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Nº 2 - Ano I

Família para todos
- ADOÇÃO, APADRINHAMENTO E APOIO - 

Participe dessa rede de assistência
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Padrinho Nota 10

Adoção x
Apadrinhamento

#Compartilhe

Prestação Pecuniária

#Curta

Dica do Servidor

#TBT

ONDE FAZER A ENTREGA:
Nas reuniões da Nascor (3º sábado de cada 
mês, na Escola Politécnica da Ufba, das 14h 
às 17h, em Salvador; e a cada dois meses, 
no 1º sábado do mês, em Feira de Santa-
na, na Uefs, sala do LTEC 09 do Labotec 01, 
módulo 3, das 14h às 17h); ou entrar em 
contato pelos telefones (71) 99272-2095 
/ 98228-7305, e agendar para uma equipe 
recolher no endereço solicitado.

INTERIOR:
Comarcas ou instituições com interesse em 
expandir a ação, podem procurar a Nascor 
para compartilhar os materiais de orien-
tação sobre adoção, apadrinhamento e a 
campanha de doação.

BENEFICIADO EM ABRIL/MAIO:
Lar da Criança
Rua Arthur D´Almeida Couto, 72, em Villa Laura 

Itens para arrecadação:
- placas de tatame de EVA para o quarto 

dos bebês;
- três computadores;
- duas cortinas para a janela, tamanho M;
- cinco berços;
- um armário de cozinha;

JURIDIQUÊS 
*Prestação Pecuniária

Medida alternat iva à prisão que pune crimes de 
menor potencial ofensivo com o pagamento em 
dinheiro. Costuma ser aplicada em sentenças 

inferiores a 4 anos de reclusão, de crimes comet idos 
sem violência ou grave ameaça, sem previsão 

de regime fechado. A prioridade dos recursos são 
vít imas dos crimes ou dependentes. 

Outra opção é doar a projetos sociais.

Editorial Sumário

Dia 25 de maio comemora-se o Dia Nacional da 
Adoção. Motivo que nos empenhou a fazer a 

segunda edição do Informativo #TJBA voltada para 
as crianças e adolescentes que vivem em Casas de 
Acolhimento. São inúmeras as formas que pode-
mos contribuir com essa causa tão nobre. 

E o Judiciário é parceiro da sociedade. Apoiamos 
campanhas de doação; promovemos encontros 
lúdicos com crianças e habilitados para adoção; 
incentivamos unidades judiciais a doarem recur-
sos de medidas alternativas à prisão, de crimes de 
menor potencial ofensivo, para projetos sociais de 
instituições; entre outras ações.
 
As Varas da Infância e Juventude e unidades ju-
diciais de comarcas, onde não há varas especiali-
zadas, também estão disponíveis para fazer o in-
termédio para adoção ou apadrinhamento e tirar 
dúvidas sobre o tema. 

Nesta edição, esclarecemos algumas dessas ações 
e focamos no Apadrinhamento – um projeto de al-
ternativa à convivência familiar e comunitária, para 
crianças e adolescentes institucionalizados e sem 
possibilidade de adoção ou reinserção na família 
de origem. 

Destacamos também a agenda de eventos do Ju-
diciário, informações dinâmicas sobre as novidades 
da área jurídica e dicas musicais e de saúde escritas 
por nossos servidores.

Desfrute das informações 
e contribua com essa causa!
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• 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

A Nascor é formada por pais adotivos e simpatizantes que se interessam pela adoção. A associação, sem fins lucrativos, realiza estudos, apoia e 
estimula a adoção, desenvolvendo ações que contribuam para garantir o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes.

Mais informações: (71) 99272-2095 / 98228-7305  |  www.associacaonascor.blogspot.com  |  www.facebook.com/adocaobahianascor

Nota 10! Padrinho

A Associação Baiana de Estudo e Apoio à Adoção, Nascidos do Co-
ração (Nascor), em parceria com a 1ª Vara da Infância e Juventude 
da Comarca de Salvador, iniciou, em abril, a Campanha Padrinho 
Nota 10. A ação promove doações para Casas de Acolhimento e, 
ao mesmo tempo, conscientiza a população sobre a importância 
do Apadrinhamento do TJBA – projeto que incentiva o cidadão a 
ser padrinho de criança ou adolescente institucionalizado (saiba 
mais nas páginas 4 e 5).

COMO FUNCIONA:
A cada mês uma Casa de Acolhimento a 
crianças e adolescentes recebe uma visita 
técnica, que relaciona as principais neces-
sidades para receber em doações.

O QUE DOAR:
Itens listados pela visita, que serão divul-
gados no Facebook e Blog da Nascor, e 
nos Informativos #TJBA; alimentos não 
perecíveis, produtos de limpeza e roupas.

Magistrado, doe as Prestações 
Pecuniárias de sua unidade!
Essa atitude pode viabilizar projetos desenvolvidos por instituições sem fins
lucrativos, públicas e privadas, que compõem a rede de assistência social da comarca.

Organize editais 
para destinar os

recursos financeiros 
de prestações

pecuniárias oriundas
de transação penal

ou suspensão
do processo

Ao selecionar
a instituição 

leve em conta
critérios como:

- a  prestação
de serviços de

maior relevância
social;

- apresentação 
de projetos com 
viabilidade de
implementação

segundo a
utilidade e a
necessidade;

- a manutenção 
de um número 
expressivo de

cumpridores de 
prestação de serviços

à comunidade ou 
entidade pública; 

- a atuação direta
na execução penal, na 

assistência à ressocialização
de apenados, no auxílio 
às vítimas de crimes e 

prevenção da
criminalidade.

O recurso das
prestações, quando

não forem destinados
às vítimas ou aos seus

dependentes, pode ser doado, 
preferencialmente, à entidade

pública ou privada com 
finalidade social, previamente

conveniada, ou para atividades
de caráter essencial à

segurança pública, 
educação e saúde,

de cunho social

Siga as orientações
da Resolução nº 154 de
 13 de julho de 2012, do
CNJ e no Provimento nº

CGJ/TJBA – 11/2012.

Lembre que no
projeto da instituição

deve constar o valor total,
a destinação da verba, a

exposição da relevância social
da iniciativa, o período de duração

e um cronograma de execução
e liberação de recursos financeiros.
A análise e aprovação do projeto

também deve ser precedida
de parecer do

Ministério Público.
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Comarca de Ilhéus promove 
ações de fortalecimento na
área da infância e juventude

Texto: Erem Carla

“Plenamente realizada”, é assim que a Juíza da Vara da In-
fância e Juventude, Sandra Magali Brito, define o seu sen-
timento em trabalhar com Adoção e Apadrinhamento de 
crianças e adolescentes, na comarca de Ilhéus.

A Juíza, titular da unidade, trabalha nessa área des-
de que se mudou para o município, há mais de dez 
anos. Atualmente, ela se empenha na execução e 
fortalecimento do projeto “Apadrinhamento Afe-
tivo: afeto que transforma vidas”, lançado na co-
marca em outubro de 2017. 

A iniciativa surgiu diante a percepção das di-
ficuldades da adoção tardia. Nesses casos, o 
apadrinhamento - que tem como foco crianças 
e adolescentes acima de oito anos, com remo-
tas possibilidades de reintegração à família 
de origem e inserção em família substituta - é 
uma alternativa. 

A ação estimula as três modalidades de padri-
nhos: afetivo  (faz visitas regulares), presta-
dor (apoia com seu trabalho) ou provedor (dá 
suporte financeiro). “Muitas vezes a pessoa 
entra em uma relação como essa achando que 
vai dar muito e, na realidade, aprende muito, 
aprende a ser solidário, a ter perspectivas de ou-
tras realidades; aprende a dividir; aprende a ser 
uma pessoa melhor”, ressalta a Juíza Sandra.

O projeto, na comarca de Ilhéus, está em fase de ca-
pacitação dos padrinhos e das crianças e adolescen-
tes a serem apadrinhados. A vara conta com a parceria 
da Prefeitura, Ministério Público e de faculdades locais. 
“Quem apadrinha ganha muito, assim como na adoção, 
porque é uma troca, não existe afetividade de via única”, 
opina a Magistrada.

O Ato Conjunto nº 15, de 12 de julho de 2017 - assinado pela 
Presidência e as Corregedorias Geral da Justiça e das Comarcas do 
Interior do TJBA - dispõe sobre os requisitos necessários à elaboração 
e à execução dos projetos de apadrinhamento de crianças e adolescen-
tes acolhidos no Estado da Bahia. As Comarcas devem promover ações de 
conscientização e incentivo. 

Os interessados em ganhar novos afilhados ou adotar podem procurar uma 
unidade judicial da sua região, para informações e cadastramento.

A Vara da Infância e Juventude de Ilhéus também possui um grupo de apoio a 
adoção, o ‘Adotarte’ que já tem cerca de 60 participantes. A unidade promove 
o curso “Construindo Laços” há dez anos, que tem como objetivo a preparação 
dos casais que estão habilitados para adoção. 

SAIBA MAIS

QUEM PODE SER APADRINHADO?

Por padrinho afetivo:

• Crianças acima de 8 anos de idade e 
adolescentes destituídos ou suspensos 
do poder familiar, com remotas possi-
bilidades de reintegração à família de 
origem ou extensa e de inserção em 
família substituta.

• Crianças menores de 8 anos de idade, 
se estiverem com o poder familiar sus-
penso ou destituído, e apresentarem 
condições de saúde especiais que difi-
cultem sua colocação em família subs-
tituta na forma de adoção.

Por padrinho provedor ou prestador:

• Crianças e adolescentes que estejam 
institucionalizados.

Em todos os casos a criança / adolescente 
precisa estar autorizado judicialmente.

Há limite de idade para apadrinhar?

• Para os apadrinhamentos afetivo ou 
provedor é preciso ter idade mínima 
de 24 anos e residir na comarca em 
que postula o apadrinhamento; e não 
ser candidato à adoção;

Você sabia que 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção? 
A data foi oficializada no Brasil em 9 de maio de 2002, pelo Decreto de Lei nº 10.447. Mas já existia, de forma 
não oficial, desde o I Encontro Nacional de Associações e Grupos de Apoio à Adoção, realizado em 1996.

COMARCAS COM VARAS DA 
INFÂNCIA E JUVENTUDE

Salvador

1ª Vara (medidas protetivas)
(71) 3203-9300 / 9328
2ª Vara (atos infracionais)
(71) 3311-9270
4ª Vara (atos infracionais)
(71) 3311-9269
5ª Vara (medidas socioeducativas)
(71) 3311-9272 / 3311-9255 

Barreiras - (77) 3614-3631 / 3632
Camaçari - (71) 3621-8738 / 8739
Feira de Santana - (75) 3625-8840
Ilhéus - (73) 3234-3400
Itabuna - (73) 3214-6243
Jequié - (73) 3527-8345
Juazeiro - (74) 3614-7125 / 7126
Lauro de Freitas - (71) 3283-3602
Paulo Afonso - (75) 3281-5426
Porto Seguro - (73) 3288-2024
Teixeira de Freitas - (73) 3292-8917 / 
3291-5373
Vitória da Conquista (violência doméstica)
 (77) 3421-6820 / 3422-6500
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FLICKR

CONSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS

Consolidado em São Paulo, o projeto 
Constituição nas Escolas chega à Bahia 
com o objetivo de introduzir noções 
constitucionais à formação escolar. A 
primeira experiência aconteceu em 
24/04, no Colégio Estadual Henri-
queta Martins Catharino. As aulas são 
ministradas por advogados e podem 
ser solicitadas pelo e-mail contato@
constituicaonasescolas.com.br.

METAS 2019

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
disponibilizou aos tribunais do país, 
as orientações para a formulação das 
Metas Nacionais do Poder Judiciário 
para 2019. Em maio, o CNJ faz video-
conferências para reforçar os procedi-
mentos. As metas representam o com-
promisso dos órgãos da Justiça com 
a prestação de serviços jurisdicionais 
mais eficientes e céleres à sociedade.

TRIBUNAL NO RADIOSNET

Já é possível ouvir a Rádio Web TJBA 
pelo App Radiosnet. A ferramenta 
gratuita viabiliza o acesso a inúmeras 
estações de rádios, nacionais e inter-
nacionais. O aplicativo está disponível 
para as plataformas Android e IOS, 
através da Google Play e Apple Store, 
respectivamente. O ouvinte pode par-
ticipar da programação da Rádio Web 
através do WhatsApp (71) 9959-6853.

SOLUÇÃO CONSENSUAL

Doze cidades que tiveram suas 
comarcas desativadas ganharão 
unidades do Centros Judiciários de 
Solução Consensual de Conflitos 
(Cejusc), junto aos seus postos 
avançados do TJBA. Estes Centros 
atuarão abrangendo questões pré-
processuais relativas à resolução 
de conflitos nas áreas de Família, 
Consumidor, Cível etc.

NOVIDADE NO TRE-BA

A Desembargadora Gardênia Pereira 
Duarte e o Juiz Eduardo Viana Barre-
to foram eleitos para ocupar as vagas 
de Juízes Substitutos do TRE-BA nas 
classes de Desembargador e Juiz de 
Direito, respectivamente, durante o 
biênio 2016-2018. Ambos foram es-
colhidos em eleição realizada duran-
te a sessão administrativa do Tribunal 
Pleno de 18/04.

DADOS DO JUCEB

Os juízes baianos agora podem ter 
acesso ao banco de dados do cadas-
tro de empresas da Junta Comercial 
do Estado da Bahia (Juceb). As infor-
mações contribuem para agilizar a 
tramitação dos processos e aprimorar 
a prestação jurisdicional. O link para 
ferramenta, assim como outros escla-
recimentos, estão disponíveis no site 
do TJBA, no “Espaço do Magistrado”.

BNMP 2.0

O TJBA está cadastrando a população 
carcerária do estado no Banco Na-
cional de Monitoramento de Presos 
versão 2.0. Até 19 de abril, cerca de 
37% do total de presos já haviam sido 
registrados. O BNMP 2.0 cria acervo 
atualizado da população carcerária do 
país. Equipe do Conselho Nacional de 
Justiça esteve em Salvador para acom-
panhar o processo em duas ocasiões. 

#TJBANOMEOU

Quarenta e um aprovados no Cadastro 
Reserva, do concurso público do TJBA - 
regulado pelo Edital nº 01, de 23 de ou-
tubro de 2014 - foram convocados em 
12/04, por meio do Decreto Judiciário 
nº 304/2018. Todos os 200 candidatos 
aprovados, dentro do número de vagas, 
já foram convocados, além de outros 
120 do Cadastro Reserva. O concurso 
tem validade até julho de 2019.

PLANTÃO DIGITAL

O mês de maio é marcado por dois 
feriados prolongados, em seu início 
e fim, respectivamente. Nestas oca-
siões, em que o Judiciário funciona 
em esquema de plantão, as ações 
são peticionadas eletronicamente, 
tanto para o 1º Grau, pelo Sistema 
e-SAJ, quanto para o 2º Grau, pelo 
PJe 2.0.

JUSTIÇA EM NÚMEROS

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
publicou na última semana de abril 
o manual de consulta do Justiça em 
Números, principal fonte das estatís-
ticas oficiais do Poder Judiciário, com 
dados históricos desde 2009. A ideia é 
ensinar a população a explorar melhor 
as informações fornecidas pelos tribu-
nais de todo o país. 

CEJUSC EM IRECÊ

O TJBA instalou dois novos Centros 
Judiciários de Solução Consensual 
de Conflitos (Cejusc) em Irecê, no 
Centro Norte do Estado. As unida-
des, processual e pré-processual, 
atuam em todas as áreas do di-
reito. A parte processual funciona 
no Fórum da comarca, enquanto 
a pré-processual na Faculdade de 
Irecê (FAI). 

COLÉGIO DE MAGISTRADOS

A Juíza Ana Conceição Barbuda San-
ches Guimarães é a mais nova inte-
grante da Mesa Diretora do Colégio 
de Magistrados dos Juizados Espe-
ciais desde 17/04. O Juiz Paulo Cesar 
Almeida Ribeiro foi escolhido para 
suplente. Os dois foram eleitos por 
seus pares, por meio de eleição virtual 
e secreta. A magistrada ocupa a vaga 
do Juiz Cláudio Santos Pantoja.

Lançado em 18 de abril de 1988, 
esse álbum contém quatro discos e 
me influenciou muito musicalmente. 
Nele encontramos várias vertentes 
do artista, passando por bandas 
como The Yardbirds, John Mayall’s, 
Bluesbreakers, Cream, Derek and 
the Dominos. 

Vale a pena conferir!

Luiz Rocha
Técnico de Áudio
da Rádio Web TJBA 

Dica do Servidor

Fique atento aos prazos!!!

Cristiano Cruz
Cardiologista do TJBA

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

#COMPARTILHE

III e IV Turmas do Curso de Integração 
da Segurança Pública com a Justiça 
Restaurativa
Organizado pelo Núcleo de Justiça Restaurativa 
do Segundo Grau, o curso é voltado para Policiais 
Militares, Civis, Peritos, Agentes Penitenciários 
e outros servidores da segurança pública.
Inscrições: pelo Sistema de Gestão
de Educação Corporativa (Siec)
Turma III: dias 07, 08 e 09/05
Turma IV: dias 14, 15 e 16/05

Seleção para Juiz de Paz* em Itabuna
Os candidatos devem atender às regras contidas 
no Edital nº. 01/2018. São 5 vagas para Juiz de 
Paz Titular e 5 para suplentes

Inscrições: Até 08/05. O requerimento de ins-
crição deverá ser entregue na Administração 
do Fórum Ruy Barbosa em Itabuna, das 11 às 
18h (exceto sábados, domingos e feriados)

Perfil Sociodemográfico dos 
Magistrados Brasileiros
Magistrados têm até o dia 15/05 para enviar 
respostas da pesquisa organizada pelo CNJ 
para medir a presença das mulheres no Poder 
Judiciário. O CNJ enviou  um questionário com 
28 perguntas para o e-mail dos magistrados. 
Para acessar, basta informar o CPF.
Mais informações: (61) 2326-5266
(61) 2326-5268 // dpj@cnj.jus.br

I Ciclo de Estudos de Direito Eleitoral
A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia promove 
capacitação gratuita abordando temas jurídicos 
relevantes para as Eleições 2018. O evento será 
destinado a magistrados, promotores, procura-
dores e outros profissionais da área de Direito.
Período: dias 21 e 22/05
Local: Sede do Tribunal Regional Eleitoral 
da Bahia
Inscrições: site do TRE-BA

É preciso fazer um “check-up” 
antes de começar uma atividade física?

A resposta correta é: depende do caso. Se você não 
tem doença cardíaca conhecida; dor no peito; tontura ou 
desmaio; não é hipertenso; não é diabético; e não tem doença 
osteomuscular, pode tranquilamente iniciar sua atividade física. 
Se você apresentar pelo menos um desses fatores, consulte seu 
médico. Ele dirá se é necessária uma avaliação complementar.

Último aviso: exercício físico aeróbico de leve a moderada 
intensidade trará benefícios para 99% das pessoas. Não 
acumule desculpas (nem peso). Acumule energia!

JURIDIQUÊS 
*Juiz de Paz

São juízes leigos 
competentes para, na 
forma da lei, celebrar 
casamentos, verificar 

processos de habilitação, 
sem, contudo, ter

caráter jurisdicional. 

Semanas de Sentenças e 
Baixas Processuais 2018
Trata-se de esforço concentrado para proferir 
sentenças e baixas processuais e a consequente 
diminuição das Taxas de Congestionamento no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

Cursos On-line
A Assessoria Especial da Presidência (AEPII) 
oferece 700 vagas em sete cursos on-line por 
meio da Unicorp. As vagas são para capacitação 
que abordam desde o Novo Acordo Otográfico 
até a Gestão Documental no Poder Judiciário.  

Período: de 04 a 08/06 e de 15 a 19/10
Mais informações e orientações: Ato Con-
junto nº 4, de 24/04/2018

Público-alvo: servidores, sobretudo do interior
Inscrições: Até 07/05 pelo Siec
Mais informações: (71) 3496-2900 / 2912

Leia mais informações sobre os temas em www.tjba.jus.br
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1º Encontro dos Oficiais de Justiça da Região Sul, idealizado pelo
Sindojus-BA, contou com oficiais de Itabuna, Ilhéus e região - 27/04/2018

Comarca de Itiúba está empenhada na doação de prestação pecuniária
- instituições receberam verbas e novo edital foi lançado - 20/04/2018

Juizado de Ipiaú cadastrou oito instituições para receber valores 
de transações penais e beneficiários de sanções alternativas - 25/04/2018

O Coral do TJBA comemora 21 anos em 2018, com planos de revitalizar
 repertório, normas e apresentações do grupo - 13/04/2018

Oficiais e Praças da PM participaram de Instrução Militar realizada 
pelo Chefe do Gabinete de Segurança Institucional - 18/04/2018

Comarca de Ilhéus passou por correição de 18 a 20/04. Reuniões
e inspeção no Complexo Penal marcaram a visita - 20/04/2018

Sessão do Tribunal de Júri, da 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso, 
iniciou em 25/04, às 9h45, e finalizou dia 26/04, às 5h30 - 26/04/2018

Comarca de Itabuna recebeu visita de correição, dias 16 e 17/04. 
Houve reuniões, visita às unidades, fiscalização e orientações - 20/04/2018

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


