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Com a palavra ...

É 
com muita satisfação que entregamos a primeira edição da nossa 
Revista TJBA EM AÇÃO deste biênio. Este exemplar contempla as 
notícias que foram destaque nos dois primeiros meses do ano.

O momento é de transição, de planejamento, mas, sempre, de realizações. 
Continuaremos o primoroso trabalho realizado pela Desembargadora 
Maria do Socorro Barreto Santiago e avançaremos cada vez mais. Conforme 
compromisso firmado na posse, o nosso objetivo é melhorar a prestação 
jurisdicional. Nosso foco é o magistrado e o servidor como atores 
impulsionadores da atividade-fim.

A Premiação Selo Justiça em Números TJBA e a entrega de Fóruns e 
Juizados à sociedade foram os destaques de janeiro. Aliado a essas ações 
significativas, a gestão do biênio 2016/2018 encerrou com a inauguração do 
segundo Cartório Integrado de Família, em Salvador, e o lançamento do livro 
do Servidor Nei Pinto.

E fevereiro começou a todo vapor! No primeiro dia do mês, aconteceu a 
cerimônia de posse da nova Mesa Diretora do TJBA, biênio 2018/2020. Uma 
série de atividades tem sido desenvolvidas em prol da melhor prestação 
jurisdicional. Coletiva com a imprensa, reuniões com os diversos públicos, 
treinamentos, Mutirão do Projeto Pai Presente foram os principais feitos do 
primeiro mês da nova gestão. Esse é só o início. Há muito por vir!

Nesta edição da nossa Revista TJBA EM AÇÃO, você confere a matéria sobre 
o Selo Justiça em Números TJBA e a lista dos premiados. Na sequência, há 
uma reportagem sobre as inaugurações que aconteceram em janeiro. Entre 
os destaques, estão, também, a cerimônia de posse da nova Mesa Diretora, 
bem como entrevistas e o Café com o Presidente. 

O lema do biênio 2018/2020 “TJBA Todos Juntos – Servidores, Magistratura, 
Presidência e Você: caminhar juntos para chegar juntos” foi lançado durante a 
coletiva com a imprensa. A frase ressalta a importância da atuação conjunta 
e valorização de servidores, magistrados e toda a sociedade na construção 
do Judiciário.

E juntos construímos a nossa revista. Mande sugestões, poesias, textos e 
fotos para o e-mail ascom@tjba.jus.br e participe. Todos juntos!

Boa leitura!
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ENTREVISTA

Aproveito para, mais uma vez, 
agradecer a todos pelo empenho e pela dedicação. 

Agradeço à Mesa Diretora pelo apoio, pela confiança, 
pela presença de sempre. Juntos, foi possível melhorar 

prestação de serviços ao jurisdicionado. Juntos, 
somos e seremos, sempre, mais fortes.

Priorizar o 1º Grau foi um compromisso assumido pela 
gestão, tendo em vista a celeridade dos serviços aos ci-
dadãos. Quais foram as principais ações desenvolvidas 
para focar o 1º Grau?

Realmente assumi o compromisso de priorizar o 1º Grau 
durante a gestão e o fiz por ter a consciência de que é lá 
que se concentra a maior parte da prestação jurisdicional, 
é a porta de entrada do Tribunal aberta ao cidadão e à so-
ciedade em geral. 

Muitas foram as ações, mas o que gostaria de destacar em 
primeiro lugar é a criação da Diretoria de Primeiro Grau, 
unidade voltada ao acompanhamento da prestação juris-
dicional desde a sua origem, com capacitação, reestrutura-
ção das unidades e investimentos tecnológicos, de modo 
a bem atender aos anseios dos jurisdicionados. A DPG es-
teve comigo em São Paulo e de lá trouxemos a ideia de 
um cartório mais abrangente, com rotinas padronizadas e 
aproveitamento maior da mão de obra e da estrutura. Os 
Cartórios Integrados foram adaptados à nossa realidade e 
proporcionaram números impressionantes, iniciando uma 
cultura de movimentação dos processos praticamente em 
tempo real. A iniciativa foi tão exitosa, que se tornou a nona 
prática mais bem votada entre os projetos apresentados 
por 27 Tribunais Estaduais, no segundo encontro nacional 
de boas práticas, realizado aqui em Salvador no mês de 
abril de 2017. Hoje os novos cartórios integrados já não se 
limitam às varas de consumo da capital, estão tendo sua 
competência ampliada e a expansão para as comarcas do 
interior já é uma realidade.

Mas não paramos por aí. A primeira semana de sentenças 
e baixas processuais produziu algo em torno de 77 mil sen-
tenças e 152 mil baixas. Vale destacar que, até novembro 
de 2017, já havíamos baixado 1 milhão de processos; isso 
mesmo, 1 milhão de processos em menos de dois anos de 
gestão. Foram as ações prioritárias no primeiro grau, como 
as baixas, o sentenciamento, a criação do Manual de Práti-
cas e Rotinas Cartorárias Cíveis e a estruturação crescente 
dos cartórios da capital e do interior que proporcionaram 
a redução da taxa de congestionamento, o destravamento 
de processos antes estagnados e a possibilidade de entre-
ga de uma prestação jurisdicional eficiente e mais rápida. 
Ganharam os jurisdicionados e ganhamos todos, pois o ser-
viço público é essencialmente um instrumento de constru-
ção e garantia do bem-estar social e só se justifica quando 
cumpre o seu papel.

Nenhuma ação, todavia, teria êxito sem uma capacitação 
profissional apropriada. Ciente disso, a gestão investiu no 
capital humano, oferecendo diversas oportunidades de 
aperfeiçoamento por meio da Universidade Corporativa do 
TJBA. Ao priorizar a qualificação profissional, o Tribunal re-
conheceu e valorizou o trabalho de magistrados e servido-
res que, mais bem preparados, obtiveram um ganho pes-
soal e passaram a ter condição de garantir uma prestação 
jurisdicional mais próxima daquela que os jurisdicionados 
esperam e merecem.

Inúmeras foram as ações desenvolvidas durante a gestão 
com foco no 1º Grau, que hoje se encontra mais fortalecido 
e mais célere, embora ainda demande atenção especial. Desembargadora  Maria do Socorro Barreto Santiago

MISSÃO CUMPRIDA!
Em entrevista, a Presidente do TJBA, 

Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago,
faz um balanço do biênio 2016/2018
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A Universidade Corporativa do TJBA foi incrementada 
durante a gestão da senhora. O que isto representa? 

Acredito na educação permanente. Tenho formação em 
artes e talvez seja exatamente dessa  essência artística que 
venha a sensibilidade que preciso para desempenhar o ofí-
cio judicante. Quando dizemos que a justiça é cega, não 
queremos dizer que seja insensível às dores humanas, aos 
gritos dos excluídos. Definitivamente não! A justiça deve 
ser cega para ser justa, sem favorecer amigos e nem per-
seguir inimigos; mas há de enxergar além das páginas dos 
autos, neles perceber os dramas e tragédias que vão além 
do perceptível aos olhos comuns. 

Fui diretora de escola e sei que é possível identificar voca-
cionados e neles despertar e/ou alimentar a sensibilidade 
que vê além das letras frias das petições. Fazer isso sem 
descuidar um segundo sequer do aprimoramento técni-
co necessário ao magistrado e ao servidor é um desafio 
que me propus, e que não poderia ser superado sem uma 
Escola à altura. Valorizar a educação significa valorizar as 
pessoas e a Universidade Corporativa do TJBA é funda-
mentalmente formada por magistrados e servidores que, 
convocados a integrar um processo de qualificação pró-
pria e de colegas, acabam despertando em si aquela sen-
sação de pertencimento que nos vincula definitivamente 
ao Tribunal, na medida em que nos torna conscientes de 
que somos parte dele. 

Criamos uma cultura de aprendizagem e oferecemos mais 
de 41 mil vagas de capacitação remota e presencial. A de-
manda foi tanta que a UNICORP ficou pequena, o que nos 
levou a negociar e conseguir com o governo do estado 
um espaço privilegiado e maravilhoso no bairro de Mon-
te Serrat. Contudo, ainda que seja bonita, aconchegante e 
estruturada, uma escola só se realiza quando ensina, trei-
na, capacita e forma, pois todas as lições do mundo nada 
valerão se não produzirem um único aprendizado. Por isso 
convocamos a todos para que venham, conheçam, partici-
pem e usufruam da Universidade Corporativa, ela é nossa 
porque é feita por nós e para nós.

Ao fazer uma avaliação do período em que esteve à fren-
te do TJBA, quais foram os maiores desafios encontra-
dos pela gestão? Quais foram as principais conquistas?

Os desafios foram inúmeros. Muitos ajustes precisaram ser 
feitos. Melhor que contar os percalços, é destacar a supera-
ção, as conquistas. Ações exitosas relacionadas ao 1º Grau 
e à Unicorp já foram, aqui, registradas. Mas podemos citar 
muito mais.

Projetos institucionais como Pai Presente, Conhecendo o 
Judiciário e Não se Esqueça de Mim foram incrementados. 
Inauguramos Fóruns em diversas comarcas da Bahia, assim 
como levamos a elas inúmeras unidades do Cejusc. O Siste-
ma PJe expandiu seu alcance e chegou ao 2º Grau. O decre-
to 246/2016 foi instituído e a sustentabilidade também foi 
priorizada pela gestão, assim como o Núcleo Socioambien-
tal do TJBA e o Plano de Logística Sustentável (EcoPlan-PLS). 

O Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios foi respon-
sável por grande entrega de alvarás a credores. O Secomge, 
coordenado pela 1ª Vice-Presidência, conquistou a Certifi-
cação ISO 9001, o que reconhece a implantação de um sis-
tema de gestão da qualidade. A campanha Oxe, Concilie!, 
que promoveu a Semana de Conciliação do TJBA, foi sele-
cionada na 1ª Vitrine do CNJ. Pela primeira vez, o Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia recebeu o Selo Ouro Justiça em 
Números do CNJ. 

Em 2018, adotando os mesmos critérios de avaliação do 
Conselho Nacional, o TJBA premiou as unidades judiciais 
que reduziram taxas de congestionamento em 2017, um 
feito decorrente do esforço e da competência de magistra-
dos e servidores, a quem reforço o meu reconhecimento 
e agradecimento pelo trabalho desenvolvido. Também em 
2018, o novo site do TJBA entrou no ar, mais acessível e di-
nâmico, melhorando a nossa comunicação interna, ao lado 
da Revista TJBA em Ação e da Rádio Web. Essas são algumas 
conquistas, mas há outras tantas. Todas são fruto do traba-
lho em equipe. Há muito o que comemorar!

Em sua gestão, o TJBA recebeu o inédito Selo Ouro Jus-
tiça em Números, premiação concedida pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). O que essa premiação sim-
boliza para a senhora?

No início da gestão, bastante incomodada com a posição 
do nosso Tribunal de Justiça no ranking nacional organiza-
do pelo CNJ, assumi o compromisso de tudo fazer para mu-
dar aquele cenário. E isto foi alcançado sobretudo graças 
às ações destinadas ao 1º Grau, uma prioridade da gestão. 
Receber o Selo Ouro Justiça em Números, uma premiação 
inédita para o TJBA, significou o reconhecimento da exce-
lência em gestão da informação e da qualidade da presta-
ção jurisdicional. 

O prêmio representa o início de uma caminhada que não 
admite retrocessos, pois de nada valeria qualquer resulta-
do obtido se houvesse uma ruptura ou descontinuidade. 
Por isso trabalhamos para que houvesse uma sucessão 
tranquila, com a concorrência natural, mas sem acirra-
mento dos ânimos. Os colegas compreenderam isso e, 
em uma demonstração de maturidade, decidiram o pleito 
democraticamente. 

O Desembargador Gesivaldo Britto venceu e tenho certeza 
que sua excelência saberá dar continuidade aos projetos 
em curso, além de conceber novas iniciativas junto com a 
sua equipe. Ações isoladas não são a solução, significam, 
no máximo, resultados eventuais, com prazo de validade. A 
conquista do Selo Ouro é resposta ao trabalho desenvolvi-
do por magistrados e servidores competentes e dedicados 
que, inclusive, obtiveram números que nos qualificam a 
pleitear o Selo Diamante na próxima apuração. Aproveito 
para, mais uma vez, agradecer a todos pelo empenho e 
pela dedicação. Agradeço à Mesa Diretora pelo apoio, pela 
confiança, pela presença de sempre. Juntos, foi possível 
melhorar prestação de serviços ao jurisdicionado. Juntos, 
somos e seremos, sempre, mais fortes.
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C
om esse entendimento, a Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), Desembar-
gadora Maria do Socorro Barreto Santiago, abriu 
os trabalhos da cerimônia de premiação do Selo 

Justiça em Números TJBA, realizada na tarde do dia 16 de 
janeiro, no Auditório do Tribunal de Justiça, no Centro Ad-
ministrativo da Bahia.

A Chefe do Poder Judiciário, diante de uma audiência for-
mada por Magistrados e Servidores do interior e da capital 
do Estado, reiterou o agradecimento ao esforço e à dedi-
cação de todos que contribuíram para a redução da taxa 
de congestionamento, critério de avaliação utilizado para 
premiar, por competência, 168 unidades judiciais com os 
Selos Diamante, Ouro, Prata e Bronze.

“Embora os números alcançados sejam excelentes, eles são 
apenas o começo de uma caminhada que não admite re-
trocessos”, afirmou a Presidente do TJBA, Desembargadora 

Maria do Socorro Barreto Santiago, lembrando do compro-
misso firmado no início de sua gestão para melhorar a po-
sição da Corte baiana no ranking nacional organizado pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Segundo ela, as mais recentes conquistas da Justiça da Bahia 
devem-se, em grande parte, à adoção de medidas de for-
talecimento do Primeiro Grau, principal porta de acesso do 
jurisdicionado ao Poder Judiciário. “A mudança de posição 
do TJBA no ranking do CNJ é um desafio institucional que vai 
muito além de qualquer vaidade pessoal”, comentou.

Premiação

Troféus, discursos emocionados e muita, muita gente en-
domingada, ostentando os seus melhores trajes. As seme-
lhanças entre a cerimônia de entrega do Selo Justiça em 
Números TJBA e a principal premiação do cinema interna-
cional, o Oscar, são mera coincidência. No entanto, refletem 

Tribunal de Justiça da Bahia premia as unidades judiciais
que apresentaram as menores taxas de congestionamento

RECONHECER, 
AGRADECER E PREMIAR

  Premiação - Selo Justiça em Números TJBA
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a importância do reconhecimento do trabalho em equipe 
de magistrados e servidores para o aprimoramento cada 
vez maior da prestação jurisdicional.

Tais quais os atores e atrizes de Hollywood, os homenage-
ados na tarde do dia 16 estavam ansiosos por testemunhar 
a coroação do seu trabalho diário para garantir uma justiça 
ainda mais célere, eficiente e igualitária para a sociedade. 
Foi assim que o Juiz Martinho Ferraz da Nóbrega Júnior, da 
2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de 
Paulo Afonso, subiu ao palco do Auditório do TJBA para re-
ceber o Selo Ouro.

Consciente, ele reconheceu que o prêmio é resultado de um 
trabalho de longa data. Generoso, fez questão de atribuir a 
conquista aos servidores da unidade. “É muito satisfatório 
[receber o prêmio], porque depois de tanto esforço, obtive-
mos êxito. O Selo representa uma melhora do atendimento 
ao cidadão. Além disso, a nossa imagem junto à população 
consequentemente melhora também”, disse o Magistrado, 
reconhecendo que a estrutura das novas instalações do fó-
rum local colaborou, igualmente, para a conquista.

A Juíza Amanda Analgesina Andrade, da Comarca de Piri-
tiba, agraciada com o Selo Diamante, também atribuiu o 
prêmio ao trabalho desempenhado pela sua equipe. “Os 
servidores da Comarca de Piritiba são simplesmente sen-
sacionais! Eles são de diamante muito antes da premiação”, 
descontraiu, salientando que a disposição e o talento dos 

servidores foram fundamentais para enfrentar as adversida-
des do dia a dia. “Essa premiação é um sinal de que as coisas 
estão dando certo”, completou.

A Primeira Câmara Cível, a mais antiga do TJBA, conquistou 
o Selo Ouro. “A Primeira Câmara Cível alcançou esse êxito 
na Presidência da Eminente Desembargadora Maria de 
Lourdes Medauar, que fez um trabalho belíssimo”, salientou 
o Presidente do órgão do biênio 2018/2020, Desembarga-
dor Mário Albiani Júnior. “A taxa de congestionamento foi 
muito abaixo do índice estabelecido”, comentou.

O Desembargador também registrou a importância do 
Prêmio Selo Justiça TJBA: “essa premiação tem o intuito de 
fortalecer institucionalmente o judiciário já que demonstra 
para a sociedade o trabalho que está sendo desenvolvido 
por todos aqueles envolvidos na prestação jurisdicional”. 
Destacou que o prêmio estimula todos os envolvidos na 
prestação jurisdicional a realizar o melhor possível. “É uma 
forma também de abrir um diálogo estreito com a socie-
dade, na medida em que se melhora a gestão e também 
se consegue disseminar informações, tornando o judiciário 
mais transparente”, complementou.

Aplausos

Nem mesmo Cidadão Kane, considerado o melhor filme 
da história pelos membros da Academia de Artes e Ciên-
cias Cinematográficas - organizadora do Oscar -, recebeu 
tantas críticas positivas quanto o Selo Justiça em Núme-
ros. Entusiasmado com o progresso do TJBA, o Conselhei-
ro do CNJ, Valdetário Monteiro, aproveitou a oportuni-
dade para elogiar a premiação e, especialmente, a Corte 
baiana pela iniciativa.

“Gostaria de registrar minha alegria de ver o Tribunal de 
Justiça da Bahia perseguindo números melhores. Não pe-
los números em si ou pela qualificação que o CNJ venha 
a adjetivar, mas, sim, pela vontade de prestar um melhor 
serviço à população”, parabenizou ele, que compôs a 
Mesa de Honra ao lado da Presidente do TJBA.

Outro Conselheiro do CNJ presente à solenidade foi 
o Advogado André Godinho, que, à fala do seu colega, 
acrescentou: “Na qualidade de advogado, percebo nesta 
gestão, que em breve se encerra para o início da nova, Premiação - Selo Justiça em Números TJBA

Minha equipe é muito
competente, vocacionada

e unida. Além disso,
prima pela praticidade

e pela solução de conflitos
por meio da pacificação. 

É à minha unidade 
que dedico esta vitória

Aílton Batista de Carvalho
Juiz da 4ª Vara do Sistema dos 

Juizados Especiais Criminal de Salvador

Aferir a entrada e saída
de processos é um bom método 

para saber se estamos atendendo ao 
serviço público. Afinal, um serviço 

bem prestado é revertido em 
melhorias para a comunidade

Marina Rodamilans de Paiva Lopes da Silva
Juíza Titular da 1ª Vara Cível de Camaçari

Premiação - Selo Justiça em Números TJBA
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uma capacidade diferenciada de diálogo. E isso faz toda a 
diferença”. Ele também acredita que, com a posse da nova 
Mesa Diretora, esse movimento terá continuação para que 
novas mudanças possam ser implementadas a partir das 
“bases firmes, construídas na atual gestão”.

Nessa linha de raciocínio, o Servidor Igor Caires, Chefe da 
Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan), uni-
dade organizadora da premiação, deu seguimento aos 
elogios, ressaltando que os números obtidos em 2017 já 
põem o TJBA em destaque no âmbito nacional e na cate-
goria de Médio Porte, à qual está vinculada a Instituição.

And the Oscar goes to… - Também compuse-
ram a Mesa de Honra do evento, encerrado pela 
palestra do Advogado e especialista em motiva-
ção, Marcos Rossi, a 1ª Vice-Presidente, Desem-
bargadora Maria da Purificação da Silva, a 2ª Vi-
ce-Presidente, Desembargadora Lícia Laranjeira, 
a Corregedora das Comarcas do Interior, Desem-
bargadora Cynthia Resende, e o Presidente eleito 
do TJBA, Desembargador Gesivaldo Britto.

Porém, as estrelas da solenidade foram, na verdade, os juízes e 
servidores que, ao longo de 2017, se empenharam para apoiar 
o TJBA na cruzada de obter cada vez mais avanços nos serviços 
garantidos à sociedade. Em reconhecimento a isso, um vídeo 
institucional, que registrou o depoimento dos ganhadores do 
Selo Diamante, foi exibido para a plateia atenta do evento.

Com orçamento limitado, o vídeo, pelas qualidades cine-
matográficas, não concorreria ao Oscar, mas, certamente, 
dada a reação entusiasmada do público-alvo, transmitiu a 
sua principal mensagem: o Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, com a contribuição de Desembargadores, Juízes e 
Servidores, pode e deve ser modelo de excelência na pres-
tação jurisdicional.

Diante da repercussão positiva, os concorrentes saíram 
da solenidade já a se perguntar quem seriam os próximos 
ganhadores na premiação do ano que vem. Um deles foi 
o titular da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eu-
nápolis, Juiz Roberto Freitas, que, para além de agradecer 
por ter sido premiado com o Selo Diamante, fez questão de 
garantir: “Queremos ganhar novamente em 2018. Por isso, 
a ideia é manter o que deu certo e melhorar o que ainda 
precisa ser melhorado”.

Estamos sempre 
nos empenhando para prestar 
um serviço de excelência, com 

qualidade e rapidez. A premiação, 
portanto, reconhece isso. 

E é com muita satisfação que 
estamos aqui para recebê-la

Carla Rodrigues de Araújo
Juíza da 2ª Vara do Tribunal do Juizado de Itabuna 

Confira a lista dos Premiados com o 
Selo Justiça em Números TJBA

SEMELHANÇA COMARCA SERVENTIA
TAXA DE 

CONGESTIONA-
MENTO

Varas Cíveis Camaçari 1ª Vara de Feitos de Rel de 
Cons. Cível e Comerciais 39%

Varas Criminais Itabuna Vara de Execuções Penais 
e Medidas Alternativas 48%

Varas de Família Camaçari 1ª Vara de Família  Suces. 
Órfãos Interd. e Ausentes 30%

Varas da 
Fazenda Pública Eunápolis 1ª Vara da Fazenda Pública 66%

Varas de Jurisdição Plena Piritiba Vara Jurisdição Plena 54%

Varas da Fazenda Pública
 (execução fiscal) Salvador 11ª Vara da Fazenda Pública 77%

Juizados Especiais 
Criminais da Capital Salvador 4ª VSJE Criminal 19%

Juizados Especiais não
 Criminais da Capital Salvador 2ª VSJE do Consumidor 2%

Juizados Especiais não
 Criminais do Interior Eunápolis 1ª Vara do Sistema dos 

Juizados - Eunápolis 6%

Secretaria Cíveis Salvador Quarta Câmara Cível 32%

Secretaria Cíveis Salvador Quinta Câmara Cível 32%

Secretaria Criminais Salvador Primeira Câmara Cível 12%

Secretaria Criminais Salvador Segunda Câmara Cível 12%

SELO DIAMANTE

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Dias D’ávila 1ª Vara de Feitos de Relativos às Relações de Consumo, 
Cíveis e Comerciais 46%

Cipó Vara Cível 54%

Ipirá Vara Cível 56%

Valença 1ª Vara de Feitos de Relativos às Relações de Consumo, 
Cíveis e Comerciais 56%

Senhor do Bonfim 1ª Vara de Feitos de Relativos às Relações de Consumo, 
Cíveis e Comerciais 56%

Juazeiro 1ª Vara de Feitos de Relativos às Relações de Consumo, 
Cíveis e Comerciais 58%

Gandú Vara Cível 61%

SELO OURO

VARAS CÍVEIS

Premiação - Selo Justiça em Números TJBA
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Camacan Vara Cível 63%

Lauro de Freitas 2ª Vara de Feitos de Relativos às Relações de Consumo, 
Cíveis e Comerciais 63%

Seabra Vara Cível 64%

Vitória da Conquista 1ª Vara de Feitos de Relativos às Relações de Consumo, 
Cíveis e Comerciais 64%

Irecê 2ª Vara Cível 66%

Itapicurú Vara de Feitos de Relativos às Relações de Consumo, 
Cíveis e Comerciais 67%

Monte Santo Vara Cível 67%

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Salvador 8ª Vara Criminal 51%

Salvador 2ª Vara de Execuções Penais 51%

Salvador Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas 51%

Seabra Vara Crime 52%

Valente Vara Crime 53%

Salvador 1ª Vara de Tóxicos 55%

Salvador 12ª Vara Criminal 59%

Paripiranga Vara Crime 59%

Ubaitaba Vara Crime 61%

Salvador 1ª Vara Criminal 62%

Itabuna Vara do Júri 62%

Feira de Santana Vara do Júri e Execuções Penais 62%

Dias D’ávila Vara Crime 64%

Simões Filho 1ª Vara Criminal 65%

Camacan Vara Crime 65%

Feira de Santana 2ª Vara Criminal 65%

Salvador 2ª Vara de Tóxicos 65%

Salvador 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri 67%

Salvador 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri 67%

Brumado 1ª Vara Criminal 67%

Salvador 6ª Vara Criminal 67%

Salvador 7ª Vara Criminal 68%

Ilhéus 1ª Vara Criminal 68%

Salvador 17ª Vara Criminal 68%

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Ilhéus 1ª Vara de Família e Suces. Órfãos Interd. e Ausentes 44%

Itabuna 1ª Vara de Família e Suces. Órfãos Interd. e Ausentes 60%

Ilhéus 2ª Vara de Família e Suces. Órfãos Interd. e Ausentes 60%

Salvador 3ª Vara de Família e Suces. Órfãos Interd. e Ausentes 63%

Salvador 1ª Vara de Família e Suces. Órfãos Interd. e Ausentes 66%

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Salvador 3ª VSJE Criminal 24%

Salvador 5ª VSJE Criminal 27%

Salvador 1ª VSJE Criminal 32%

Salvador 2ª VSJE Criminal 39%

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Salvador 4ª VSJE do Consumidor 4%

Salvador 7ª VSJE do Consumidor 6%

Salvador 1ª VSJE do Consumidor 10%

Salvador 10ª VSJE do Consumidor 10%

Salvador 7ª VSJE de Causas Comuns 22%

Salvador 2ª VSJE de Causas Comuns 25%

Salvador 8ª VSJE de Causas Comuns 26%

Salvador 1ª VSJE de Trânsito 28%

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Belo Campo Vara de Jurisdição Plena 54%

Anagé Vara de Jurisdição Plena 62%

Tanhaçú Vara de Jurisdição Plena 64%

Lençóis Vara de Jurisdição Plena 67%

Ibirapuã Vara de Jurisdição Plena 67%

Saúde Vara de Jurisdição Plena 67%

Iaçú Vara de Jurisdição Plena 68%

Sapeaçú Vara de Jurisdição Plena 68%

Ituaçú Vara de Jurisdição Plena 69%

Retirolândia Vara de Jurisdição Plena 69%

Presidente Jânio Quadros Vara de Jurisdição Plena 69%

VARAS CRIMINAIS

VARAS DE FAMÍLIA

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DA CAPITAL

JUIZADOS ESPECIAIS NÃO CRIMINAIS DA CAPITAL

VARA DE JURISDIÇÃO PLENA

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO
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Salvador 5ª VSJE de Causas Comuns 41%

Salvador 3ª VSJE de Causas Comuns 42%

Salvador 4ª VSJE de Causas Comuns 46%

Salvador 2ª VSJE de Trânsito 49%

Salvador 6ª VSJE de Causas Comuns 57%

Salvador 1ª VSJE de Causas Comuns 59%

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Ipirá Vara do Sistema dos Juizados 9%

Paulo Afonso 1ª Vara do Sistema dos Juizados 9%

Porto Seguro 2ª Vara do Sistema dos Juizados 11%

Cícero Dantas Vara do Sistema dos Juizados 13%

Juazeiro 2ª Vara do Sistema dos Juizados 13%

Lauro de Freitas 2ª Vara do Sistema dos Juizados 14%

Jacobina 1ª Vara do Sistema dos Juizados 14%

Teixeira de Freitas 2ª Vara do Sistema dos Juizados 17%

Itabuna 1ª Vara do Sistema dos Juizados (VESP) 18%

Porto Seguro 1ª Vara do Sistema dos Juizados 19%

Vitória da Conquista 2ª Vara do Sistema dos Juizados 19%

Canavieiras Vara do Sistema dos Juizados 19%

Vitória da Conquista 3ª Vara do Sistema dos Juizados 20%

Teixeira de Freitas 1ª Vara do Sistema dos Juizados 20%

Bom Jesus da Lapa Vara do Sistema dos Juizados 22%

Juazeiro 1ª Vara do Sistema dos Juizados 22%

Itabuna 2ª Vara do Sistema dos Juizados 22%

Camaçari 2ª Vara do Sistema dos Juizados 23%

Vitória da Conquista 1ª Vara do Sistema dos Juizados 24%

Santo Estevão Vara do Sistema dos Juizados 25%

Paulo Afonso 2ª Vara do Sistema dos Juizados 25%

Lauro de Freitas 1ª Vara do Sistema dos Juizados 27%

Itabuna 3ª Vara do Sistema dos Juizados 27%

Camaçari 1ª Vara do Sistema dos Juizados 27%

Senhor do Bonfim Vara do Sistema dos Juizados 32%

Irecê 2ª Vara do Sistema dos Juizados 33%

Feira de Santana 4ª Vara do Sistema dos Juizados 33%

Itaberaba Vara do Sistema dos Juizados 34%

Euclides da Cunha Vara do Sistema dos Juizados 45%

Guanambi 1ª Vara do Sistema dos Juizados 53%

JUIZADOS ESPECIAIS NÃO CRIMINAIS DO INTERIOR

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Ibicaraí Vara Cível 69%

Paulo Afonso 2ª Vara Cível 70%

Euclides da Cunha 2ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais 70%

Itanhém Vara Cível 70%

Itajuípe Vara Cível 71%

Pojuca Vara Cível 72%

Serrinha 2ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais 72%

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Conceição do Almeida Vara Crime 71%

Cipó Vara Crime 71%

Salvador 10ª Vara Criminal 71%

Salvador 18ª Vara Criminal 71%

Cícero Dantas Vara Crime 71%

Ipirá 1ª Vara Criminal 72%

Barra Vara Crime 72%

Salvador 2ª Vara Criminal 72%

Macaúbas Vara Crime 72%

Canavieiras 1ª Vara Criminal 73%

Juazeiro Vara do Júri e Execuções Penais 73%

Porto Seguro 2ª Vara Criminal 73%

Ilhéus 1ª Vara do Júri 73%

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Salvador 14ª Vara de Família Suces. Órfãos Interd. e Ausentes 70%

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Ibirataia Vara Jurisdição Plena 72%

Central Vara Jurisdição Plena 72%

Itiúba Vara Jurisdição Plena 73%

SELO PRATA

VARAS CÍVEIS

VARAS CRIMINAIS

VARAS DE FAMÍLIA

VARA DE JURISDIÇÃO PLENA

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO
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COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Salvador 1ª Vara da Fazenda Pública 78%

Salvador 10ª Vara da Fazenda Pública 80%

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Salvador 6ª VSJE Criminal 48%

VARAS DA FAZENDA PÚBLICA (EXECUÇÃO FISCAL)

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DA CAPITAL

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Feira de Santana 5ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais 73%

Barra Vara Cível 74%

Mucurí Vara Cível 75%

Uruçuca Vara Cível 75%

Itaberaba 1ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais 75%

Eunápolis 2ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais 75%

Salvador 2ª Vara Cível e Comercial 75%

Carinhanha Vara Cível 75%

Belmonte Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais 76%

Jaguaquara Vara Cível 76%

Santo Antônio de Jesus 1ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais 76%

Remanso Vara Cível 76%

Senhor do Bonfim 2ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais 76%

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Campo Formoso Vara Crime 75%

Jaguaquara Vara Crime 75%

Irará Vara Crime 75%

Salvador Vara dos Feitos Rel. a Delitos praticados por Organização Criminosa 75%

Mucurí Vara Crime 76%

Itajuípe 1ª Vara Criminal 76%

Salvador 14ª Vara Criminal 76%

Castro Alves Vara Crime 76%

Salvador 3ª Vara de Tóxicos 76%

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Ilhéus 1ª Vara da Fazenda Pública 84%

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Salvador 2ª VJSE da Fazenda Pública 67%

COMARCA SERVENTIA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO

Queimadas Vara de Jurisdição Plena 75%

Sobradinho Vara de Jurisdição Plena 77%

SELO BRONZE

VARAS CÍVEIS

VARAS CRIMINAIS

VARAS DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZADOS ESPECIAIS NÃO CRIMINAIS DA CAPITAL

VARAS DE JURISDIÇÃO PLENA

Premiação - Selo Justiça em Números TJBA
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Presidência encerra o biênio com a entrega
de fóruns, juizados e Cartório Integrado

FECHAMENTO COM 
CHAVE DE OURO

D
e Juazeiro a Porto Seguro. De ponta a ponta da 
Bahia. Janeiro foi marcado por uma série de inau-
gurações de fóruns e juizados, incluindo a entrega 
de unidade do Cejusc e do 2º Cartório Integrado 

de Família, em Salvador.

Em meio a tantas realizações, a Presidente do TJBA, Desem-
bargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, finda a gestão 
do biênio 2016/2018. Essas ações têm em vista a priorização 
do 1º Grau e melhor prestação de serviço ao jurisdicionado.

Juazeiro

A inauguração das novas instalações do Fórum da Comarca 
de Juazeiro, localizada a 530 quilômetros da capital baiana, 
no dia 12 de janeiro, marcou o início de um calendário de 
entrega de novos prédios.

“Apesar da proximidade do final da gestão, o compromisso 
de acompanhar pessoalmente as ações destinadas a es-
truturar cada vez mais os polos em que há efetivamente a 
entrega da prestação jurisdicional continua e permanecerá 

até o último dia”, salientou a Presidente do TJBA, Desembar-
gadora Maria do Socorro Barreto Santiago, durante a ceri-
mônia de abertura do Fórum.

A reforma consistiu na demolição e na construção de pa-
redes de alvenaria, instalação de divisórias e pintura geral, 
além da reformulação das instalações elétricas, hidráulicas 
e de telecomunicações. O prédio foi entregue após obras 
de ampliação.

A nova área contempla estacionamento, hall de escadas, ele-
vador e dois novos pavimentos para as unidades jurisdicio-
nais. O ambiente também conta com banheiros reformados 
e adaptados para pessoas com necessidades especiais.

Entre as autoridades, estiveram presentes a Corregedora das 
Comarcas do Interior, Desembargadora Cynthia Maria Pina Re-
sende, e o Desembargador Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro; 
o Prefeito de Juazeiro, Paulo Bonfim; o Presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil – Secção Juazeiro (OAB), Aderbal Cal-
das; o Deputado Estadual Roberto Carlos e a Delegada da 17ª 
Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro (Coopin), Lígia Nunes.

Porto Seguro 

De Norte a Sul. A Presidente do TJBA esteve no extremo sul 
do Estado e inaugurou, no dia 18 de janeiro, o Fórum da 
Comarca de Porto Seguro, Dr. Osório Borges de Menezes.

O novo prédio, localizado na Rodovia BR-367, em frente ao 
8° Batalhão da Polícia Militar, dispõe de três pavimentos em 
3.700 m² de área construída. A circulação vertical se dá atra-
vés de três escadas e dois elevadores. As fachadas são em 
parede com pintura 100% acrílica em cores variadas, com 
trechos em pedra aparente e painéis em alumínio composto.

Com infraestrutura moderna, o prédio traz uma proposta 
sustentável. Há reaproveitamento de água de chuva para 
fins não potáveis. A iluminação das áreas comuns e dos car-
tórios é feita em led, que promove a economia e melhora a 
eficiência energética.

Participaram da cerimônia o Desembargador Raimundo 
Cafezeiro; o Coordenador dos Juizados Especiais, Juiz Paulo 
Chenaud; a Secretária de Administração do TJBA, Cláudia 
Nascimento; o Diretor de Engenharia e Arquitetura (DEA), 
Daniel Reis; o Prefeito de Porto Seguro, Humberto Nasci-
mento, entre as autoridades presentes.

Inauguração do Fórum da Comarca de Juazeiro Inauguração do Fórum da  Comarca de Porto Seguro

Inauguração do Fórum da  Comarca de Porto Seguro
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Itamaraju

No mesmo dia, também foi criada uma unidade dos Jui-
zados Especiais na Comarca de Itamaraju, com o objeti-
vo de dar continuidade ao atendimento de qualidade ao 
jurisdicionado baiano. O Desembargador Raimundo Sér-
gio Sales Cafezeiro, representando a Presidência do TJBA, 
acompanhado do Coordenador dos Juizados Especiais, 
Juiz Paulo Chenaud, esteve presente na cerimônia de en-
trega das instalações. 

Além da presença do Prefeito e do Vice-Prefeito locais, en-
tre as autoridades presentes, a solenidade contou com a 
participação do Presidente da Subseção de Itamaraju da 
Ordem dos Advogados do Brasil, João Ademir Fontes.

São Gonçalo dos Campos

Dia 23 de janeiro, foi a vez do Fórum João Mendes, em São 
Gonçalo dos Campos, na Região Metropolitana de Salvador. 
A Presidente do TJBA, Desembargadora Maria do Socorro 
Barreto Santiago, marcou presença e entregou ao público 
as novas instalações do prédio.

A reforma e a ampliação contemplaram, em uma área de 
513,56 m², a construção de um salão do júri no andar térreo 
e dois novos pavimentos. Também foram reformulados os 

Itaparica e Nazaré

A Chefe da Corte do Judiciário instalou, em 25 de janeiro, 
mais dois fóruns no interior do Estado. Itaparica e Nazaré 
contam agora com novos fóruns para oferecer melhores 
condições de trabalho para Magistrados e Servidores.

Pela manhã, a Presidente do TJBA entregou as novas ins-
talações do Fórum Desembargador Antônio Bensabath, 
que passa a funcionar na Estrada da Gamboa, em Mar 
Grande, Vera Cruz. O prédio dispõe de dois andares com 
1.436,61m² de área construída. As instalações de comba-
te a incêndio, com sistema de hidrantes distribuídos em 
cada pavimento de modo contíguo à sua área técnica, 
tornam o ambiente mais seguro.

Valença

No dia seguinte, foi a vez de Valença, no Baixo Sul do Es-
tado, ganhar uma nova unidade dos Juizados Especiais. A 
Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, Pre-
sidente do TJBA, inaugurou o prédio e foi agraciada com o 
título de cidadã Valenciana.

O espaço substitui o antigo prédio, que funcionava em um 
imóvel que, dentre outros problemas, sofria com a infiltra-
ção. A reforma contemplou a acessibilidade para pessoas 
com necessidades especiais, proporcionando melhores 
condições de trabalho aos Magistrados e Servidores.

A Corregedora das Comarcas do Interior, Desembarga-
dora Cynthia Maria Pina Resende; a Desembargadora 
Aracy Lima Borges; e o Coordenador dos Juizados Espe-
ciais, Juiz Paulo Chenaud, entre as autoridades, participa-
ram da cerimônia.

Feira de Santana

À medida que a Presidente inaugurava a unidade dos Jui-
zados Especiais em Valença, Feira de Santana passa a contar 
com o novo Fórum e a Vara da Justiça pela Paz em Casa. A 
Desembargadora Nágila Brito, representando a Presidente, 
esteve presente na inauguração.

ambientes internos e revisadas e saneadas as instalações 
elétricas, hidráulicas e de telecomunicações, além de cons-
truído sanitário para portadores de necessidades especiais.

O Presidente da Corte, biênio 2018/2020, Desembargador 
Gesivaldo Britto, o Governador Rui Costa e o Presidente da 
Assembleia Legislativa, Deputado Ângelo Coronel, partici-
param da solenidade.

Entre as autoridades, também compareceram a Corregedora 
das Comarcas do Interior, Desembargadora Cynthia Resen-
de; e os Desembargadores Sérgio Cafezeiro, Pilar Célia Claro, 
Maria de Lourdes Medauar e Aracy Borges; o Prefeito de São 
Gonçalo, Carlos Germano; e o Deputado Federal Jorge Solla.

À tarde, foi a vez da inauguração do Fórum Edgard Matta, 
localizado na Avenida Eurico Matta, em Nazaré, uma edi-
ficação com 1.427m² de área construída. O novo prédio 
oferece conforto ambiental e melhor aproveitamento de 
energia elétrica e recursos naturais.

Os Fóruns contam agora com rampas de concreto e pavi-
mentação passeios, vias e estacionamentos, além da cria-
ção de canteiros.

Prestigiaram os eventos a 1ª Vice-Presidente, Desembar-
gadora Maria da Purificação Silva; a Corregedora das Co-
marcas do Interior, Desembargadora Cynthia Maria Pina 
Resende; a Desembargadora Nágila Brito; a Desembarga-
dora Aracy Lima Borges; e o Desembargador José Olegário 
Monção Caldas, entre as autoridades presentes.

O Fórum Filinto Bastos possui agora com novo sistema de 
climatização. As unidades judiciais foram reformuladas e 
houve melhor aproveitamento das áreas comuns e investi-
mentos na modernização dos sistemas de proteção contra 
incêndio, a troca de pisos e revestimentos e a adaptação 
para acessibilidade nos sanitários, além de sinalização e co-
bertura e de reparos na fachada.

A Desembargadora também participou da entrega das ins-
talações da Vara Justiça pela Paz em Casa que passa a fun-
cionar na Rua Israelândia, nº 78. E, em discurso, falou sobre 
as ações para combater a violência contra a mulher. “É com 
alegria que o Tribunal de Justiça da Bahia avança mais um 
pouco nessa luta, reinaugurando, aqui em Feira de Santana 
uma Vara mais estruturada, com mais espaço e mais digna, 
possibilitando a execução de um trabalho de maior exce-
lência por parte dos Magistrados e Servidores, buscando a 
tão almejada paz em casa”, disse.

O Desembargador Salomão Resedá esteve entre as autori-
dades presentes à cerimônia.

Inauguração da unidade dos Juizados Especiais
na Comarca de Itamaraju

Inauguração do Fórum da Comarca de São Gonçalo dos Campos

Inauguração do Fórum da Comarca de Itaparica

Inauguração do Fórum da Comarca de Nazaré

Inauguração do Fórum da Comarca de Valença

Inauguração do Fórum da Comarca de Feira de Santana
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Ilhéus e Itabuna

No dia 29 de janeiro, a Presidente do TJBA instalou o Centro 
Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc) da 
Comarca de Ilhéus, no sul do Estado. Durante a cerimônia, 
destacou a importância de fomentar a cultura da media-
ção e conciliação como caminho menos agressivo e mais 
eficaz para a solução dos conflitos entre os jurisdicionados. 
“Nosso Tribunal já atua de forma pacificadora e a adoção 
de soluções amigáveis e o incentivo à conciliação são te-
mas presentes em nosso planejamento estratégico 2015 – 
2020”, destacou.

Ainda pela manhã, a Chefe do Judiciário da Bahia partici-
pou do lançamento da pedra fundamental do novo Fórum 
de Ilhéus. O prédio será construído em um terreno doado 
pelo Município, e terá dois pavimentos, localizados próxi-
mo ao prédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE).

À tarde, a Presidente, acompanhada do Governador Rui 
Costa, entregou as obras de ampliação do Fórum de Ita-
buna. O espaço conta com 8.967,71 m² e seis pavimentos, 
com três subsolos de garagem e outros três que vão abri-
gar as funções jurisdicionais da comarca.

Salvador

Para fechar a gestão com chave de ouro, a Presidente do 
TJBA, Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santia-
go, na tarde de 31 de janeiro, entregou à sociedade a se-
gunda unidade do Cartório Integrado de Família, da Co-
marca de Salvador.

Localizado no 2º andar do Fórum das Famílias, anexo ao Fó-
rum Rui Barbosa, em Nazaré, a unidade reúne as 6ª, 7ª, 8ª, 
12ª e 14ª Varas de Família da Capital. É a nona implantada 
na Bahia. Todas possuem uma estrutura unificada, com ro-
tinas e fluxos de trabalho específicos.

“É com grande satisfação que afirmo que esses dois anos 
mais pareceram dois dias. Sinto que o meu dever foi cum-

prido, otimizamos resultados e contribuímos para melhoria 
do Judiciário, só tenho a agradecer”, afirmou a Presidente.

Durante a cerimônia, a Chefe da Corte do Judiciário foi ho-
menageada por colegas e amigos.

Estiveram presentes os Desembargadores Augusto de Lima 
Bispo, Márcia Borges Faria, Lisbete Maria Teixeira Almeida 
Cézar Santos, Ivone Bessa Ramos, Lidivaldo Reaiche Britto, 
Joanice Maria Guimarães de Jesus, Maria de Lourdes Me-
dauar e Baltazar Miranda Saraiva.

Também compareceram a Juíza Assessora Especial para 
Assuntos Institucionais, Marielza Brandão; o Diretor de 1º 
Grau, Cícero Moura; o Diretor Adjunto de 1º Grau, João Feli-
pe Menezes; juízes, assessores e servidores.

Camaçari

O último dia da gestão da Desembargadora Maria do 
Socorro Barreto Santiago como Presidente do TJBA foi 
marcado pela entrega das novas instalações do Fórum 
Clemente Mariani, na Comarca de Camaçari, Região Me-
tropolitana de Salvador.

“Todo o empreendimento foi pensado para oferecer con-
forto a Magistrados, Servidores, membros do Ministério 
Público, Defensores e principalmente ao jurisdicionado, 
que é a razão primeira da existência do Poder Judiciário”, 
afirmou a Presidente.

O novo Fórum está localizado na Avenida Contorno, no 
Centro Administrativo, próximo à sede do Tribunal Regional 

Eleitoral. Com seis andares e 4.349,46 m² de área construída 
no total, o projeto arquitetônico foi erguido em um terreno 
cedido pela prefeitura do Município através de um termo 
de compromisso assinado em março de 2017, durante ceri-
mônia realizada na Câmara Municipal de Camaçari. 

Além da Chefe da Corte do Judiciário baiano, o Governador 
Rui Costa, o Prefeito de Camaçari, Antonio Elinaldo, e o Pre-
sidente da Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) em Camaçari, Paulo Carneiro Filho, estiveram entre as 
autoridades presentes ao evento.

Na ocasião, também foi lavrada a Ata de instalação da Vara 
do Júri e Execuções Penais e da 2ª Vara da Fazenda Pública 
de Camaçari. A primeira unidade agilizará a tramitação de 
processos criminais na Comarca. A nova Vara da Fazenda 
Pública servirá de reforço para garantir o repasse de valo-
res relativos ao pagamento de tributos tanto para o Estado, 
quanto para o Município.

Em seguida, a Presidente do TJBA, o Governador e o Prefei-
to assinaram um termo de cooperação técnica para a im-
plantação do Centro Judiciário de Solução Consensual de 
Conflitos (Cejusc) de Camaçari.

Instalação da unidade do Cejusc da Comarca de Ilhéus

Inauguração do Fórum da Comarca de Camaçari Inauguração da 2ª unidade do Cartório Integrado de Família, na Comarca de Salvador
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Presidente eleito do TJBA convida presidente da Assembleia para a 
posse da nova Mesa Diretora

O Desembargador Gesivaldo Britto, Presidente eleito do TJBA, convidou o 
Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Deputado Ângelo Coronel 
para a sessão solene de posse da nova Mesa Diretora do TJBA, biênio 2018-
2020, 1º de fevereiro, às 9 horas, no Fórum Ruy Barbosa.

Janeiro foi permeado de ações importantes para o TJBA. 
Confira o resumo das atividades realizadas no primeiro mês de 2018.

Última sessão plenária da atual gestão é marcada por elogios e emoção

Ao ouvir de seus pares os mais variados elogios à sua administração, a 
Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago emocionou-se, 
no final da sessão plenária, a última dirigida por ela na condição de 
Presidente da Corte.

Presidente do TJBA recebe a Comenda Augusto Teixeira de Freitas

A Presidente do TJBA, Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, 
recebeu a Comenda Augusto Teixeira de Freitas, em reconhecimento 
pelos serviços jurídicos prestados a Cachoeira, no Recôncavo Baiano. 
O Presidente da Câmara dos Vereadores do Município, Julio Cesar Costa 
Sampaio, fez a entrega durante cerimônia na Sala da Presidência.

Novo site do TJBA entra em operação com foco na prestação de serviços

O novo site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, voltado para o 
cidadão, entrou no ar com foco nos principais serviços do Judiciário e 
com novidades para facilitar a navegação das partes, dos advogados e dos 
membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. Os magistrados e 
servidores passam a ter acesso, também, à nova intranet.

Conselheiros do CNJ elogiam projetos institucionais do TJBA

Em encontro realizado na Universidade Corporativa do TJBA, os Conselheiros 
Valdetário Monteiro e André Godinho, do CNJ, conheceram e elogiaram os 
projetos desenvolvidos pela Unicorp. A Presidente do TJBA, Desembargadora 
Maria do Socorro Barreto Santiago, deu início as apresentações. A reunião 
contou com a participação das Desembargadoras Joanice Guimarães e 
Nágila Brito, de juízes assessores, juízes e secretários do TJBA.

Presidente do TJBA inaugura vestiário e bicicletário do Projeto ‘Venha 
de Bike’

A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Desembargadora 
Maria do Socorro Barreto Santiago, inaugurou o vestiário e bicicletário do 
projeto ‘Venha de Bike’. A solenidade aconteceu na Praça de Serviços do 
edifício-sede da Corte baiana.

TJBA instala Postos Avançados da Justiça Estadual em 14 municípios

A Presidente do TJBA, Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, 
assinou, com 14 Municípios, o Termo de Convênio que determina a 
instalação dos Postos Avançados da Justiça Estadual nas comarcas não 
instaladas ou desativadas.

TJBA participa do treinamento do BNMP 2.0 em Brasília

Aconteceu em Brasília o treinamento do Banco Nacional de Monitoramento 
de Prisões (BNMP), versão 2.0. O projeto é uma iniciativa do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), regulamentado pela Resolução nº 137, publicada 
em 13 de julho de 2011. O Sistema BNMP, versão 2.0, objetiva criar acervo 
atualizado da população carcerária nacional e auxiliar os magistrados no 
exercício de sua jurisdição.

Presidente eleito do TJBA convida Governador para posse da nova 
Mesa Diretora

O Presidente eleito do TJBA, Desembargador Gesivaldo Britto, convidou o 
governador Rui Costa para a sessão solene de posse da nova Mesa Diretora 
do TJBA, biênio 2018-2020, 1º de fevereiro, às 9 horas, no Fórum Ruy Barbosa.

TJBA lança livro do Servidor Nei Pinto que reúne imagens históricas do 
Judiciário baiano

O Tribunal de Justiça da Bahia lançou o livro “Bahia: Um Olhar da Justiça”, do 
Servidor e Repórter Fotográfico Nei Pinto, no Fórum das Famílias, em Nazaré, 
durante a inauguração do segundo Cartório Integrado de Família de Salvador.

TJBA premia unidades judiciais que reduziram taxas de 
congestionamento em 2017

Com critério de avaliação idêntico ao do CNJ para a edição nacional do Selo 
Justiça em Números, a premiação do Selo Justiça em Números TJBA foi realizada 
no auditório do edifício-sede. Na cerimônia conduzida pela Presidente do TJBA, 
a Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, 168 unidades judiciais 
do estado que apresentaram as menores taxas de congestionamento foram 
contempladas com Selos Diamante, Ouro, Prata e Bronze.

Desembargador Jatahy Júnior assume a Corregedoria Regional Eleitoral

O Vice-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), 
Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, foi empossado Corregedor 
Regional Eleitoral para o biênio 2018-2020.

Presidente do TJBA visita Fundação Dr. Jesus

A Presidente do TJBA, Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, 
visitou o Centro de Recuperação de Dependência Química Fundação Dr. 
Jesus. Também estiveram presentes as Desembargadoras Nágila Brito, 
responsável pela Coordenadoria da Mulher do TJBA, e Joanice Guimarães 
de Jesus, Presidente de honra do Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec).

Coordenadoria da Mulher do TJBA recebe representantes de Lauro 
de Freitas

A Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, Presidente da Coordenadoria 
da Mulher do TJBA, acompanhada da Coordenadora do Setor, Flávia 
Requião, reuniu-se com a Secretária de Políticas para Mulheres de Lauro de 
Freitas, Bárbara Chaves, e a Diretora do Departamento de Enfrentamento 
à Violência contra a Mulher, Carla Galo, para discutir soluções de 
reconhecimento e divulgação da vigência e eficácia da Lei Maria da Penha.
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Posse da Mesa Diretora do biênio 2018/2020

Pôster
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POSSE DA NOVA
MESA DIRETORA

BIÊNIO 2018 / 2020

  Desembargador Gesivaldo Britto
  Presidente  |  Biênio 2018/2020

  Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago
  Presidente  |  Biênio 2016/2018

N
o primeiro dia de fevereiro, em Sessão Solene realiza-
da no Fórum Ruy Barbosa, o Desembargador Gesival-
do Britto tomou posse na Presidência do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, biênio 2018/2020.

O Desembargador Augusto de Lima Bispo, eleito 1º Vice-Pre-
sidente, foi o primeiro a ser empossado pelo Desembargador 
Gesivaldo Britto. Na sequência, o Presidente procedeu com 
a posse da 2ª Vice-Presidência, a Desembargadora Maria da 
Graça Osório Pimentel Leal; da Corregedora-Geral da Justiça, 
Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar San-
tos; e do Corregedor das Comarcas do Interior, Desembarga-
dor Emílio Salomão Pinto Resedá.

Autoridades parabenizaram a Mesa Diretora e desejaram su-
cesso à nova gestão.

Esposa

Filhas e netaMãe
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  Desembargador Augusto de Lima Bispo
  1º Vice-Presidente  |  Biênio 2018/2020

  Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos
  Corregedora-Geral  |  Biênio 2018/2020

  Desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel
  2ª Vice-Presidente  |  Biênio 2018/2020

  Desembargador Emílio Salomão Pinto Resedá
  Corregedor das Comarcas do Interior  |  Biênio 2018/2020
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PERFIL

CONHEÇA MAIS
SOBRE O NOVO

PRESIDENTE DO TJBA,
DESEMBARGADOR

GESIVALDO BRITTO

UMA HISTÓRIA DE VIDA

Em 12 de outubro de 1946, nascia, em Salvador, Gesivaldo 
Britto, o filho ilustre que ganhou, no mundo jurídico, no-
tabilidade e respeito. Dia dedicado à Nossa Senhora e às 
crianças. Dia da visita do Papa ao Brasil e do Descobrimen-
to da América. Morou na Cidade Baixa, mais precisamen-
te na Rua do Céu, no bairro do Bomfim. Devoto de Nossa 
Senhora de Fátima, assiste à missa aos domingos. Apesar 
de católico, respeita todas as crenças. Da Rua do Céu, não 
poderia brilhar estrela maior do que o menino Gesivaldo 
que estudou durante o ginásio no Colégio Severino Vieira 
e o segundo grau no Colégio Central da Bahia, o primeiro 
colégio público de ensino médio do Brasil.

FASES DA CARREIRA

No ano de 1964, ingressou na Polícia Militar por meio do 
concurso de Formação de Oficiais Combatentes e foi de-
signado como Oficial de Segurança. Quatro anos depois, 
formou-se em Aspirante Oficial e, em 1969, passou a 2º 
Tenente. A experiência acumulada alçou-o a condição de 
integrante da Companhia de Policiamento do Estádio da 
Fonte Nova e, um ano depois, foi transferido para o Quartel 
do Comando-Geral da PM-3, lotado no Departamento de 
Ensino da Corporação, órgão do Estado-Maior. Em 1971, já 
no posto de 1º Tenente, foi escolhido para fazer cursos na 
área de segurança nos Estados Unidos. Ao retornar um ano 
mais tarde, colaborou com os serviços de segurança e in-

teligência da Corporação, multiplicando o conhecimento 
da especialização realizada na América Anglo-Saxônica. As 
aulas eram proferidas na Academia de Polícia e no Centro 
de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). Fundou 
o stand de tiro ao lado de outros Oficiais da PM.

O INÍCIO NA VIDA ACADÊMICA

A nova fase que abre as portas da carreira jurídica aconte-
ceu em 1972 quando surgiu a oportunidade de fazer o cur-
so de Direito na Universidade Católica de Salvador (UCSAL). 
Precisou conciliar o trabalho na PM com as aulas de Direito 
Público e Privado, mas conseguiu concluir a graduação, 
com muito esmero, em 1978. Em seguida, prestou concur-
so para o Ministério Público e, em 1980, assumiu a Comar-
ca de Lençóis como Promotor de Justiça. Exerceu a função 
também na Comarca de Seabra e como substituto em Ita-
beraba e Andaraí. Em 1981, fez concurso para Magistratura, 
uma das carreiras mais almejadas, mas também uma das 
mais difíceis do meio jurídico. Aprovado com excelente 
colocação, assumiu como Juiz da Comarca de São Felipe 
em 1982. Dois anos depois, foi transferido para a Comar-
ca de Monte Santo. Em 1985, recebeu a promoção para a 
Comarca de Irará onde permaneceu por 6 anos até chegar 
à capital baiana em 1990. Trabalhou no antigo Juizado de 
Pequenas Causas no Sieiro, bairro da Liberdade. Na sequên-
cia, atuou como titular da 2ª Vara de Fazenda Pública e, com 
um trabalho desenvolvido ao longo de 19 anos, tornou-se 
referência em Direito Tributário pelo notável saber jurídico. Desembargador Gesivaldo Britto
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A CHEGADA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

Em setembro de 2008, iniciou mais uma fase promissora 
na carreira quando foi promovido ao cargo de Desembar-
gador por antiguidade. Conhecido e respeitado no Tribu-
nal, foi designado para a 2ª Câmara Cível onde julgou com 
imparcialidade e tenacidade os assuntos pertinentes ao 
Egrégio Tribunal de Justiça até os dias atuais. Acumulou 
também a Presidência da Comissão Permanente de Segu-
rança do TJBA.

O SONHO PELA PRESIDÊNCIA

O Desembargador Gesivaldo Britto revelou que essa é a 
aspiração de todo Magistrado: chegar ao cargo de Desem-
bargador e Presidir a Corte. Sonho antigo e, por isso, colo-
cou, pela primeira vez, o nome à disposição dos colegas, 
com uma vitória surpreendente nas eleições para o biênio 
2018/2020. Acrescentou que já pertencia ao Conselho da 
Magistratura como substituto e evidenciou que o Tribunal 
de Justiça da Bahia é o mais antigo das Américas e o primei-
ro do Brasil com mais de 400 anos. “O Tribunal de Relação 
da Bahia foi criado em 1587, mas instalado somente em 7 
de março de 1609; contava com dez desembargadores, ba-
charéis em Direito, nomeados pelo rei e serviam em cada 
Relação pelo período de seis anos”, complementou.

MELHORIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

O Chefe da Corte do Judiciário salientou que “a Presidên-
cia do biênio 2016/2018 fez um esforço em melhorar o 
Primeiro Grau da Magistratura porque há uma falta gran-
de de Juízes e Servidores e esse é dos focos da nova ad-
ministração, além de melhorias nas condições de traba-
lho. O Tribunal de Justiça da Bahia é um dos melhores do 
Brasil e, constantemente, recebe elogios de Advogados 
de outros Estados que registram a agilidade dos Desem-
bargadores baianos no julgamento dos processos sob 
sua responsabilidade. O Selo Ouro é exemplo de traba-
lho e comprometimento daqueles que zelam por uma 
Justiça eficiente”.

“A Bahia é um Estado grande. Há dificuldades de locomo-
ção e comarcas que, muitas vezes, não têm a mínima con-
dição de abrigar a estrutura judicial por falta, até mesmo, 
de moradia para os Magistrados. Algumas não possuem 
comunicação via internet e, mesmo sem uma quantidade 
de Serventuários para uma prestação jurisdicional a con-
tento, dispõem de algum serviço em funcionamento: Car-
tório de Registro de Nascimento e até Fóruns. É um desafio 
constante para a nova Mesa Diretora. Precisamos caminhar 
juntos para chegar juntos ao principal objetivo: uma Justiça 
que alcance a todos. A melhoria dos serviços jurisdicionais 
da Primeira Instância deve ser prioridade”, acrescentou. 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA

Para o Desembargador Gesivaldo Britto, a família é base de 
toda uma nação porque sem as famílias não haveria organi-
zação social possível de transformar o Estado. “Na família, é 
onde se aprende tudo para uma comunicação com outras 
pessoas. A educação familiar é insubstituível e imprescindí-
vel, em especial uma educação baseada nos valores morais 
e cristãos. A família, enfim, é a célula mater da sociedade. 
Tenho na memória as lembranças de meu pai, Geraldo Pi-
nheiro de Britto, Auditor Fiscal do Estado da Bahia, falecido 
em 1972, e o afeto de minha mãe, Odete Nascimento Britto, 
que, aos noventa e dois anos, é motivo de orgulho da fa-
mília e disputada pelos quatro irmãos: Geraldo, Lia, Gilzete 
e Genilda. Sou o mais velho de todos e tenho duas filhas: 
Patrícia e Christiane, formadas em Direito”, destacou. 

HOBBIES

A leitura é uma obrigação semanal das revistas nacionais e 
internacionais, além de livros históricos. “Sou bastante eclé-
tico em matéria de literatura. Gosto de música nordestina, 
sertaneja, MPB, Bossa Nova e música clássica. Os cartões-
-postais de Salvador que mais encantam são: o Farol da Bar-
ra e a Ponta de Humaitá. Nas horas de lazer, divido o tempo 
com uma boa pescaria e a energia do mar, mas a paixão 
mesmo é por carros. Tenho preferência por exposições de 
automóveis”, finalizou o Presidente.

Na família, é onde se aprende tudo 
para uma comunicação com outras pessoas.

A educação familiar é insubstituível e imprescindível,
em especial uma educação baseada nos valores

morais e cristãos. A família, enfim, 
é a célula mater da sociedade.
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TJBA recepciona a 
imprensa em coletiva 

D
ia de Luz, festa de Sol. Ponta de Humaitá. Aos vinte 
dias da gestão do biênio 2018/2020, esse foi o ce-
nário da primeira coletiva com a imprensa - Café 
com o Presidente, realizada na Sede da Universi-

dade Corporativa do TJBA (Unicorp). A iniciativa da Asses-
soria de Comunicação Social visou a apresentar as ações 
do TJBA para 2018 e esclarecer as eventuais dúvidas dos 
profissionais dos veículos de comunicação do estado.

Em um ambiente acolhedor e com uma vista fantástica 
para a Baía de Todos os Santos, a imprensa foi recepciona-
da para a coletiva. Na chegada, os profissionais receberam 
as credenciais e o exemplar do livro “Bahia: Um Olhar da 
Justiça”, do Servidor e Repórter Fotográfico Nei Pinto. Na se-
quência, seguiram para a sala onde o café foi servido.

Os convidados fizeram uma visita às instalações da Univer-
sidade Corporativa do TJBA, guiada pela Secretária-Geral da 
Unicorp, Joana Pinheiro. Concluída a atividade, foram para 
o auditório e participaram das apresentações de setores do 
TJBA e da Mesa Diretora.

O Assessor de Comunicação Social do TJBA, Moisés Bisesti; a 
Assessora Especial da Presidência II para Assuntos Institucio-
nais, Rita Ramos; o Secretário de Planejamento, Orçamento 
e Compliance, José Guimarães; e o Secretário de Tecnologia, 
Informação e Modernização, Leandro Sady, apresentaram as 
metas e os projetos dos respectivos setores para a imprensa.

O Assessor Moisés Bisesti iniciou o ciclo de apresentações. 
Mostrou o organograma e a marca da gestão do biênio 

2018/2020 – TJBA Todos Juntos – Servidores, Magistratura, 
Presidência e Você: caminhar juntos para chegar juntos. Em 
seguida, evidenciou a função da Ascom, descrita no Regi-
mento Interno do TJBA, e destacou os serviços, os produtos 
e as ações do setor. Por fim, comentou sobre as perspecti-
vas da Ascom para este biênio.

A Juíza Rita Ramos, responsável pela Assessoria Especial da 
Presidência II para Assuntos Institucionais, comentou sobre 
projetos, ações e sistemas do setor. Dentre eles, a Magis-
trada explanou sobre a Universidade Corporativa do TJBA 
(Unicorp); o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos (Nupemec); os Projetos Pai Presen-
te e Conhecendo o Judiciário; e o Sistema Banco Nacional 
de Monitoramento das Prisões, versão 2.0 (BNMP 2.0).

José Guimarães, Secretário de Planejamento, Orçamento e 
Compliance, expôs as perspectivas do setor para este biê-
nio: excelência na gestão com foco no aperfeiçoamento e 
na economicidade; Projeto Selo Justiça em Números 2018 
- Categoria Diamante; atenção e apoio para o Primeiro Grau 
de Jurisdição; e Instituição do Sistema de Gestão de Com-
pliance. O Secretário destacou a importância da complian-
ce e os seus pilares: prevenir, detectar e responder. Contem-
plou, também, os indicadores de desempenho do setor: 
baixa processual, índice de atendimento à demanda (IAD) 
e índice de produtividade comparada (IPC).

O Secretário de Tecnologia, Informação e Modernização, 
Leandro Sady, iniciou a apresentação, mostrando o mapa 
estratégico de 2015-2020 Em seguida, apresentou os pro-
jetos especiais do setor: SmartJud - Monitor de Processos 
Criminais, ChatBot, Projeto de Vídeo Audiência dos Custo-
diados, Aplicativo TJ Mobile, Portal de Justiça Restaurativa e 
Gravação e Transmissão das Sessões do Pleno.

Findada a etapa de apresentações das metas e dos pro-
jetos dos setores, o Presidente do TJBA, Desembargador 
Gesivaldo Britto, e os demais membros da Mesa Diretora 
– Desembargador Augusto de Lima Bispo, 1° Vice-Presiden-
te; Desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel Leal, 
2ª Vice-Presidente; Desembargadora Lisbete Maria Teixeira 
Almeida Cézar Santos, Corregedora-Geral da Justiça; e De-
sembargador Salomão Resedá, Corregedor das Comarcas 
do Interior – falaram sobre a forma de trabalho e responde-
ram aos questionamentos da imprensa.

Na coletiva, também estiveram presentes a Desembargadora 
Nágila Brito; o Assessor Especial da Presidência para Magistra-
dos, Juiz Humberto Nogueira; o Coordenador dos Juizados 
Especiais, Juiz Paulo Chenaud; o Chefe do Gabinete de Segu-
rança Institucional, Tenente Coronel Marcos Antônio Lemos; o 
Defensor Público Geral da Bahia, Clériston Cavalcante de Ma-
cedo; a Presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, 
Elbia Rosane Araújo; assessores e servidores.

TJBA Todos Juntos:
o lema da nova gestão

“TJBA Todos Juntos – Servidores, Magistratura, Presi-
dência e Você: caminhar juntos para chegar juntos”. 
Durante a coletiva com a imprensa, o Assessor de Co-
municação, Moisés Bisesti, apresentou o lema do biê-
nio 2018/2020 do Tribunal de Justiça da Bahia. Com a 
ideia de integração proporcionada pela imagem do 
mapa da Bahia, a frase, registrada na logomarca da 
gestão, ressalta a importância da atuação conjunta 
e valorização de servidores, magistrados e toda a so-
ciedade na construção do Judiciário.

“Esse lema foi o eleito. Vamos chegar até o cidadão 
para dizer que ele vai ser atendido e terá uma respos-
ta. Valorizar o Servidor, fortalecer e melhorar a pres-
tação jurisdicional é a nossa missão nesses dois anos 
de gestão”, afirmou o Presidente do TJBA, Desembar-
gador Gesivaldo Britto.

Coletiva do TJBA com a imprensa
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Legenda

  Juíza Rita Ramos - AEP II

  Leandro Sady - Setim

  José Guimarães - Seplan

Moisés Bisesti - Ascom  Desembargador Gesivaldo Britto
  Presidente

  Desembargador Augusto de Lima Bispo
  1º Vice-Presidente

  Desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel 
  2ª Vice-Presidente

   Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos
  Corregedora-Geral 

  Desembargador Emílio Salomão Pinto Resedá
  Corregedor das Comarcas do Interior 
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A melhor maneira 
de prever o futuro é criá-lo.

Peter Drucker
(19 de novembro de 1909, em Viena, Áustria - 11 de novembro de 2005, em Claremont, Califórnia, EUA)

 Escritor, professor e consultor administrativo, considerado o pai da administração moderna.
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Fevereiro 2018

Presidente do TJBA participa de sessão
de abertura dos trabalhos da ALBA

Em seu primeiro compromisso após a cerimônia de 
posse da nova Mesa Diretora do TJBA, o Presidente 
da Corte, Desembargador Gesivaldo Britto, partici-
pou da Sessão de Abertura dos trabalhos legislativos 
de 2018, realizada no plenário da Assembleia Legis-
lativa da Bahia (ALBA).1, quinta-feira

Desembargador Gesivaldo Britto assume 
Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia

A Mesa Diretora do biênio 2018/2020 do TJBA tomou posse no 
Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa. Foram empossados o De-
sembargador Gesivaldo Britto, na Presidência; o Desembargador 
Augusto de Lima Bispo, na 1º Vice-Presidência; a Desembarga-
dora Maria da Graça Osório Pimentel Leal, na 2ª Vice-Presidência; 
Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, 
na Corregedoria Geral; e o Desembargador Emílio Salomão Pinto 
Resedá, na Corregedoria das Comarcas do Interior.

1, quinta-feira

SmartJud: TJBA implanta novo canal de 
atendimento para usuários do Pje 1º Grau

Os usuários do sistema PJe 1º Grau passam a contar 
com o assistente virtual SmartJud, mais um canal de 
atendimento. Trata-se de uma ferramenta inovado-
ra, um software, que permite a troca de mensagens 
e esclarece dúvidas dos usuários, utilizando um 
robô assistente.6, terça-feira

Primeira reunião do Presidente do 
TJBA com equipe da Gestão

O Presidente do TJBA, Desembargador Gesivaldo 
Britto, reuniu, pela primeira vez, os Juízes Assessores, 
Secretários e Coordenadores responsáveis pela ges-
tão da Instituição. O Presidente fez uma breve apre-
sentação dos novos integrantes da equipe e deu as 
primeiras orientações sobre a forma e filosofia de 
trabalho.

5, segunda-feira

TJBA acompanha CNJ em visita
a unidades prisionais femininas

A Juíza Auxiliar da Presidência do CNJ, Andremara 
dos Santos, visitou as unidades prisionais femininas 
de Salvador e Feira de Santana. Acompanhada 
pelo Juiz Antônio Faiçal, Coordenador do Grupo 
de Monitoramento e de Fiscalização do Sistema 
Carcerário do TJBA, a representante do CNJ avaliou 
as condições de encarceramento de grávidas e 
lactantes para buscar possíveis soluções.8, quinta-feira

Parceria do TJBA combate a violência
contra a mulher no carnaval

Com o objetivo de minimizar as ocorrências de 
violências contra a mulher, a Coordenadoria da 
Mulher do TJBA, presidida pela Desembargadora 
Nágila Brito, promoveu, junto a órgãos parceiros, 
a distribuição de ventarolas e folders com 
informações e dicas sobre os cuidados que devem 
ser tomados no carnaval.

8, quinta-feira

Presidente do TJBA participa de cerimônia 
de posse da nova Mesa Diretora da AMAB

O Chefe da Corte do Judiciário, Desembargador 
Gesivaldo Brito, prestigiou a cerimônia de posse 
da Diretoria Executiva e dos Conselhos Delibera-
tivo e Fiscal da Amab, biênio 2018/2019. A sole-
nidade aconteceu no Salão Nobre do Fórum Ruy 
Barbosa. A Juíza Elbia Rosane Araújo tomou posse 
na Presidência; o Desembargador Abelardo da 
Matta, na Vice-Presidência; e a Juíza Angela Bacel-
lar, na 2ª Vice-Presidência.3, sábado

Chefe da Corte do Judiciário inicia os
trabalhos da primeira sessão do Pleno, 
biênio 2018/2020

O Presidente do TJBA, Desembargador Gesivaldo 
Britto, presidiu a primeira Sessão Plenária de sua 
gestão. Além da instituição da Secretaria-Geral da 
Presidência, o Chefe da Corte do Judiciário reali-
zou a formação das Comissões da Corte Baiana 
deste biênio. Na Sessão, os Desembargadores 
solicitaram demandas institucionais que foram 
pautadas ao Presidente.2, sexta-feira

Presidente do TJBA recebe visita da 
Presidente da Amab, recém-empossada (7)

O Desembargador Gesivaldo Britto, Presidente do 
TJBA, recebeu a visita da Presidente da Associação 
dos Magistrados da Bahia (Amab), Juíza Elbia Rosane 
Araújo, e do Diretor de Assuntos Institucionais da 
Amab, Juiz Josefison Oliveira. O Assessor Especial da 
Presidência I – Magistrados (AEP I), Juiz Humberto 
Nogueira, acompanhou a visita.

7, quarta-feira

Secretário de Planejamento promove 
treinamento do Programa de Compliance
e Integridade

O Secretário de Planejamento, Orçamento e 
Compliance do TJBA, José Guimarães, ministrou o 
treinamento “O que é Compliance”, do Programa 
de Compliance e Integridade, implementado 
pelo Chefe do Poder Judiciário, Desembargador 
Gesivaldo Britto, por meio da Seplan. Representantes 
de diversos segmentos da instituição participaram 
do encontro realizado no auditório do Núcleo de 
Licitações, prédio anexo ao TJBA.

7, quarta-feira

Presidência do TJBA recebe 
visita da Diretoria da OAB-BA

O Presidente TJBA, Desembargador Gesivaldo Britto, 
recebeu uma visita de cortesia da Diretoria da Ordem 
dos Advogados do Brasil, seção Bahia (OAB-BA). No 
encontro, primeiro das Instituições após a posse do 
novo Presidente do TJBA, os representantes falaram 
sobre a atuação em conjunto e o apoio mútuo.19, segunda-feira

Sessão Plenária elege Juíza Patrícia 
Cerqueira Kertzman para a vaga de 
Juiz Efetivo do TRE

A Juíza Patrícia Cerqueira Kertzman, da 1ª Vara de 
Família de Salvador, foi reeleita para a vaga de Juiz 
efetivo – Classe de Juiz de Direito do TRE. A votação 
aconteceu na segunda Sessão Plenária realizada 
pelo Desembargador Gesivaldo Britto, Presidente 
do TJBA.

21, quarta-feira

Presidente do TJBA, Desembargador 
Gesivaldo Britto, visita o Comando-Geral 
da Polícia Militar

O Presidente do TJBA, Desembargador Gesivaldo 
Britto, visitou o Comando-Geral da Polícia Militar 
e foi recebido pelo Coronel Anselmo Brandão, 
Comandante-Geral da Polícia Militar e pelo 
Subcomandante, Coronel Reis. O Secretário-Geral 
do TJBA, Antonio Roque do Nascimento Neves, e 
o Tenente Coronel Marcos Lemos, da Assistência 
Militar do TJBA, também estiveram presentes.20, terça-feira

Mutirão do Projeto Pai Presente realiza 
exames de DNA

Durante o Mutirão realizado no Cejusc do Fórum das 
Famílias, em Nazaré, 25 pessoas realizaram a coleta 
para exame de DNA, com o objetivo de confirmar a 
paternidade. A ação faz parte do Projeto Pai Presente, 
que tem a coordenação da Assessoria Especial da 
Presidência para Assuntos Institucionais (AEP II) do 
TJBA, dirigida pela Juíza Rita Ramos.22, quinta-feira

Presidente do TJBA recebe Sindicatos e 
Associação do Poder Judiciário

O Presidente do TJBA, Desembargador Gesivaldo 
Britto, reuniu-se com representantes dos 
Sindicatos Sinpojud, Sintaj, Sindojus-BA e Assetba. 
Participaram também, representando o TJBA, Iramar 
Viana Martinez de Almeida, Secretária-Geral; Lorena 
Pimenta Navarro, Chefe de Gabinete; Caroline de 
Souza Guerra Viana, Consultora Juridica; Larissa 
Torquato, Assessora Presidência; Leila Lima Costa, 
Diretora de Recursos Humanos; e Jeferson Sotero, 
Diretor de Finanças e Arrecadação.22, quinta-feira

Tribunal Pleno confirma a realização
de concurso público para juiz

Durante a sessão do Tribunal Pleno, o Presidente do 
TJBA, Desembargador Gesivaldo Britto, confirmou 
a realização de concurso para o cargo de juiz de 
direito. Inicialmente, a previsão é para 50 vagas, 
com cadastro reserva, a ser realizado em 2018, 
de acordo com a tramitação legal. O edital para 
a realização do certame será publicado após a 
apreciação do documento pelos Desembargadores 
nas sessões do Tribunal Pleno.

28, quarta-feira

TJBA promove IV Encontro 
Regional da Justiça Estadual

O TJBA, na qualidade de coordenador do Subcomitê 
Nordeste da Rede Nacional de Governança da 
Justiça Estadual, promoveu o Encontro da Justiça 
Estadual. O Secretário de Planejamento, Orçamento 
e Compliance do TJBA, José Guimarães, representou, 
no evento realizado em Fortaleza-CE, o Presidente 
do TJBA e do Comitê de Governança do órgão, 
Desembargador Gesivaldo Britto.26, segunda-feira

Chefe da Corte do Judiciário
visita Presidência do TCE

O Desembargador Gesivaldo Britto, Presidente do 
TJBA, visitou a Presidência do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia (TCE/BA). A Controladora-Chefe 
do TJBA, Fernanda Dantas, o Diretor de Finanças, 
Jeferson Sotero, e o Secretário Judiciário, Antônio 
Roque N. Neves acompanharam o Presidente na 
visita institucional.21, quarta-feira

Treinamento Capacita Magistrados e 
Servidores para uso do Sistema BNMP 2.0

Juízes das áreas Criminal e de Família, de todas as 
entrâncias, assim como servidores das comarcas 
de entrância final participaram do treinamento, de 
21/2 a 23/2, para a implantação do Banco Nacional 
de Monitoramento de Prisões, versão 2.0 (BNMP 
2.0). A capacitação, promovida pelo CNJ, contou 
com o apoio da Unicorp.21, quarta-feira

Juiz Freddy Pitta Lima toma posse
como membro da Corte Eleitoral

O Juiz de Direito do Tribunal de Justiça da Bahia 
Freddy Carvalho Pitta Lima tomou posse como 
membro efetivo da Corte do TRE-BA. A cerimônia 
aconteceu na Sala de Sessões do TRE e contou 
com a participação do Presidente do TJBA, 
Desembargador Gesivaldo Britto.22, quinta-feira

Desembargadora Lígia Maria Ramos 
Cunha Lima recebe Comenda 2 de Julho

Sessão especial, com a presença de autoridades 
federais, estaduais e municipais, além de amigos, 
colegas de trabalho e familiares, marcou a entrega da 
Comenda 2 de Julho para a Desembargadora Lígia 
Maria Ramos Cunha Lima. A solenidade aconteceu 
no Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia.22, quinta-feira

Sead apresenta projeto “A Sead vai 
até você - Juntos somos mais fortes”

A Secretária de Administração do Tribunal de 
Justiça da Bahia, Ana Paula Carmo, reuniu-se, na 
Sala de Sessões 2, com representantes de diversos 
segmentos da instituição para apresentar o projeto 
“A Sead vai até você - Juntos somos mais fortes”. O 
propósito é ouvir magistrados e administradores 
de fóruns da capital e do interior do Estado, a fim 
de catalogar as demandas administrativas das 203 
comarcas do Judiciário baiano.

23, sexta-feira

Diretora de Recursos Humanos promove 
reunião para tratar sobre o e-Social

Aconteceu a primeira reunião sobre a implantação 
do e-Social, que será utilizado pelo TJBA a partir de 
1/1/2019. A Diretora de RH, Leila Lima Costa, expli-
cou sobre os objetivos e as metas do sistema para 
os novos integrantes do Comitê Gestor do e-Social. 
Esse projeto do Governo Federal, que envolve a Re-
ceita Federal, o Ministério do Trabalho, o INSS e a Cai-
xa Econômica Federal, visa a garantir as obrigações 
acessórias da área trabalhista por meio da unificação 
e prestação de informações referentes ao tema, utili-
zando um banco de dados integrado.

26, segunda-feira

Corregedorias do TJBA se reúnem com 
a Fundac para tratar da implantação de 
teleconferências

Visando à segurança dos adolescentes que moram 
nas comarcas do interior do estado e que estão 
em conflito com a lei, a Corregedoria Geral da 
Justiça e a Corregedoria das Comarcas do Interior 
realizaram reunião com a Fundação da Criança e do 
Adolescente da Bahia (Fundac) para a implantação 
de teleconferências.19, segunda-feira
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Um filme sobre morte (e vida)
para toda a família

N 
ão sabe como fazer um filme sobre morte e cheio 
de esqueletos ser fofo e amigável? Bem, pergunte 
aos profissionais dos estúdios de animação Pixar. 
Eles sabem como fazer. O resultado do desafio é 

Viva - A Vida é uma Festa (Coco, 2017, EUA), lançamento 
que chegou aos cinemas brasileiros no dia 4 de janeiro.

Inspirado nas tradições mexicanas, o filme acompanha o 
garoto mexicano de 12 anos, Miguel Rivera, cujo maior de-
sejo na vida é seguir os passos do seu maior ídolo, o cantor 
Ernesto de la Cruz - uma espécie de Elvis Presley mexicano. 
Contudo, desde que a tataravó de Miguel foi abandonada 
pelo marido músico, o clã Rivera tornou-se um tradicional 
fabricante de sapatos conhecido pela qualidade dos calça-
dos e pela aversão a música.

Miguel quer ser músico e famoso, mas a família desaprova 
esse sonho. Quando decide participar de um concurso de 
talentos durante a festa do Día de Los Muertos, festividade 
mexicana análoga ao Dia de Finados do Brasil, uma série de 
circunstâncias levam o garoto ao mundo dos desencarna-
dos. Para voltar ao mundo dos vivos, ele conta com a aju-
da de Héctor, um fantasma que deseja aproveitar o feriado 
para rever seus familiares.

Dirigido por Lee Unkrich, de Toy Story 3, em parceria com 
Adrian Molina, Viva – A Vida é uma Festa tem uma história 
inventiva, reflexiva e cheia de ternura, que chama a atenção 
por abordar temas como morte, vida, família e legado para 
um público amplo, mas sem deixar de ser profundo. Ainda 
que o roteiro tenha reviravoltas que, de certa maneira, en-
fraqueçam alguns de seus aspectos temáticos, o resultado 
final não acaba sendo severamente prejudicado.

Provavelmente, o ponto alto do filme seja seu visual predo-
minantemente composto por uma paleta de cores vibran-
tes e repletas de tons verdes fluorescentes, azuis, amarelos 
e laranjas. Inclusive, é curioso notar como o Mundo dos 
Mortos passa longe de ser temível ou triste, sendo caracte-
rizado como um lugar glorioso e cheio de nuances.

A cidade apresenta projetos arquitetônicos suntuosos, 
cheios de níveis e torres conectados por pontes arqueadas 
e bondes aéreos e vielas, que contrastam com as palafitas 
nas quais vivem os fantasmas esquecidos por seus parentes.

Viva – A Vida é uma Festa é generoso e sincero, repleto de 
cor e música, e trata sobre a ancestralidade e o seu legado 
para a família, para a humanidade.

TJBA lança livro do Servidor Nei Pinto

BAHIA: UM OLHAR
DA JUSTIÇA

O 
Tribunal de Justiça da Bahia lançou, no dia 31 de 
janeiro, o livro “Bahia: Um Olhar da Justiça”, do 
Servidor e Repórter Fotográfico Nei Pinto. O lan-
çamento aconteceu no Fórum das Famílias, em 

Nazaré, durante a inauguração do segundo Cartório Inte-
grado de Família de Salvador.

Organizado pela Assessoria de Comunicação do TJBA, a 
publicação reúne alguns dos registros fotográficos produ-
zidos por Nei Pinto ao longo de seus 36 anos servindo o 
Judiciário baiano. Desta maneira, a trajetória profissional do 
repórter fotográfico e do Tribunal se confundem em uma 
obra que documenta parte da história da Bahia.

O exemplar também conta com texto de apresenta-
ção da Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia biênio 
2016/2018, Desembargadora Maria do Socorro Barreto 
Santiago. “São muitas histórias e o Tribunal de Justiça da 
Bahia tem a oportunidade e a satisfação de colacioná-las 
em um volume repleto de baianidade, de memória e de 
vida”, comentou.

Editado pela Caramurê e com a curadoria da Assessoria de 
Comunicação, “Bahia: Um olhar da Justiça” é publicado pela 
editora FB Publicações, e conta com 128 páginas, capa dura 
e impressão em papel couché fosco.

“Agradeço aos colegas servidores e a cada um 
dos magistrados de quem tive a oportunidade de registrar 

os momentos de pleno trabalho, desde a posse como juiz até os dias 
de atividade de muitos no Segundo Grau.”

Servidor Nei Pinto com a Presidente do TJBA, Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago
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Pássaros
Nei Pinto - Assessoria de Comunicação

Salvador Dia e Noite
Adriano Biset Queiroz - Assessoria de Comunicação

CLICK!

ENVIE SUA FOTO E PARTICIPE!
E-mail: ascom@tjba.jus.br
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Venha fazer a 
revista com a gente!

Mande sua sugestão para ascom@tjba.jus.br

Revi sta Eletrônica

Tirando de letra
Em nossa última coluna deixamos uma pergun-

ta em aberto. Analisamos que, se houvessem 
seguido o rigor da linguagem formal, Marisa 
Monte e Carlinhos Brown  não teriam cantado 

“Deixa eu dizer que te amo”, mas “Deixa-me dizer que 
te amo”. Explicamos que a licença poética justifica 
plenamente o uso escolhido pela dupla, mas propu-
semos um questionamento: no lugar do “Deixa eu 
dizer que te amo”, eles poderiam ter dito “Me deixa 
dizer que te amo?” Prometemos voltar ao assunto e 
cá estamos.

Na escola aprendemos que os pronomes átonos (me, 
te, se, lhe, o, a, nos, vos, lhes, os, as) podem assumir 
três posições diferentes numa oração: antes do verbo 
(próclise), depois do verbo (ênclise) e no interior* do 
verbo (mesóclise). Naquelas lições – e, infelizmente, 
até hoje – predomina a memorização de supostas 
palavras atrativas que subverteriam a regra de predo-
minância da ênclise, autorizando a utilização excep-
cional da próclise. Assim, somos levados a acreditar 
e, pior, a repassar, que a utilização do pronome áto-
no depois do verbo seria a forma  brasileira padrão, 
como se fosse comum ouvir de alguém: “amo-te”, 
“casei-me”, “dê-me um beijo”, “esqueci-me”. Sempre é 
bom lembrar que a fala precede a escrita e, por mais 
que não nos seja espontâneo e natural falar assim, há 
corretores e professores de plantão, ávidos por nos 
“ensinar” a colocar o pronome átono no lugar “certo”.

Em Portugal, a pronúncia fraca das vogais nos prono-
mes átonos torna a ênclise a opção natural, nascida 
espontaneamente da melhor sonoridade. Na prosó-
dia lusitana, em amo-te, o “te” soa “t” (amot), como 
se não houvesse vogal no final. Nesta terra verde e 
amarela, contudo, a vogal do pronome átono é mais 
ouvida que delação de político em tempos de “lava 
jato”. É por causa da sonoridade forte e marcante da 
nossa maneira de falar que dizemos “ti” amo, embora 
escrevamos “te amo”. E, para desespero dos gramá-
ticos tradicionalistas, a predominância do “te” (com 
som de ti) é tão evidente, que muitas vezes dispensa-
mos até mesmo a anteposição do pronome pessoal 
reto (eu) e dizemos simplesmente “te amo”, com a 
frase iniciada pelo pronome oblíquo. É a nossa for-
ma brasileira, nascida naturalmente da percepção de 
uma qualidade sonora mais próxima de nós. Não há 
erro aqui, como não há na preferência lusitana, po-
rém se você estiver diante de um texto formal ou de 
uma prova de português não arrisque, coloque um 
“Eu” na frente, pois os sábios nos ensinam que não 
se pode iniciar frase com pronome oblíquo. Por quê? 
Ora, porque não! Quer explicação melhor? 

Não é demais repetir: a colocação pronominal é uma 
questão de sonoridade, é instintiva e natural, apesar 
de tantas tentativas de enquadramento e (des)apren-
dizado escolar. Nós colocamos o pronome átono an-
tes do verbo porque é a nossa maneira de falar, 
porque o ouvimos assim desde a infância e porque 
soa melhor aos nossos ouvidos. Só que algo tão sim-
ples e intuitivo não satisfaz a alguns “eruditos”, que, no 
afã de explicar o que não precisa ser explicado, apre-
sentam as próclises como raras e honrosas exceções, 
todas devidamente justificadas pela atração exercida 
por palavras com sentido negativo, advérbios, prono-
mes interrogativos ou relativos, orações subordina-
das e blá-blá-blá. No fim, essas “exceções” são tantas 
que praticamente esgotam as possibilidades da colo-
cação pronominal e confirmam o que tantos relutam 
em admitir: a prevalência brasileira da próclise. Se 
você não estiver diante de uma banca examinadora 
ou de um texto formal, não se preocupe com a co-
locação pronominal, aja naturalmente e dificilmente 
errará. Agora, em exames e concursos, não se esque-
ça de que começar o período com o pronome átono 
(ainda) é considerado erro na escrita padrão.

A pergunta deixada no texto anterior está, portanto, 
respondida e a promessa cumprida. “Deixa-me di-
zer que te amo” é a forma correta, porque – em lin-
guagem escrita formal - o período não poderia ser 
iniciado por um pronome átono (Me deixa). Marisa 
e Brown, contudo, na sua sensibilidade artística, op-
taram por uma terceira via e lindamente cantaram 
“Deixa eu dizer que te amo”. A licença poética au-
toriza, nós aplaudimos e alguns frustrados revisores 
juramentados hão de continuar indefinidamente es-
perneando a sua subserviência cultural, até porque 
os nossos amados tribalistas não estão sós. Quem 
nunca cantou com Chico: “Me encontrou tão desar-
mada, que arranhou meu coração...”; com Raul: “Lhe 
tenho amor, Lhe tenho horror, Lhe faço amor…”; 
Com Cazuza: “Te pego na escola e encho a tua bola 
com todo o meu amor...” e com Caetano: “Me falou 
que o mal é bom e o bem cruel”, que atire a primeira 
pedra. Depois, relaxe e   leia o poema “Pronominais”, 
de Oswald de Andrade.

*Mesóclise. Os pronomes átonos não são vocábu-
los independentes, devem ser usados coladinhos ao 
verbo, antes ou depois dele. Essa história de enfiar 
um pronome no meio do verbo é coisa do Mister M. 
A mesóclise nada mais é do que o pronome átono 
introduzido (oops!) entre dois verbos, o principal e o 
auxiliar. O tema é interessante, mas o espaço acabou. 
Quem sabe possamos voltar ao assunto.

Carlos Machado
Assessor
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