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A Serviço
do Cidadão

Soluções judiciais mais rápidas
para casos de menor complexidade
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Editorial

O

Informativo #TJBA entra na quarta edição e
apresenta os serviços dos Juizados Especiais
do Poder Judiciário. O objetivo é levar ao
conhecimento dos cidadãos mais essa ferramenta
para facilitar o acesso à justiça e à resolução de
ações de menor complexidade.
Os Juizados Especiais se dividem em Cível (Causas
Comuns, Trânsito e Consumidor), Fazenda Pública
e Criminal. Todos, com o serviço gratuito desde
o início da ação até a decisão do Juiz de 1º
Grau, buscam a simplicidade, a informalidade e a
celeridade. Vale a pena conhecer um pouco mais
sobre o funcionamento.
Para complementar, a publicação traz informações
sobre o Consumidor.gov, uma ferramenta disponível
para usuários resolverem conflitos na área de
consumo, via internet e sem precisar judicializar. A
ideia é negociar direto com a empresa, em curto
prazo de tempo.
Dicas do servidor e de cursos, novidades do Judiciário
e fotos que mostram um pouco do trabalho no
Tribunal Baiano agregam o conteúdo do Informativo,
que aproxima a Justiça, servidores e jurisdicionados.
Desejamos que esse material leve até você formas
alternativas e práticas de resolver seus conflitos. Ao
término da leitura, não esqueça de compartilhar o
que aprendeu.
Aproveite!
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Problemas na área de consumo? Resolva de forma prática!

Consumidor.gov
É um serviço público para solução alternativa de conflitos de consumo via internet;
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Agende sua Queixa
Juizados Especiais

Propõe uma negociação direta entre consumidores e empresas;
A intenção é receber, analisar e responder as reclamações dos consumidores em até 10 dias;
As queixas registradas pelos consumidores são acompanhadas, de forma coletiva, por diversos órgãos do Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor, Procons, Defensorias e Ministérios Públicos;
O TJBA é uma das partes do convênio celebrado com a Secretaria Nacional do Consumidor para a oferta do serviço;
A participação das empresas é voluntária e somente é permitida àquelas que aderem formalmente ao serviço e se
comprometem a investir esforços para a solução dos problemas;
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#Curta
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Dica do Servidor
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#TBT

Como usar o serviço:

Acesse o site
WWW.CONSUMIDOR.GOV.BR

Verifique se a
empresa contra a
qual quer reclamar
está cadastrada
no site, no link
‘EMPRESAS
PARTICIPANTES’

Faça seu
Cadastro

EXPEDIENTE

essoas residentes em Salvador, que tiverem conflitos com
o Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados à

Des. Augusto de Lima Bispo
1º Vice-Presidente

programa,

podem procurar a Câmara de Conciliação de
Saúde, localizada no Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC) do Shopping Bela Vista.

Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal
2º Vice-Presidente
Desa. Lisbete Mª Teixeira Almeida Cézar Santos
Corregedora-Geral da Justiça

Evite a judicialização de ações referentes à ausência
ou negação de medicamentos pelo SUS

Des. Emílio Salomão Pinto Resedá
Corregedor das Comarcas do Interior
Produção: Assessoria de Comunicação TJBA – Ascom
Assessor de Comunicação: Moisés Bisesti

• Facebook.com/TribunalJusticaBA
• Twitter.com/tjbahia
• Instagram.com/tjbaoficial
• YouTube - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Edição: Danile Rebouças

• Flickr.com/tjba

Projeto Gráfico: Adriano Biset

• RádioWeb -

(71) 99959-6853

Data de fechamento: 05/07/2018
Informativo #TJBA: Nº 04 - Ano I
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O Consumidor tem 20 DIAS
para comentar a resposta
recebida e indicar seu nível
de satisfação com
o atendimento

Pde medicamentos ou negação por partefalta
do

Des. Gesivaldo Britto
Presidente

*A jornalista faz parte da equipe e colabora desde o Informativo nº1

A Empresa tem
10 DIAS
para se manifestar

Órgãos de Monitoramento e Empresas podem aderir ao serviço pelo próprio site consumidor.gov

ASCOM

Equipe Ascom: Adriano Biset (Designer Gráfico);
Ana Flávia Lédo (Jornalista); Camila Fiuza (Estagiária);
Cláudia Bandeira (Assessora da Presidência); Cristina
Hireche (Assessora Adjunta de Comunicação);
Danile Rebouças (Jornalista); Erem Carla (Estagiária);
Luiz Rocha (Técnico de Áudio); Marcos Maia (Estagiário);
Nei Pinto (Fotógrafo); Rayane Araújo (Jornalista)*;
Surânia Franco Lima Sales (Secretária).

Registre sua
reclamação

Ascom - (71) 3372-5552 | ascom@tjba.jus.br

Para ser atendido, o cidadão basta se dirigir ao local, com
um documento de identificação com foto,
comprovante de endereço, cartão do SUS, e
os documentos relativos ao caso – relatório
médico, receita, exames, etc. O interessado recebe
uma senha e aguarda o atendimento. O funcionamento é

de segunda a sexta-feira, com distribuição de
senhas no período das 9h às 16h.

Os casos mais simples, geralmente, têm solução no mesmo dia.
Para os mais complexos, os servidores da unidade solicitam
cinco dias para dar um retorno.
A Câmara é resultado de convênio de cooperação do TJBA,
realizado em setembro de 2015, com órgãos ligados à Justiça
Estadual e Federal e ao Governo do Estado.

Para mais informações:
(71) 3115-0596 / 0602 / 0598
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Juizados Especiais prezam pela agilidade e simplicidade na resolução de queixas
Criados em 1995, correspodem a uma Justiça Especial, destinada a processar e julgar ações de menor complexidade, dando ênfase à fase de conciliação e na busca por respostas mais rápidas
Texto: Rayane Araujo

E

Veja como funcionam

TIPOS
CAUSAS COMUNS
Área de atuação: causas comuns, menos complexas,
cujo valor não ultrapasse 20 salários mínimos, se
você ingressar com a ação sem advogado, ou 40
salários mínimos se tiver advogado.
Ex: a infiltração no apartamento do seu vizinho
lhe causou prejuízos e você precisa ser ressarcido;
execução de cotas condominiais; cobranças de
dívidas que não envolvam relações de consumo.
CONSUMIDOR

Marque seu atendimento no site do TJBA
>‘Juizados’>’Agende sua Queixa’ e compareça
no local e horário escolhido, para fazer o
registro da queixa. No caso de Queixas
Criminais a denúncia deve ser feita diretamente
no Juizado Criminal mais próximo do local
do fato. No interior, faça o registro direto na
unidade do Juizado

Se tiver Advogado ou Defensor Público, ele
peticiona eletronicamente pelo site do TJBA
(Projudi ou PJe, se Fazenda Pública). Se a ação
for criminal, a vítima, em regra, não precisa de
advogado, com exceçãodos casos que exigem
Queixa-Crime

Área de atuação: causas de consumo, menos
complexas, cujo valor não ultrapasse 20 salários
mínimos, se você ingressar com a ação sem advogado, ou 40 salários mínimos se tiver advogado.
Ex: a mensalidade escolar do seu filho teve reajuste não previsto em lei; você ficou sem água ou
energia em casa, mesmo com a conta paga e isso
lhe causou prejuízo.
Logo após o registro da denúncia, o sistema faz a distribuição
do processo e a parte é informada da data da audiência

TRÂNSITO
Área de atuação: causas comuns, menos complexas, cujo valor não ultrapasse 20 salários mínimos, se você ingressar com a ação sem advogado, ou 40 salários mínimos se tiver advogado.

Área de atuação: crimes de menor potencial
ofensivo.

AUDIÊNCIA
Se houver acordo,
a decisão segue para
homologação do juiz

Se não houver acordo e as partes
não tiverem provas a produzir, a
ação segue para decisão do juiz

Ex: contravenções penais e os crimes com pena
máxima de dois anos, com exceção de casos específicos previstos em lei.
FAZENDA PÚBLICA
Área de atuação: causas cíveis, de menor complexidade e até o valor de 60 salários mínimos,
envolvendo o Estado da Bahia, seus Municípios e
órgãos a eles vinculados.
Ex: questões envolvendo Planserv, SUS, cobrança de ICMS, IPVA, IPTU, entre outros tributos.

Se as partes discordarem da sentença, têm dez dias para
recorrer, pelo Sistema Judicial Eletrônico. Essa situação só é
possível com advogado, mesmo que a parte autora tenha
dado entrada no processo sem advogado. As despesas são
pagas por quem recorrer

Se não houver acordo e uma das partes
ou ambas tiverem provas a produzir, será
agendada uma audiência de instrução

Na audiência de instrução,
as provas são apresentadas,
as testemunhas são ouvidas
e há nova tentativa de acordo.
O processofica disponível para
homologação do acordo ou
apreciação do juiz

Para ele, o Juizado Especial, hoje, é uma vitrine do TJBA. “Devido
ao número de demandas, podemos constatar que está tendo
uma prestação jurisdicional eficaz. Isso traz uma satisfação para

BALANÇA JUDICIÁRIA

JUIZADOS
ESPECIAIS

TURMAS
RECURSAIS

TODOS

2017

ATÉ 12/06/2018

CASOS NOVOS

412.746

239.709

JULGAMENTOS

582.767

251.423

BALANÇA
JUDICIÁRIA

141%

105%

CASOS NOVOS

101.742

51.551

JULGAMENTOS

73.221

40.608

BALANÇA
JUDICIÁRIA

72%

79%

CASOS NOVOS

514.488

291.260

JULGAMENTOS

655.988

292.031

BALANÇA
JUDICIÁRIA

128%

100%

DESEJA UM ATENDIMENTO EM JUIZADO ESPECIAL?
Agende sua queixa on-line de forma rápida, simples e prática! Segue um passo a passo

Entre no site do TJBA
e acesse o link ‘Juizados’

*Turmas Recursais dos Juizados
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Os Juizados Especiais possuem legislação própria, que visa
uma maior celeridade e eficácia, porque possui dispositivos
que obrigam o cidadão e a empresa, que porventura causaram
algum tipo de dano, sejam responsabilizados e arquem com as
consequências de suas ações.

Para quem precisa buscar atendimento no Juizado Especial, o Juiz
Paulo Chenaud dá um conselho: “Leve tudo que possa provar
o suposto dano que pretende formalizar a queixa, além dos
documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência.
Isso se faz necessário para que o juiz possa analisar com mais
critérios e dá uma prestação jurisdicional muito mais rápida”.

O processo é distribuído para uma das Turmas Recursais* dos Juizados Especiais.

JURIDIQUÊS

Correspondem a
instância de segundo
grau dos Jui zados
Especiais, ou seja, o
grupo de Magist rados
responsá veis para julgar
o recurso de uma ação,
julgada inicialmente por
um Jui zado Especial.
Na Bahia, são seis as
Turmas Recursais,
cada uma composta
por t rês juí zes

“É a rapidez na prestação jurisdicional que me motiva a trabalhar
com os Juizados Especiais”, conta o Juiz Coordenador, Paulo
Chenaud, que trabalha com essas unidades há 18 anos. O Juizado
de Defesa do Consumidor, da Comarca de Ilhéus, localizada a
310 quilômetros da 1ª capital do Brasil, foi a primeira atuação do
Magistrado nessa área.

o magistrado e reflete o compromisso com o cidadão, de dar a
resposta quando ele procura o Poder Judiciário”.

“O cidadão deve procurar o Juizado sempre que sofrer danos e
precisar resolver conflitos em relação aos quais não consegue alcançar
uma solução de forma consensual”, explica o Juiz Paulo Chenaud.

Ex. Bateram no seu carro e não querem pagar o
conserto; você ficou ferido em acidente de trânsito e não querem pagar as despesas médicas.
CRIMINAL

ste ano, até o dia 12/06, as unidades dos Juizados Especiais
da Bahia registraram 239.709 novas queixas. Neste mesmo
período, 251.423 ações já foram julgadas. Em 2017, o
balanço também foi positivo, com mais casos julgados do que
recebidos. Situação que demonstra o esforço para fazer cumprir
os princípios destacados na Lei 9.099/95, que cria essa Justiça
Especial. São eles: oralidade, simplicidade, informalidade,
economia processual e celeridade.

Cada um dos membros da Turma Recursal vota (de forma virtual) sobre o pedido de modificação
da sentença e a mesma é pautada para sessão de julgamento, para ratificar a decisão

Em seguida, clique em
‘Agende sua queixa’

Após realizar o cadastramento,
poderá agendar sua queixa
Preencha os dados solicitados
Escolha a comarca > o local que
deseja atendimento > dia e hora

O advogado de uma das partes pode pedir para fazer sustentação oral na sessão. Se algum dos membros
da Turma Recursal julgar pertinente, pode retirar o processo da pauta para novo julgamento pela Turma

Os horários disponíveis são os que
estão pintados na cor verde

Preencha o campo
vazio com seu CPF

Se você não for cadastrado,
será solicitado que preencha
alguns dados e crie uma senha
Se já tiver cadastro,
será direcionado para
agendar seu atendimento

Fonte: Coordenação dos Juizados Especiais (Coje)

Em qualquer momento é possível solicitar acordo no processo
Mais informações: Cartilha dos Juizados Especiais, disponível em
www.tjba.jus.br em ‘Juizados’ > ‘Cartilha dos Juizados’
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#COMPARTILHE

Mutirão Pai Presente
Com participação gratuita, o projeto Pai Presente,
promove a mediação de conflitos familiares visando o
reconhecimento da paternidade. A ação é organizada
pela pela Assessoria Especial da Presidência para
Assuntos Institucionais (AEP II).
Próximo mutirão: 13 de agosto
Inscrições: (71) 3372-5167
ou 0800 284 2252

REDES SOCIAIS

DESCONTO

WI-FI

Magistrados e servidores devem ficar atentos às regras de comportamento nas redes sociais e no uso do
e-mail institucional. O Provimento 71
da Corregedoria Nacional de Justiça,
publicado no dia 14/06, traz as determinações. Dessa forma, é evidenciada
a proibição de qualquer prática que
possa destacar apoio público a candidato ou partido político.

Mais 16 parceiros se juntaram ao Clube de Desconto do Programa SER, do
TJBA, nas áreas de estética e saúde; ensino; alimentação; modas e acessórios;
decoração; e automotivo. Já são quase
200 convênios com empresas e instituições que dão descontos para servidores. Para obter o benefício, basta
apresentar o cartão fidelidade do Programa ou o último contracheque.

O Fórum Ruy Barbosa começou a oferecer, a partir de 18/06, rede de internet
Wi-Fi aberta para servidores, magistrados e visitantes. Qualquer pessoa na
localidade da unidade pode, por exemplo, acessar as funcionalidades do TJBA
– Cidadão, aplicativo desenvolvido para
as plataformas Android e IOS, sem precisar usufruir do pacote de dados para
internet de seu dispositivo móvel.

META CUMPRIDA

ELEITOS

STF E STJ

O TJBA atingiu a meta determinada
pelo Conselho Nacional de Justiça de cadastramento da população
carcerária no Banco Nacional de
Monitoramento de Prisão (BNMP2),
três dias antes do prazo estipulado.
Foram cadastradas 13.717 pessoas
no sistema. O BNMP 2 monitora os
presos que estão sob responsabilidade do Poder Judiciário.

O Corregedor das Comarcas do Interior do TJBA, Desembargador Salomão
Resedá e o Juiz Nelson Amaral foram
eleitos para o Conselho Deliberativo da
Associação Brasileira dos Magistrados
da Infância e Juventude (Abraminj). O
magistrado Arnaldo Lemos foi escolhido para o Conselho Fiscal da Associação. A eleição aconteceu durante o
XXVI Congresso da Abraminj.

A plataforma digital Corpus927 consolida decisões vinculantes do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), possibilitando
ao usuário encontrar, em um só lugar,
entendimentos jurisprudenciais sobre
determinado artigo de lei. O projeto foi
desenvolvido pela Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), em parceria com o STJ.

Reunião Colégio de Magistrados
dos Juizados Especiais
O próximo encontro acontece no dia 16/07, no
auditório do Fórum Regional do Imbuí | Central dos
Juizados Especiais, em Salvador. O juiz tem até o dia
10/07 para confirmar a presença, por meio do portal
dos Juizados Especiais.
Público-alvo: magistrados com atuação
no Sistema dos Juizados Especiais e nas
Turmas Recursais
Horário: das 8h às 16h

Fique atento aos prazos!!!

Curso de Formação de Brigada de Incêndio
A ação é uma iniciativa da AEP II, por meio da
Unicorp. Os interessados devem se inscrever através
do Siec até 16/07.
Público-alvo: Servidores do TJBA
Vagas: 30
Período: 24 a 26 de julho

FLICKR

Remoção de entrância final
Editais publicados no Diário da Justiça Eletrônico
do dia 27/06 abriu as inscrições para magistrados de
entrância final se habilitarem à remoção. Foram 11
editais referentes ao critério de merecimento e dez
para o critério de antiguidade.
Prazo para habilitação:
até as 18h do dia 13/07

14º Prêmio de Qualidade Total Anoreg
Promovido pela Associação dos Notários e
Registradores do Brasil (Anoreg/BR) e com apoio
da Corregedoria Nacional de Justiça, o Prêmio tem
como principal objetivo auditar e premiar os serviços
notariais e de registro de todo o País.

Padrinho Nota 10!
Este mês, a Campanha da Nascor e da 1ª Vara da
Infância e Juventude de Salvador recolhe doações
para o Lar Pérolas de Cristo.
O que doar: materiais de construção.
Entrega das doações: No endereço da
instituição, Rua Dr. Eduardo Dotto, 1800,
Praia de Tubarão, Paripe, Salvador-BA

Inscrições: até o dia 31 de julho, por meio
do site www.anoreg.org.br/pqta.

Dica do Servidor
VALORIZAÇÃO DA VIDA

HABEAS CORPUS

CONCURSO

A Diretoria de Assistência à Saúde do
TJBA disponibiliza, na intranet, um link
direto para o Centro de Valorização da
Vida, que realiza apoio emocional e
prevenção do suicídio. Os atendimentos - por telefone, e-mail, chat ou chamada de voz pela internet - são realizados gratuitamente e sob sigilo.

Advogados e Defensores Públicos já
podem peticionar para a classe Habeas
Corpus via Processo Judicial Eletrônico
(PJe 2º Grau), mesmo não dispondo, no
instante da impetração, do CPF da parte. O TJBA desenvolveu uma rotina dentro do sistema eletrônico para viabilizar
essa possibilidade.

A Comissão do Concurso para juiz do
TJBA finalizou, no dia 18/06, o projeto
básico para iniciar o processo de licitação da empresa que vai ficar responsável pela execução da seleção, a ser realizada ainda este ano. Serão oferecidas
50 vagas efetivas, além de 150 para o
cadastro reserva.

Solange Sousa Lima

Victor Bensabath

Assessora de Gabinete

Assessor de Juiz

Ilha de Itaparica
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PROCESSOS BAIXADOS

META ALCANÇADA

TEMPO REAL

Um total de 10.223 processos na área
de violência contra mulher foram baixados pelo TJBA em 2017. No ano
anterior foram 2.850. As informações
são do relatório do Conselho Nacional de Justiça “O Poder Judiciário na
Aplicação da Lei Maria da Penha”, divulgado em junho de 2018.

O TJBA já atingiu a Meta 8 do CNJ, que
determina o fortalecimento da rede de
enfrentamento à violência doméstica
e familiar contra mulheres, até 31/12.
A Corte Baiana já tem o maior percentual de ações realizadas (142,86%), ao
lado do TJTO e do TJAM, em relação
aos demais tribunais.

Os dados do cumprimento das metas
do Judiciário podem ser visualizados,
em tempo real, na página eletrônica
do CNJ. A plataforma, chamada de
Painel de Resultados das Metas Nacionais, traz uma série de funcionalidades,
acompanhando as ações já realizadas
pelos tribunais.

Leia mais informações sobre os temas em www.tjba.jus.br

A parte que tem o forte e
a prefeitura. Adoro o clima
desse local! Gosto por causa
da diversidade de locais para
tomar banho de mar, dos
passeios de bicicleta, das festas,
dos inúmeros aniversários de
João Ubaldo Ribeiro que foram
comemorados por lá, da água
da fonte da bica. Sem falar
no maravilhoso pôr do sol! A
Ilha de Itaparica é um lugar
onde a pessoa cansa de tanto
descansar.

Banda Didá
A banda Didá se apresenta todas as terças nas ruas do Pelourinho, a partir das
19h. Vale a pena ver! A escola desenvolve
um sério trabalho educacional e transformador com base no ensino musical. A
banda é formada por mulheres e eu já fiz
parte. E viva o empoderamento das mulheres! Elas estão em todos segmentos e
devemos exaltá-las.

Participe! Envie sua dica, com foto, para ascom@tjba.jus.br
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#TBT
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Tribunal Baiano Trabalhando
Mais fotos: Flickr.com/tjba

Comarca de Camaçari ganha unidade do Centro Judiciário
de Solução Consensual de Conflitos - Cejusc - 11/06/2018

2ª Vara Cível, da Comarca de Senhor do Bonfim, comemora
o número positivo de processos baixados e sentenciados - 19/06/2018

Ouvidoria Judicial arquiva mais de 12 mil queixas
e homenageia magistrados e servidores - 19/06/2018

Equipe da Vara Crime e da 2ª Promotoria de Justiça de Canavieiras,
que promoveram uma Sessão de Constelação Familiar -20/06/2018

Servidores do 1º Cartório Integrado Cível trabalhando por uma “justiça show
de bola” para a Semana de Sentenças e Baixas Processuais - 28/06/2018

Iª Vara Cível de Luís Eduardo Magalhães digitaliza mais de 2.000
processos no recesso judiciário 2017/2018 - 03/07/2018

2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública de
Serrinha comemora os 2.418 processos baixados em um ano - 04/07/2018

Vara do Júri de Itabuna fez um levantamento cartorário voltado
para a Semana de Sentenças e Baixas Processuais - 05/07/2018

