
  1

NÃO SE CALE!
“Imagine você estar na rua, enxergar uma pessoa

e achar que é um agressor...”. 
Assim vivem milhares de mulheres, vítimas de violência...

Nº 1 - Ano I

(Páginas 4 e 5)
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Consulta Processual

Consulta Processual

Violência Doméstica

#Compartilhe

Imposto do Bem

#Curta

Dica do Servidor

#TBT
Imposto do Bem: Doe parte do imposto devido para 

crianças e adolescentes em vulnerabilidade social

Acompanhe o andamento de um processo 
no novo site do Tribunal de Justiça da Bahia

Ainda dá tempo de colaborar! O prazo final para envio da 
Declaração de Imposto de Renda 2018, ano base 2017, é 30 de abril.

Se ao fazer a sua Declaração de Imposto 
de Renda, ficar algum saldo de imposto 

devido para pagar ao governo, faça diferente: 
doe o valor para crianças e adolescente em 
vulnerabilidade social. 

É simples e legal. A doação pode ser feita di-
retamente de sua Declaração de Ajuste Anual 
para os Fundos da Criança e do Adolescente 
(FIAs). É só respeitar o limite de 1% do im-
posto devido, para pessoa jurídica, e 3% para 
pessoa física.

O TJBA, por meio da Corregedoria das Co-
marcas do Interior - em parceria com a agên-
cia OCP Comunicação e colaboradores -, lan-
çou a campanha Imposto do Bem, dia 09/03. 
A ação esclarece a importância da doação e 
incentiva contribuintes a colaborarem.

Confira vídeo explicativo no site e nas Redes Sociais do TJBA
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3 Clique em “NOVO” no canto 
inferior direito da tela,
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Os Fundos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais 
e municipais são mantidos por doações, conforme a Lei 8069/90, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Nesse link a busca pode ser feita pelo número do 
processo, do CPF, da OAB, ou até mesmo pelo nome 

da parte ou advogado. Escolha o item de pesquisa e 
preencha com o critério selecionado;

Ao clicar “consultar”, será feita uma pesquisa na 
base de dados do TJBA. Uma lista com os processos 
correspondentes aos critérios utilizados será exibida. 
Para detalhes da movimentação, clique no link 
disponível no item “acesse o processo”.

Inclui as ações digitalizadas da área 
Cível de algumas comarcas do interior

e processos do 2º Grau

Reúne os processos que tramitam
nas comarcas de entrância final*

Disponibiliza a consulta
de dados de processos físicos

Abrange as ações digitais, 
peticionadas no Sistema
dos Juizados Especiais

Busque de forma direcionada

JURIDIQUÊS
*Entrância Final

Comarca com cinco ou mais 
varas, incluindo os Juizados 

Especiais, que atende a 
população igual ou superior

a 130 mil habitantes

Editorial Sumário

Abril de 2018. O Tribunal de Justiça da Bahia, por 
meio da Assessoria de Comunicação (Ascom), apre-

senta o Informativo #TJBA. São oito páginas, com in-
formações didáticas, serviços, orientações e dicas. A lin-
guagem simples busca aproximar a Justiça do cidadão.

A participação do magistrado, servidor ou jurisdiciona-
do é bem-vinda, seja da capital ou do interior. Estamos 
abertos para receber sugestões de temas para matérias 
ou para esclarecer um serviço; indicações de cursos gra-
tuitos de interesse para o Judiciário; dicas de servidores, 
seja ela de viagem, culinária, leitura, saúde, etc.

A ideia é construirmos o Informativo #TJBA, Todos Juntos. 

Os assuntos noticiados têm continuidade nos nossos de-
mais canais de comunicação: site (www.tjab.jus.br), Rádio 
Web TJBA (acesso pelo play da caixa que fica no canto 
direito superior do site TJBA), Facebook (/TribunalJus-
ticaBA), Instagram (@tjbaoficial), Twiter (@tjbahia), Fli-
ckr (tjbahia), YouTube (Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia). Acesse, curta e compartilhe para se manter atuali-
zado das notícias do Judiciário baiano.

Nesta edição, uma homenagem especial ao enfrenta-
mento da violência doméstica. Merece nossos aplausos 
quem trabalha com essa causa. E, no mês de março, fo-
ram muitas as ações e reflexões promovidas pelo TJBA.

Em especial, agradecemos a participação dos servido-
res Christiane Gomes e Felipe Simões, com dicas de 
culinária e saúde para os leitores, e da Juíza Natir Dan-
tas Weber, que nos deu depoimentos emocionados do 
seu dia a dia na Vara da Justiça pela Paz em Casa.

Boa leitura!
Ascom

EXPEDIENTE

Des. Gesivaldo Britto
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Des. Augusto de Lima Bispo
1º Vice-Presidente

Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal
2º Vice-Presidente

Desa. Lisbete Mª Teixeira Almeida Cézar Santos
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Projeto Gráfico: Adriano Biset

Data de fechamento: 10/04/2018

3

4

7

3

6

7

8

• Facebook.com/TribunalJusticaBA

• Twitter.com/tjbahia

• Instagram.com/tjbaoficial

• YouTube - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

• Flickr.com/tjba

• RádioWeb -         (71) 99959-6853

Ascom - (71) 3372-5552  |  ascom@tjba.jus.br
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COMO E ONDE DENUNCIAR

Ligue 180 - Central de
Atendimento à Mulher
Recebe denúncias relatos de violência, 
reclamações sobre a rede; orienta sobre 
direitos; faz encaminhamento, 
se necessário

Ligue 190 - Polícia Militar
Serviço direcionado para 
urgências policiais

Procure a Deam ou a Delegacia mais 
próxima, caso não tenha Deam na 
cidade
Registra a denúncia; apura o fato e 
concede Medida Protetiva, se necessário

Defensoria Pública
Núcleo Especializado da Mulher
Orienta e presta assistência judiciária 
gratuita, mediante atendimento 
específico e humanizado

Ministério Público da Bahia
Avalia a viabilidade da denúncia ser 
transformada em ação penal e propõe 
o processo. Possui um Grupo de 
Atuação Especial em Defesa da Mulher e 
População LGBT (Gedem)

Varas da Justiça pela Paz em Casa
Realiza o trâmite e o julgamento do 
processo das medidas protetivas e das 
ações penais em que a vítima é a mulher; 
promove ações de enfrentamento à 
violência doméstica

COMO IDENTIFICAR A VIOLÊNCIA?

A mulher tem medo do homem com 
quem tem ou teve relacionamento 
amoroso; não se sente segura em casa; 
o companheiro exige que ela tenha 
relações sexuais contra sua vontade; se 
os filhos são humilhados, ameaçados
ou espancados;

SAIBA MAIS

Leia matéria completa sobre as ações de cada unidade em www.tjba.jus.br

QUAIS AS FORMAS DE AGRESSÃO?

Física: bater, chutar, mutilar, cortar

Psicológica: dizer que a mulher é burra, 
incapaz, feia, gostosa

Sexual: forçar a mulher a manter 
relações sexuais ou a beijar

Patrimonial: rasgar documentos, 
esconder material de trabalho

Moral: dizer que tem amantes, espalhar 
boatos falsos

Violência Doméstica: reflexões e ações
que ajudam no enfrentamento
No mês de março, Unidades Judiciais se mobilizaram em prol
da causa; novo Centro passa a atender o homem agressor

Texto: Rayane Araujo

“Imagine você estar na rua, enxergar uma pessoa e achar que é um 
agressor. Isso é viver constantemente em pânico, é uma situação 
de enclausuramento”. Assim vivem milhares de mulheres, vítimas 
de violência.

Quem está do outro lado e escuta diariamente histórias como essas, 
também tem o emocional abalado. “É muito triste ver o pavor dessa 
mulher…”. E quando um caso já aconteceu na família, a forma de 
olhar para a situação fica ainda mais sensível. “Todos os dias quan-
do vou embora do trabalho é como se as vítimas fossem comigo”. 

Além dos depoimentos diários na 3ª Vara Justiça pela Paz em Casa, 
as declarações da Juíza Nartir Dantas Weber são reforçadas por vi-
vências familiares. A Magistrada já precisou levar alguém próximo 
para a Delegacia da Mulher. “Ela foi assediada por ele não aceitar 
o fim do casamento”. 

A Juíza, que trabalha há 12 anos com mulheres vítimas de violên-
cia, entende que ouvir o lado da agredida e se sensibilizar com os 
fatos, não é suficiente. O agressor também tem a necessidade de ser 
tratado. “Cuidamos apenas das consequências, mas nunca ouvimos 
esse homem de coração aberto. Precisamos entender o que motiva 
ele a bater, qual o sentimento que o domina”. 

Com essa visão, a 3ª Vara da Justiça pela Paz em Casa instalou, 
no dia 27 de março, o primeiro Centro Integrado de Atenção 
Multidisciplinar Especializado (CIAME) da Bahia. A unidade 
vai ouvir o homem agressor, promover reflexões e tentar quebrar 
o ciclo da violência. 

“Para onde esse agressor vai? Lembro de um caso que após receber 
a determinação para sair de casa, o sujeito foi parar na rua por não 
ter para onde ir”, relembra a Juíza, acrescentando que o homem 
precisava ir até a Vara para carregar o celular.

A criação do CIAME foi apenas uma das ações do TJBA no mês de 
março, dedicado à mulher e à realização da 10ª edição da Semana 
Justiça pela Paz em Casa. A Coordenadoria da Mulher, presidida 
pela Desembargadora Nágila Brito, além de mobilizar unidades 
para o habitual esforço nas audiências e julgamentos de casos de 
violência doméstica, promoveu palestras e uma feira de serviços 
gratuitos para a população, na comarca de Salvador.

Dentre os serviços oferecidos, houve atendimento para o cadas-
tro único nos programas “Bolsa Família” e “Minha Casa, Minha 
Vida”; orientação nutricional; realização de mamografias; aferi-
ções de pressão ocular, glicemia e pressão arterial.

As unidades especializadas e comarcas do interior também se mo-
bilizaram, com ações de valorização à mulher agredida, como ofi-
cina de turbantes, estúdio fotográfico e espaço para maquiagem; 
promoção de encontros multidisciplinares e debates; e concentra-
ção de audiências e julgamento de processos no contexto da Lei 
Maria da Penha.

Descumprir Medida Protetiva de Urgência passou a ser tipificado como crime, com 
detenção de três meses a dois anos. A novidade começou a valer no dia 04/04/2018, 
com a publicação da Lei nº 13.641, que altera a Maria da Penha.

Centro Integrado de Atenção 
Multidisciplinar Especializado 
(CIAME)

Semana Justiça pela Paz em Casa. Programe-se:
11ª edição: 20 a 24/08 - Aniversário da promulgação da Lei Maria da Penha
12ª edição: 26 a 30/11 - Semana Internacional de Combate à Violência de Gênero

Como participar? Agende audiências e júris de feminicídios e promova ações de 
valorização à mulher

As semanas Justiça pela Paz em Casa acontecem três vezes ao ano, desde março 
de 2015. e são frutos de uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
com o intuito de concentrar esforços para julgar processos relativos à violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

Escute a entrevista
completa da Juíza

Nartir Dantas Weber
nas sextas-feiras

de abril, às 14h na
Rádio Web TJBA
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MEMÓRIA

De forma pioneira entre os Tribunais 
de Justiça, o TJBA digitaliza os Di-
ários a partir de 1914 até o início da 
publicação eletrônica. A medida tam-
bém se estende ao acervo da Bibliote-
ca Ruy Barbosa. A iniciativa preserva 
a memória e cultura do Estado. 

AUDIOVISUAL

As Salas de Sessão do 2º Grau do 
TJBA começaram a usar um novo sis-
tema audiovisual que transmite a ses-
são em vídeo, ao vivo, pelo canal do 
YouTube. A previsão é que até o final 
de abril o novo sistema esteja instala-
do em todas as salas do 2º Grau.

#TJBANOMEOU

Todas os aprovados no concurso - Edi-
tal 01, de 23/10/2014 - dentro do nú-
mero de vagas foram convocados. O 
TJBA foi além e já chamou 20% do 
Cadastro Reserva. A nomeação perma-
nece, respeitando o limite orçamentá-
rio. O concurso vale até julho de 2019.

NOVATOS

Dois novos Desembargadores se-
rão acrescidos ao quadro do TJBA. 
Um deles entrará por merecimen-
to (Juiz de 1º Grau), escolhido em 
Sessão Ordinária Administrativa. 
O segundo ocupará vaga do quinto 
constitucional*.

FACILIDADES 2

O Penhora On-line permite a pesquisa 
de bens pelo CPF/CNPJ ou a solici-
tação de certidão digital pelo número 
da matrícula. O CNIB integra ordens 
judiciais e administrativas sobre in-
disponibilidade de bens e permite so-
licitar penhoras, arrestos e sequestros.

SEAD NA ESTRADA

A Secretaria de Administração pro-
move visitas presenciais às Comarcas 
do Interior com o “Projeto Sead vai 
até Você”. A ação aproxima essas uni-
dades e orienta gestores sobre ques-
tões administrativas. Confira as fotos 
e programação na Intranet. 

DIREITOS

A 1ª Vara da Infância e Juventude de 
Salvador realizou, no dia 22/03, 44 au-
diências concentradas. As sessões foram 
voltadas para assegurar os direitos de 
crianças e adolescentes portadores de 
doenças, como paralisia cerebral e autis-
mo, da Casa de Acolhimento Lar Vida. 

CONTROLE PENAL

A Vara de Execuções Penais de Si-
mões Filho iniciou o uso do Sistema 
Eletrônico de Execução Unificada 
(SEEU), que permite o controle in-
formatizado da execução penal e das 
informações do sistema carcerário. 
Agora ele será ampliado para as Va-
ras de Execuções Penais de Salvador.

FACILIDADES 1

Os Sistemas de Penhora Eletrônica de 
Imóveis (Penhora On-line) e da Cen-
tral Nacional de Indisponibilidade de 
Bens (CNIB) já estão disponíveis no 
site do TJBA, na aba “Espaço do Ma-
gistrado”. Na seção “Ajuda e Suporte” 
há explicações gerais para o acesso.

PATERNIDADE

No mês de março o projeto Pai Pre-
sente realizou 44 exames de DNA e 
abriu 16 resultados, para confirmar o 
genitor. Para participar do projeto, que 
promove o reconhecimento da paterni-
dade, faça a solicitação pelo telefone 
(71) 3372-5167 ou 0800 284 2252. A 
ação é gratuita.

JURIDIQUÊS

*Quinto Constitucional

Vagas de 
Desembargador 

ocupadas por Advogados
e Promotores. Eles têm

direito a um quinto delas. 
As demais somente

 juízes podem 
ocupar.

MOLHO DE TOMATE 
À BOLONHESA

- dê preferência a tomates italianos;
- faça um corte em cruz na ponta do to-
mate com a faca de serra. Fure o toma-
te com um palito de espetinho e leve-o 
diretamente ao fogo, até tostar a casca, 
que vai soltar com mais facilidade, sem 
ter perda da polpa;
- use ervas (tomilho, manjericão e oré-
gano frescos) para dar o gosto italiano;
- para formar o molho bolonhesa, de 
preferência, realize a moagem da carne 
em casa e adicione uma calabresa defu-
mada ralada, para dar mais sabor;

- faça com alcatra ou coxão mole. São 
mais saborosas para o kibe e têm pouca 
gordura;
- passe a carne duas vezes no moedor;
- misture uma cebola ralada à carne mo-
ída, para não ficar com o gosto forte de 
carne crua;

Recadastrar 
Estagiários de nível médio e superior preci-
sam fazer o recadastramento até o dia 30/04, 
para continuar recebendo a bolsa-auxílio e o 
auxílio-transporte. Basta preencher formulário 
disponibilizado na Intranet TJBA. EaD - Curso de Gestão Cartorária 

(credenciado pela Enfam)
30 vagas para magistrados, sendo três para 
juízes de outros estados

Mais informações: (71) 3372-1737

Inscrições: até 13/04
pelo Siec / Unicorp
Início: 25/04

Christiane Gomes
Assessora da Diretoria
de Documentação e Informação

Dica do Servidor

Fique atento aos prazos!!!

O AVC (DERRAME CEREBRAL) pode 
ser evitado praticando atividade física, ali-
mentando-se bem e evitando situações de 
estresse. Consequente, você vai manter 
equilibrados a pressão e os níveis de gor-
dura, e evitar que os vasos cerebrais adoe-
çam e acabem se rompendo ou entupindo 
com o passar do tempo.

Para se prevenir da DIABETES pratique 
atividade física, mantenha seu corpo sem-
pre em movimento, para deixar seu meta-
bolismo acelerado. O metabolismo baixo 
predispõe ao aumento de açúcar no san-
gue e, consequentemente, ao surgimento 
do diabetes.

Felipe Simões
Médico do Trabalho

Participe! Envie sua dica, com foto, para ascom@tjba.jus.br 

#COMPARTILHEEaD - nas áreas de Direito, 
Educação, Gestão de Pessoas
e Administração Pública
Para magistrados e servidores, sobretudo das 
comarcas do interior

1.200 vagas em 12 cursos
Inscrições até 20/04 pelo Siec / Unicorp
Início: 23/04

---------- KIBE CRU ----------
--------- PREVENÇÃO ---------

------- -------

Palestra: Compliance nas Eleições 
2018, com a professora doutora
Fernanda Ravazzano
(credenciado pela Enfam)
30 vagas para magistrados, sendo três para 
juízes de outros estados

13/04, das 9h às 11h, na Sala 
de Sessões do TRE-BA
Inscrições: www.tre-ba.jus.br

Doe Conhecimento! Doe Livros!
A Vara da Infância e Juventude de Juazeiro, 
no dia Nacional do Livro Infantil (18/04), 
entrega publicações infantojuvenis para as 
Casas de Acolhimento Lar Rosa Menina e a 
Lar Messe de Amor. A unidade judicial arre-
cada doações de exemplares até dia 13/04.

FLICKR
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Prefeitura de Ilhéus doa terreno para construção do Fórum da comarca; 
sanção do projeto reuniu autoridades - 04/04/2018

Equipe da 1ª Vara Cível de Serrinha baixa 896 processos de maio de 2017
a fevereiro de 2018 - 13/03/2018

Equipe da 3ª Vara de Família de Feira de Santana baixou, de julho de 2016 a 
março de 2018, mais de 2 mil processos e 450 cartas precatórias - 22/03/2018

Reunião da 2ª Vara Cível de Paulo Afonso com advogados
 e anúncio de Mutirão DPVAT - 07/03/2018

Juízes das Varas Cíveis e do Consumidor, da Comarca de Salvador, participa-
ram de reunião com a Corregedoria Geral da Justiça - 09/03/2018

Mutirão de Saneamento na Comarca de Araci, com a Corregedoria das 
Comarcas do Interior, rendeu mais de 900 sentenças, de 19 a 23/03/2018

No Dia do Oficial de Justiça, o TJBA promoveu, em parceria com o Sindicato 
dos Oficiais da Bahia, palestras e sorteios de brindes - 23/03/2018

Correição Ordinária, com a Corregedoria Geral da Justiça, 
em unidades da Comarca de Juazeiro  - 15/03/2018

#TBT Tribunal Baiano Trabalhando
Mais fotos: Flickr.com/tjba


