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descentralização câmara do oeste

Ascom TJBA

sessão do tribunal pleno: com 30 votos a favor e 7 contra, a proposta da Presidência foi aprovada pelo colegiado do TJBA

mais justiça
no interior

O

anteprojeto de Lei que trata da criação da Câmara Especial do Extremo
Oeste Baiano foi entregue, na tarde
desta quarta-feira (19/3), pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador
Eserval Rocha, ao presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Marcelo Nilo.
O anteprojeto de Lei e a minuta de Resolução
que tratam da Câmara foram aprovados por
maioria de votos na sessão plenária realizada na
parte da manhã, no TJBA.
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A expectativa é que a proposta – já na condição
de projeto de Lei – entre em pauta e seja votado
com brevidade. “Daremos prioridade total”, disse o deputado Marcelo Nilo, ao receber o documento das mãos do desembargador.
Convertido em lei, o projeto seguirá para a sanção do governador do Estado. Após o trâmite é
que o Tribunal irá instituir, por meio de Resolução,
a Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano.
O anteprojeto altera os artigos 38 e 48 da Lei

nº 10.845, que trata da Organização e Divisão
Judiciária do Estado da Bahia, a administração
e o funcionamento da Justiça e seus serviços
auxiliares; e cria quatro cargos de desembargador e 34 de juiz substituto de segundo grau, de
entrância final, enquanto extingue 34 cargos de
juiz das Varas de Substituições.
A Câmara vai julgar os feitos originários e em grau
de recurso, oriundos das comarcas de Angical,
Baianópolis, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis,
Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães,
Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, Santa
Maria da Vitória, Santana, São Desidério, Serra
Dourada, Wanderley e seus distritos.
A nova unidade tem como objetivo tornar mais
eficaz a prestação jurisdicional na região, além de
promover a celeridade e a economia processual.
Vai funcionar com uma turma Cível (Direito Pú-

blico e Privado) e outra Criminal, com dois desembargadores e dois juízes substitutos em cada
uma. A OAB Bahia manifestou apoio à iniciativa.
Anunciada pelo presidente Eserval Rocha no
início deste mês, a proposta de criação da Câmara do Oeste, a primeira do estado, recebeu
aprovação da Comissão de Reforma Judiciária,
Administrativa e Regimento Interno do TJ.
A minuta da Resolução e o anteprojeto de Lei
foram encaminhados para a análise de todos os
desembargadores. O processo na Comissão
de Reforma teve como relatora a desembargadora Cynthia Maria Pina Resende.
O juiz substituto de segundo grau já existe nos
tribunais do Distrito Federal e Territórios, Santa
Catarina e São Paulo. Na Bahia, os cargos de
juízes deverão ser providos por remoção, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.
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Comissão Especial vai
acompanhar questões
da Copa do Mundo
Uma Comissão Especial, criada para planejar os preparativos da Copa do Mundo, no
âmbito do Poder Judiciário, foi
instituída por meio de decreto
publicado na edição de hoje
(19), do Diário da Justiça Eletrônico. A comissão, responsável pelo acompanhamento
de temas relativos à competição, é formada pelos juízes
Gilberto Bahia, Oséias Costa
de Sousa, Luciana Setúbal e
Justino Farias. A medida está
alinhada com a Resolução nº
164/2012, do Conselho Nacional de Justiça.
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Gestão Participativa:
campanha avança com
divulgação em sites

novo fórum de
itabuna começa
a funcionar

O link para a Campanha de
Gestão Participativa está disponível no site da instituições
que se juntaram à iniciativa
pioneira do Tribunal de Justiça. Advogados, membros do
Ministério Público, defensores
públicos, magistrados e servidores podem responder a
pesquisa, acessando o banner que se encontra nos portais da OAB, MP, Defensoria,
Amab, Sinpojud e Sintaj. A
campanha institucional, lançada no último dia 10, tem
como objetivo promover uma
minuciosa análise dos serviços prestados pelo Tribunal
de Justiça, a partir da pesquisa direcionada, também, à
população em geral.

A partir da próxima quarta-feira (26), o primeiro módulo do
novo Fórum de Itabuna (fotos)
começa a funcionar. O prédio
da sede judicial da comarca
vai abrigar, inicialmente, as 1ª,
2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas dos Feitos
de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, bem como
a 1ª Vara da Fazenda Pública.
Por conta da transferência dos
processos, mobiliário, equipamentos e materiais para o fórum, ficam suspensos o atendimento ao público e a fluência
dos prazos processuais nas
unidades.

www.sxc.hu

Fotos: Sead TJBA

Reunião define metas
do Programa MAIS
para reduzir despesas

Ascom TJBA

Uma reunião com gestores
do Tribunal de Justiça (foto)
marcou, terca-feira (18), a retomada do Programa de Movimento de Ações Integradas
em Sustentabilidade (MAIS),
iniciativa que busca a otimização dos recursos do Poder
Judiciário. Na oportunidade,
os representantes da Falconi Consultores apresentaram
oportunidades e metas para
auxiliar comarcas no controle
de despesas e dar maior eficiência à utilização dos recursos
públicos. O programa segue
identificando possibilidades de
redução de custos e, também,
de preservação do meio ambiente. Nova reunião está marcada para o dia 29 de abril.
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capacitação em Direito Notarial
ganha novo canal para inscrições
Outro canal para inscrição no curso de prática em Direito Notarial e de Registro foi colocado à disposição dos delegatários e
servidores dos cartórios extrajudiciais, no portal da Associação
dos Notários e Registradores do Brasil – www.anoreg.br. As inscrições continuam abertas até as 18 horas do dia 1º de abril e
podem ser feitas ainda pelos e-mails cursos@anoregbr.org.br e
ennor@anoregbr.org.br. As aulas, ministradas nos dias 24 e 25
de abril, constarão de módulos, das 8h às 12h30 e das 13h30 às
18 horas e ocorrerão no auditório do Tribunal de Justiça, no Centro Administrativo, em Salvador. O curso, promovido pelas corregedorias Geral de Justiça e das Comarcas do Interior, em parceria com a Anoreg, reunirá delegatários e servidores de Salvador,
Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Feira de Santana, Candeias, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Catu, Cachoeira, Camaçari, Dias D´Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Mata de São João,
Pojuca, Santo Amaro, São Félix, São Francisco do Conde, São
Gonçalo dos Campos, São Sebastião do Passé, Simões Filho e
Terra Nova. São oferecidas 240 vagas e a carga é de 20 horas
de aula. Não haverá suspensão de expediente nos dias do curso.

Ascom TJBA

Começar de novo fecha parceria
para ressocialização de detentos

A partir de agora, as vagas de estágios do Tribunal de Justiça em todo o estado serão preenchidas por seleção pública. O novo programa
de estágio prevê vagas para estudantes de nível
médio, profissionalizante e superior nas áreas de
Direito, Administração, Comunicação, Tecnologia
da Informação, Psicologia, Arquitetura, Engenharia, Economia, Ciências Contábeis, Secretariado,
Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Biblioteconomia e Serviço Social. Ao estudante de curso
profissionalizante serão oferecidas vagas para
técnico em informática e técnico em edificações.
A duração do estágio – com jornada prevista de
quatro horas – não excederá a dois anos, exceto
quando se tratar de estagiário portador de deficiência. O aprovado na seleção que seja cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de juiz, desembargador ou servidor ocupante de cargo comissionado no Tribunal, não poderá exercer suas
atividades subordinado ao parente.

O Programa Começar de Novo formalizou, na última sextafeira (13), uma parceria que vai promover a ressocialização
dos detentos e egressos do sistema carcerário de Feira de
Santana. O acordo, firmado com a empresa de iluminação
G-Light, já viabiliza o emprego de dez detentas. Todas trabalham durante o dia na linha de produção de reatores (foto) e
retornam no final da tarde para a unidade prisional onde cumprem pena. Além disso, mais 20 vagas já foram solicitadas e
a expectativa é de que a parceria operacionalize, futuramente, vagas dentro do presídio de Feira de Santana.

Todos os juízes, titulares ou
substitutos, independentemente da competência das varas,
vão participar do plantão judiciário nas comarcas do interior. Os servidores plantonistas
obedecerão a um sistema de
rodízio. É o que determina provimento conjunto das corregedorias Geral da Justiça e das
Comarcas do Interior, publicado no último dia 17, no Diário
da Justiça Eletrônico. O plantão, destinado à prestação
de tutelas jurisdicionais de urgência fora do expediente forense, será semanal, no fórum
da comarca do juiz plantonista,
das 18 horas da segunda-feira às 8 horas da segunda-feira
seguinte. O horário de atendimento poderá ser reduzido,
com um mínimo de três horas
contínuas ou dois períodos de
três horas, conforme a determinação do CNJ.

Pai Presente realiza
mais 50 audiências

Divulgação
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vagas de estágio no TJBA serão
preenchidas por seleção pública

Provimento conjunto
disciplina plantões

Depois dos resultados positivos alcançados na última
ação do Projeto Pai Presente,
quando as audiências de conciliação registraram aproveitamento de 78%, mais 50 novos
procedimentos estão previstos para o próximo dia 27, no
Fórum das Famílias, em Salvador. Durante as audiências,
os pais ou supostos genitores
podem reconhecer a paternidade, voluntariamente ou por
meio de exames genéticos.
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Dados Estatísticos:
prazo para envio
vai até 10 de abril

advogados voltam a manifestar
apoio em reunião histórica
com a Presidência do tribunal
Uma reunião franca, aberta, de quase quatro horas de duração, considerada histórica pelos participantes. O presidente Eserval Rocha, acompanhado dos principais assessores, e o presidente
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção
Bahia, Luiz Viana Queiroz, ao lado de conselheiros e de presidentes da subseções do interior,
promoveram um debate no qual foram discutidos
os principais problemas da Justiça baiana. No
encontro, realizado no auditório do Tribunal (foto)
e encerrado às 21h15 da última quinta-feira (13),
os advogados fizeram críticas, deram sugestões,
relataram situações vividas nas comarcas do in-

terior e se colocaram ao lado do Judiciário. Aplaudiram e aprovaram à unanimidade a iniciativa da
Presidência para a criação da Câmara Especial
do Extremo Oeste, comprometeram-se a participar da Campanha de Gestão Participativa e, em
meio às discussões sobre outros temas, parabenizam a postura da nova administração com a
adoção das medidas recém-publicadas. “É um
dia especial. Pela primeira vez o Conselho Seccional da Ordem é recebido para uma discussão
desse porte com a Presidência do Tribunal”, declarou Luiz Viana Queiroz. O presidente Eserval
Rocha agradeceu e disse que o objetivo do Judiciário é diagnosticar os problemas para melhor
enfrentá-los. “Quero reafirmar que eu e minha
equipe estaremos à disposição, principalmente
para ouvir as críticas”, afirmou o desembargador.

Planos de Auditoria já estão disponíveis no site
Já estão disponíveis no link “Transparência”, no portal do Tribunal
de Justiça, o Plano de Auditoria de Longo Prazo – Sintético, para
o período de 2014 a 2017 e o Plano Anual de Auditoria – Sintético para o exercício de 2014. Os dois planos foram aprovados
pela Presidência do Tribunal, conforme prevê a Resolução CNJ no
171/2013, que dispõe sobre as normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça.
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Pacto Pela Vida
promove reunião
no Salão Pleno

Ascom TJBA

Ascom TJBA

Requerido pelo Conselho Nacional de Justiça, os dados estatísticos das unidades judiciais
de primeiro grau, referentes ao
segundo semestre de 2013,
devem ser enviados até o dia
10 de abril à Assessoria de
Estatística do TJBA. Qualquer
servidor da unidade pode registrar os dados no formulário
eletrônico, disponível no portal do Tribunal. A assessoria
recomenda, também, que as
unidades informem qualquer
alteração no cadastro após o
primeiro preenchimento, para
que não haja incoerência entre
os dados fornecidos e o relatório seu relatório. Mais esclarecimentos podem ser obtidos pelo
e-mail evcouto@tjba.jus.br
ou pelos telefones (71) 33727583/ 7584/7585/7586.

novos juízes assumem comarcas no interior
Três novos juízes substitutos já estão atuando no interior. Na
última quinta-feira (13), a Presidência designou os magistrados
Arthur Bernardo Maia do Nascimento (à esquerda) para as varas Cível e Criminal de Mairi, Karoline Candido Carneiro para
a Vara Cível de Barra e Fábio Marx Saramago Pinheiro para a
Comarca de Santa Rita de Cássia. Os magistrados, empossados em fevereiro, ocupam as vagas de três juízes substitutos
que pediram exoneração em virtude de terem sido aprovados
em outros concursos. Antes de assumirem as comarcas, todos participaram do Curso de Formação Inicial, ministrado pela
Universidade Corporativa do TJBA (Unicorp).
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O Comitê Executivo do Pacto
Pela Vida, instância que reúne
os dirigentes dos três Poderes
do Estado, Defensoria Pública
e Ministério Público, se reuniu
na última quinta-feira no Salão
Pleno do TJ (foto) para apresentar novos dados sobre o
combate à violência na Bahia.
O encontro marcou a primeira participaçõe no comitê do
presidente Eserval Rocha e do
procurador Geral do MP, Márcio José Cordeiro Fahel, empossado na quarta-feira (12).
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