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PROCESSO Nº: TJ-ADM-2020/43831
INTERESSADO: 9026193 - FRANKLIN RIOS DA SILVA
ASSUNTO: Licenças
Cuidam-se os autos de requerimento formulado pelo(a) servidor(a) FRANKLIN RIOS DA SILVA, cadastro nº 9026193, lotado(a) na 1ª
Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Jacobina, colimando gozo de licença-prêmio para o período de 03/05/2021
a 01/06/2021 (30 dias).
Considerando que o pedido preenche os requisitos legais, e o registro de anuência do Magistrado Bernardo Mário Dantas Lubambo,
em razão da competência que me foi atribuída pelo Decreto Judiciário nº 85, de 04/02/2020, o DEFIRO.
Encaminhe-se o presente processo à COREC, para as providências subsequentes.

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2020/43032
INTERESSADO: 9042385 - JORGE SILVA RODRIGUES
ASSUNTO: Férias
Cuidam-se os autos de requerimento formulado pelo(a) servidor(a) JORGE SILVA RODRIGUES, cadastro nº 9042385, lotado(a) na
Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Itaberaba, colimando alteração de férias referentes ao período aquisitivo de
18/02/2020 a 17/02/2021, anteriormente programadas para 01/03/2021 a 30/03/2021 (30 dias), a fim de usufruí-las em 05/07/2021
a 14/07/2021 (10 dias), 03/11/2021 a 12/11/2021 (10 dias) e 08/12/2021 a 17/12/2021 (10 dias).
Considerando que o pedido preenche os requisitos legais, e conta com o registro de anuência do Magistrado Ricardo Guimarães
Martins, em razão da competência que me foi atribuída pelo Decreto Judiciário nº 85, de 04/02/2020, o DEFIRO.
Encaminhe-se o presente processo à COREC, para as providências subsequentes.

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2020/42888
INTERESSADO: 8091595 - MARCELA MOREIRA MIRANDA
ASSUNTO: Férias
Cuidam-se os autos de requerimento formulado pelo(a) servidor(a) MARCELA MOREIRA MIRANDA, cadastro nº 8091595, lotado(a)
na 16ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor, colimando alteração de férias referentes ao período aquisitivo de 22/
10/2019 a 21/10/2020, anteriormente programadas para 22/10/2020 a 20/11/2020 (30 dias), a fim de usufruí-las em 07/01/2021 a 05/
02/2021 (30 dias).
Em apertada síntese, a servidora interessada argumenta que, em razão da imperiosa necessidade do serviço, não usufruiu das
férias programadas para o período de 22/10/2020 a 20/11/2020, acostando sua produtividade no aludido período às fls. 13 a 45 dos
autos.
Ademais, a MM. Magistrada Karla Kristiany Moreno de Oliveira, declarou, à fl. 12, que o período escolhido pela requerente não trará
qualquer prejuízo para o bom e regular andamento dos trabalhos da Unidade.
Assim, considerando a excepcionalidade do pedido, o registro de anuência da Magistrada Karla Kristiany Moreno de Oliveira, em
razão da competência que me foi atribuída pelo Decreto Judiciário nº 85, de 04/02/2020, o DEFIRO.
Encaminhe-se o presente processo à COREC, para as providências subsequentes.

 DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA COORDENADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, BELª. FABIANA ANDREA DE ALMEIDA OLIVEIRA
PELLEGRINO:

Processo Nº: TJ-ADM-2020/47160
Interessado(a): MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE LACERDA
Assunto: Abono de Falta.
Trata-se de pedido formulado pelo servidor MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE LACERDA, cadastro nº 809.588-4, Digitador, lotado na
Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Itaberaba, no sentido de serem abonadas as faltas referentes aos dias 07
e 08 de dezembro de 2020.
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 (fl. 03) a anuência do Juiz de Direito da Unidade em que se encontra lotado o servidor, Bel. Ricardo Guimarães
Martins, para o abono pretendido.
A propósito, após consulta realizada no SIGA e no GEFRE, verifica-se constar o abono     pretérito de 02 (duas) faltas, no ano de 2020.
Considerando que todos os requisitos legais encontram-se preenchidos e, em razão da competência que me foi conferida pelo
Decreto Judiciário nº 85, de 04/02/2020, republicado no DJE de 11 de fevereiro de 2020, DEFIRO O PEDIDO.
Encaminhe-se o presente processo ao Sistema de Gerenciamento de Frequência – GEFRE e, em seguida, à Coordenação de
Registros e Concessões – COREC, para as devidas anotações.

AVISO Nº 70/2020/COJE

A Juíza FABIANA ANDRÉA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO, Coordenadora dos Juizados Especiais, AVISA aos Senhores
Magistrados, membros do Ministério Público, Advogados, Servidores, Estagiários, Partes e demais interessados, que faz
publicar o RELATÓRIO GERENCIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA relativo ao
período do mês de NOVEMBRO/2020.

Salvador, 11 de dezembro de 2020.

FABIANA ANDRÉA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO
Juíza Coordenadora dos Juizados Especiais
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AVISO Nº 71/2020/COJE

A Juíza FABIANA ANDRÉA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO, Coordenadora dos Juizados Especiais, AVISA aos Senhores
Magistrados, membros do Ministério Público, Advogados, Servidores, Estagiários, Partes e demais interessados, que faz
publicar o RELATÓRIO GERENCIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA BAHIA relativo ao período do mês de NOVEMBRO/2020.

Salvador, 11 de dezembro de 2020.

FABIANA ANDRÉA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO
Juíza Coordenadora dos Juizados Especiais
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