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insTiTucionAl campaNha

A
dvogados, membros do Ministério Públi-
co, defensores, magistrados, servidores 
e aqueles que, um dia, se utilizaram dos 
serviços prestados pela Justiça. Todos, 

sem exceção, estão comprometidos com a Cam-
panha de Gestão Participativa, lançada na última 
segunda-feira pela Presidência do Tribunal.

A iniciativa, inédita, mobilizou representantes das 
instituições que estão apostando em uma nova 

era nas relações entre o Poder Judiciário e os 
chamados jurisdicionados. 

A coleta de dados é realizado por meio de um 
hot site, no qual os participantes têm acesso a 
um formulário eletrônico com perguntas que vão 
do atendimento em cartórios, passando pelo nú-
mero de servidores e magistrados, à questões 
sobre celeridade dos processos e percepção 
dos valores da Justiça. 

JunTos, DE
MÃos DADAs

lAnçAMEnTo nA sEDE Do TJ: iniciativa da presidência busca uma melhor prestação de serviços à sociedade 

A pesquisa termina no dia 6 de abril próximo. A 
página eletrônica pode ser acessada no endere-
ço www.tjba.jus.br/gestaoparticipativa

Utilizando uma figura de linguagem muito usada 
no futebol, o vice-presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, seção Bahia, Fabrício Oliveira, 
disse que “pelo arriar das malas, percebe-se que 
a nova gestão do Tribunal de Justiça está indo 
no caminho certo”. Oliveira ressaltou, também, 
que “a Ordem estará ao lado do Tribunal, nesta 
causa justa”. 

Comportamento idêntico teve o procurador de 
Justiça, Geder Gomes, que, na oportunidade, 
representou o então procurador-geral de Justiça, 
Wellington Lima e Silva. “Estamos assistindo a vá-
rias situações que desejávamos há algum tempo 
acontecerem de fato”, afirmou Gomes.

A Ordem se empenhará 
de toda forma, utilizando 

os recursos de comunicação 
com os advogados e a 

sociedade. O esforço será feito 
porque tenho certeza que 

essa campanha poderá ser 
um novo marco para a Justiça.

Fabrício Oliveira

vice-presidente da OAB-Ba

E esta é mais uma e não só 
mais uma, mas algo significativo 
e exemplar, na medida em que 
todo mundo, seja operador de 

Direito, seja cidadão, tem acesso 
às questões do Poder Judiciário. 

é permitida a expressão de 
opinião, o que vai servir de esteio 

para que políticas públicas do 
Poder Judiciário sejam montadas. 

Nós vivemos, realmente, uma 
democracia acontecendo no 
dia a dia, na rotina, e não só 

dita em discurso.
Geder Gomes 

procurador-geral de Justiça Adjunto

Acho que é um divisor de águas 
essa campanha de gestão 
participativa, porque ela tem 

um significado simbólico 
fundamental: se abrir e se voltar 
para uma capacidade de escuta 

em relação a todos os atores 
envolvidos para verificarmos, 

juntos, de que forma podemos 
modificar essa realidade.

Vitória Brandão

defensora pública-geral da Bahia

“
“

Foto: a
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insTiTucionAl campaNha

Já a defensora pública geral da Bahia, Vitória 
Brandão, lembrou que cabe ao Poder Judiciário 
ser protagonista desse processo de mudança. 
“Nós existimos em razão do jurisdicionado, e se 
não está havendo a satisfação com esses servi-
ços, isso tem que ser enfrentado”, disse, enalte-
cendo a condução dos trabalhos promovida pela 
Presidência do Tribunal de Justiça. 

inTErEssE
Sempre atentos às questões relacionadas aos 
servidores, o Sindicato dos Servidores dos Ser-
viços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia (Sintaj) e o Sindicato dos Servidores do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud), 
também enviaram representantes para a soleni-
dade de lançamento da campanha.

“Entendemos que o interesse da sociedade está 
acima do interesse do servidor”, afirmou Antô-
nio Jair Santos, coordenador-geral do Sintaj. “A 
Bahia precisa urgentemente de um projeto dessa 
magnitude”, completou Maria José Santos da Sil-
va, a Zezé, presidente do Sinpojud.

Assessor da Presidência para Assuntos Institucio-
nais, o juiz Gilberto Bahia reiterou que o objetivo 
primordial da ação é estreitar a relação do Judici-
ário com a sociedade e identificar os problemas 
enfrentados. Destacou, também, que, além do 
Ministério Público, Defensoria Pública, Amab e sin-
dicatos, “o cidadão é o nosso maior parceiro, pois 
a Justiça está aqui para prestar assistência a ele”.

O lançamento dessa iniciativa 
vai ao encontro dos anseios 

da magistratura e mais que isso: 
além de abrir a gestão para que a 
magistratura pudesse participar,

a nova Presidência do 
Tribunal de Justiça abriu 
a gestão para que todos 

os atores, colaboradores para 
um Poder Judiciário melhor, 

pudessem também participar.
Marielza Brandão

presidente da Amab

Todo movimento que se expresse 
na melhoria do trabalho justo, 

digno pra população, 
terá o nosso apoio. O Sintaj 

estará sempre presente. 
Embora o Sintaj seja um 
sindicato que representa 

o interesse dos servidores, 
nós entendemos que, 

acima dos interesses dos 
servidores, estão os da 

sociedade como um todo, 
e a gente não pode caminhar 

fora dessa sintonia.
Antônio Jair Santos

coordenador-geral do Sintaj

Temos a certeza de que, 
com um projeto em que pode 
participar, a sociedade vai criar 

novamente aquela esperança que 
sempre teve no Judiciário da Bahia. 

Estamos aqui para ajudar e 
trabalhar junto com o Tribunal.

Maria José Santos da Silva

presidente do Sinpojud

Com as informações 
de toda a sociedade, 
o Tribunal de Justiça 
saberá onde alocar
os poucos recursos 
que tem e assim 
tornar o Judiciário 
muito mais célere

hoT siTE: desenvolvido para se ajustar automaticamente ao uso em tablets e smartphones   

“
“
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TriBunAl PlEno criA VArAs DE confliTo Agrário

Camaçari, Barreiras, Vitória da Conquista, Ilhéus, Juazeiro e Porto 
Seguro são as comarcas que vão ganhar Varas Regionais de Con-
flito Agrário e Meio Ambiente. As unidades, cuja instalação foi deter-
minada por Resolução do Pleno do Tribunal, irão processar e julgar 
disputas de natureza fundiária e os crimes contra o meio ambiente. 
Cada uma das varas atenderá dezenas de municípios. A 1ª Vara 
Regional, com sede em Barreiras, por exemplo, vai abranger 34 
comarcas. Dentre as quais Luiz Eduardo Magalhães, Bom Jesus 
da Lapa, Ibotirama, Macaúbas e Guanambi. Já a 3ª Vara Regional, 
com sede em Ilhéus, reunirá 55 comarcas, a exemplo de Aurelino 
Leal, Itabuna, Mucugê, Valença e Piatã.

Você Viu?

BAlcÃo DE JusTiçA AMPliA 
sErViço coM noVA uniDADE

Os moradores da Boca do Rio e de bairros vizinhos 
serão beneficiados com a instalação de mais um Bal-
cão de Justiça e Cidadania em Salvador. A partir da 
segunda-feira (17), a nova unidade começa a operar 
no espaço Multshop, na Avenida Octávio Mangabei-
ra, próximo à antiga sede de praia do Esporte Clu-
be Bahia. O atendimento será realizado às segundas, 
terças e quartas-feiras, das 14h às 17h. Resultado 
de uma parceria com a Faculdade IBES/FACSAL, o 
Balcão será operacionalizado por alunos da faculda-
de, sob a supervisão de um advogado. Todos foram 
capacitados pelo Tribunal de Justiça, onde receberam 
treinamento sobre procedimentos jurídicos, noções de 
mediação e conciliação e atendimento ao público, além 
de aulas práticas com simulações de casos a serem 
solucionados. Nos balcões, é possível realizar audiên-
cias de mediações de conflitos e formalizar acordos 
sobre pensão de alimentos, divórcio consensual, dis-
solução de união estável, reconhecimento espontâneo 
de paternidade e outras questões previstas no art. 3º 
da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais).

DEsEMBArgADor 
louriVAl TrinDADE é o 
noVo PrEsiDEnTE Do TrE

O desembargador Lourival Trin-
dade (foto) foi eleito presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral no 
final da tarde da quinta-feira (13). 
Eleito no dia 12, em sessão ple-
nária do Tribunal de Justiça para 
a vaga no TRE, o magistrado 
tomou posse na Corte Eleitoral 
e, logo em seguida, assumiu a 
Presidência, já que a desembar-
gadora Maria do Socorro Barreto 
Santiago, na condição de presi-
dente interina, anunciou que não 
concorreria ao cargo. Uma sole-
nidade está marcada para o pró-
ximo 28 de março, às 16h30, 
no TRE, para marcar a posse do 
novo presidente.

cArTórios ExTrAJuDiciAis: 
rEABErTo PrAzo PArA 
inscriçÃo EM concurso

Estão reabertas as inscrições para o 
concurso para Outorga de Delega-
ções de Serventias Extrajudiciais de 
Notas e de Registro do Estado da 
Bahia. O procedimento será realiza-
do exclusivamente no site da Cespe 
(cespe.unb.br) até às 23h59min do 
dia 11 de abril de 2014. De acor-
do com o Edital nº 12, publicado na 
edição de 7 de março do Diário da 
Justiça Eletrônico pela Comissão de 
Concurso do TJBA, também estão 
previstas a reabertura do período de 
entrega de laudos médicos, os pro-
cedimentos para solicitação de de-
volução de taxa aos candidatos que 
não tiverem interesse em continuar 
no certame e a retificação de datas.
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Você Viu?
DEsEMBArgADorEs 
EsTuDAM insTAlAçÃo 
DE cÂMArA no oEsTE

Tramita no Tribunal Pleno uma 
proposta para a instalação da 
Câmara Especial do Extremo 
Oeste Baiano, a primeira no in-
terior do Estado. Aprovada pela 
Comissão de Reforma Judiciá-
ria, Administrativa e Regimento 
Interno do TJ, a Proposta de 
Resolução com Opinativo foi 
encaminhada com uma minuta 
do Projeto de Lei para a análise 
de todos os desembargado-
res. A OAB Bahia apoia a in-
ciativa, que prevê a criação de 
quatro cargos de desembarga-
dor e 34 de juiz substituto de 
Segundo Grau.  

Com o objetivo de tornar mais 
eficaz a prestação jurisdicional 
na região, além de promover 
celeridade e economia proces-
sual, a Câmara seria composta 
por quatro desembargadores 
e quatro juízes substitutos. A 
minuta do Projeto de Lei deve-
rá ser submetida ao Pleno e, 
se aprovada, ser encaminhada 
à Assembleia Legislativa para 
votação. Os cargos de juízes 
deverão ser providos por re-
moção, segundo os critérios 
de antiguidade e merecimento.

sEMAnA Do JÚri nA 
BAhiA TErá 187 sEssÕEs 
DE JulgAMEnTo

Martelo batido: 187 sessões de 
julgamento serão realizadas em 
73 comarcas do estado, duran-
te a Semana Nacional do Júri, 
de 17 a 21 de março, cum-
prindo determinação do CNJ. 
O objetivo é julgar processos 
de homicídio doloso iniciados 
até 31 de dezembro de 2009. 
Os juízes que não atenderam 
à convocação das corregedo-
rias Geral e das Comarcas do 
Interior serão questionados pre-
viamente, para que, em cada 
caso, seja avaliada a instaura-
ção da sindicância pelas duas 
corregedorias.

corrEgEDoriA insTAlA DisTriBuiçÃo 
ElETrÔnicA DE PETiçÕEs EM BArrEirAs

Barreiras já conta com Sistema de Distribuição Eletrônica de Pe-
tições Iniciais desde a última segunda-feira (10), quando, por 
meio de Provimento publicado no Diário da Justiça Eletrônico, 
foi instalado o sistema na comarca. A medida também disciplina 
os procedimentos de peticionamento, as prioridades e modali-
dades de distribuição, dentre outros procedimentos.

sAlVADor gAnhA VArA 
PArA TorcEDor; PiTuAçu E 
BArrADÃo TErÃo JuizADos

A Vara do Torcedor e de Grandes 
Eventos, prevista para funcionar 
ainda este ano, terá competência 
para processar, julgar e execu-
tar os feitos de natureza criminal 
previstos no Estatuto de Defesa 
do Torcedor. A unidade, que será 
instalada no Fórum Ruy Barbosa, 
também terá competência para 
julgar causas cíveis e criminais de 
menor complexidade. Os torcedo-
res também poderão contar com o 
Juizado do Torcedor nos estádios 
de Pituaçu e Barradão. O juizado 
abrangia apenas os jogos realiza-
dos na Arena Fonte Nova.

conVênio ProMoVE cAPAciTAçÃo EM DirEiTo 
noTAriAl E DE rEgisTro PArA DElEgATários

A Corregedoria-Geral da Justiça e a Associação dos Notários 
e Registradores do Brasil vão promover um curso de capacita-
ção prática em Direito Notarial e de Registro para delegatários e 
servidores (responsáveis interinos ou não) lotados nos cartórios 
extrajudiciais baianos. O convênio tem prazo de um ano e não 
acarretará custos para nenhuma das partes. As aulas serão re-
alizadas em módulos, nos dias 24 e 25 de abril, no auditório do 
Tribunal de Justiça da Bahia, e irão tratar sobre temas relativos 
aos registros imobiliários e civil das pessoas naturais, notas e pro-
testo de títulos e o registro de títulos e documentos de pessoas 
jurídicas.
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