

I - protocolar o ajui2alllCllto de ações da 
competência dos JuiZados Especiais Cfveis da 
Capital; 

H - processar as ações do inciso anterior, 
até a fase da conciliação e respectiva 
homologação pelo Juiz; 

III - encaminhar as ações lIOS Juizados 
Especiais Cíveis da {;apitai. 

§ 2", Será definido em regulamento 
próprio. <I procedimento 2. ser adot:ldo parao 

independentes, nos termos da Constituição de 
República; 

DECRETA 
Art. 1", Fica. criado o SAI - Serviço de 

Alendlmento Judiciário, sob a coordenação da 
Assessoria Administrativa e subordinação à 
Diretoria-Gemi, respeitada a competência da 

" ,~ .• li< t:. 
QJrregeooria Geral da JUStiÇ:t· . . " 

Arl 2". Ao SAJ competirá a p'reStação iIe 
infonnaÇÕC5 ao cidadão sobre todos Os selViçds 
judicílÍrlos daComarca W! Capital, e o modo de 
obtê-íos, nos lermos des1C Decreto. ... 

Art. 3". Será gr-.!Claliva állllplamaçãCl ~o SAl, 
permitida a sua descentrallzação'parll'as 
diversas UllidãOOt,do podeI JudiCIário, 
observando-se quand~porrono econveniente. 
<I est3belecido'no artigo seguinte. 

. Art 4", OSAJ. mt>dillllte li. celebração de 
convênios com os demais poderes do l'stado. 

lí.mclonamento dosJuir.aOOs Especiais de 
Art 6°. obcdeddas as nonnas que fo " 

baiUdas pelo Corregedor Geral da Justiça ; 
SAJ poderá, ainda, nas hipóteses previstas 
Art, 5", expedir certidões de,ações dI! ". ' 
criminais, protesto de títulos e Á!gistro ~ 
pe5S03S naturais. . ," I 

At1. 7". OSAI ntílizani pessoal qualífiCadci 
treinado, além de recursos infonnatiZados 
última geração, compatíveis com li rapid··~ 

eficiência, segurança e bóa qualidade ,d' . '.) 

servIÇos. '.'
 
"Ar!. g., Fiell oInslituto Pedro !-tibéiro
 

AdnilrifmçnoJUdíçiW-IPRAJauio~, 
prover os, mel9s neces,s#i~~ ao ,lI 
eumprimentó déslé Decreto, .., ' .. 

Ar!. 9". Esle Decreto:'entra em vigor na' .. 1/,.'. . " 

de sua publicação.. .., 
. '.'. "'.' ',,\

Arl: 10. Revogam-se as disposições ~, . 
contlário. ' , , 

SCétetarill doTribunal deJustiça, em 20de1 
agosto de 1996. ~. 

lJoísio Ba#sta 
, " 


