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É importante
ter um Pai
Presente
Projeto incentiva
o reconhecimento
da paternidade

Editorial
Em agosto comemora-se o Dia dos Pais e o
Informativo #TJBA aborda esse tema, trazendo
informações sobre o Projeto Pai Presente. A ação
promove o reconhecimento tardio da paternidade,
de forma gratuita.
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Pai Presente

Durante a leitura desta edição, você vai conhecer
também as unidades do Centro Judiciário de
Solução Consensual de Conflito (Cejusc). Nelas, é
possível resolver divergências sem entrar com uma
ação judicial, ou agilizar um processo quando há a
opção por uma conciliação.
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#Curta

Servidores dão dicas de livro e de atividade para
relaxar. A seção #TBT ganha um formato especial,
nesta edição, para homenagear as equipes de trabalho
da Semana de Sentenças e Baixas Processuais 2018.
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#Compartilhe

Desejamos, com a leitura, ajudar crianças, que não
têm o registro do nome do pai na Certidão, a ganhar
uma paternidade presente, além de incentivar as
decisões consensuais de conflitos.
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Dica do Servidor
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#TBT

Apresentamos um depoimento de quem ouve relatos
frequentes da ausência paterna e que tenta mediar os
conflitos para auxiliar nessa descoberta. Esclarecemos
e orientamos sobre a participação no projeto do
TJBA. É simples e muda a vida dos envolvidos.

Faça bom proveito das informações e compartilhe!
Boa leitura!
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Você sabia que para resolver um conflito
nem sempre é necessário entrar com uma Ação Judicial?
Saiba como utilizar o serviço:
É preciso agendar atendimento?
Não. Basta se dirigir a uma das unidades. A relação de
endereços dos Cejuscs está disponível no site do TJBA
‘Nupemec’ > ‘Mediação Judicial’ > ‘Cejusc’.
É necessário ter um advogado?
Não, você pode ir pessoalmente sem representação.

Os Centros Judiciários de Resolução Consensual de Conflitos (Cejusc)
Pré-Processuais, antigos Balcões de Justiça, realizam audiências de
conciliação* e mediação* com as partes envolvidas em um conflito,
na tentativa de solucioná-lo sem precisar judicializar.
Nestas unidades você pode buscar, de forma gratuita, a resolução
de questões na área cível, de família, relação de consumo e fazenda
pública. Como exemplo, cita-se: pensão alimentícia, divórcio,
reconhecimento e dissolução de união estável, reconhecimento
espontâneo de paternidade, aumento de energia, problemas
entre vizinhos envolvendo poluição sonora, multas de trânsito,
parcelamento do IPTU, entre outros temas.

Na Bahia são 123 unidades do
Cejusc, sendo 44 em Salvador
De janeiro a junho deste ano,
as unidades do Cejusc da capital
já celebraram 2.367 acordos
No interior, neste mesmo período
foram 5.157. Resultados que
contribuem para respostas mais
céleres para os envolvidos e evitam
o aumento de ações judiciais

Quais documentos devo apresentar?
RG, comprovante de residência, CPF e documentos
relacionados ao tema a ser tratado.
Em quanto tempo é agendada a audiência?
No prazo de até um mês, as partes serão convidadas
para audiência.
Se fechar um acordo ele vale como decisão judicial?”
Sim, após a audiência, o juiz homologa o acordo.
E se não tiver acordo, como posso proceder?
O mediador/conciliador orientará a procura de um
órgão com competência para tratar de sua matéria.

JURIDIQUÊS
*Audiência de Conciliação
O conciliador analisa o conf lito
junto com as partes e sugere
soluções para resolução.
*Audiência de Mediação
O mediador, por meio de
técnicas, ajuda as partes a
encont rar a melhor proposta
para o acordo, sem fazer uma
sugestão direta, dei xando que
eles cheguem a uma solução

Conciliação agiliza o andamento processual
A decisão consensual de conflitos também é possível em questões que já foram judicializadas, nas áreas de família,
cível, relação de consumo e fazenda pública, nas unidades do Cejusc consideradas Processuais. O resultado é
satisfação para ambas as partes e uma resposta mais célere para o impasse. Veja como é fácil:
Ao avaliar a petição inicial, o juiz pode encaminhar o processo para o
Cejusc. A parte também tem a opção de sinalizar para o advogado o
interesse em acordo e ele informa ao magistrado;
Uma audiência será agendada para tentativa de negociação.
Não haverá cobrança de custas por esse serviço;
Se houver acordo, um termo será redigido e assinado, e o processo
retorna para a vara de origem para homologação. Se não houver, os
autos retornam para a unidade para prosseguimento da ação.
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“Há coisas que só um pai consegue
suprir na vida de uma pessoa”
A afirmação do conciliador Mario Júnior destaca a importância de ter um Pai Presente
Texto: Erem Carla

“Imagine você ficar uma vida inteira na dúvida de quem
é seu pai biológico. Aí depois de muitos anos, sua mãe
procura o Tribunal e consegue uma resposta para essa
questão. Isso é realmente gratificante”. Pais que desejam
realizar o reconhecimento espontâneo da paternidade,
após o registro da criança apenas pela mãe, são os casos
que mais chamam atenção do conciliador Mario Custodio
de Souza Júnior, dentro do Projeto Pai Presente.
O Projeto é uma ação gratuita do Tribunal de Justiça da
Bahia, que estimula o reconhecimento de paternidade,
sem precisar entrar com processo na Justiça.
O conciliador Mario Júnior trabalha há mais de quatro anos
com o Pai Presente e costuma se colocar no lugar da criança,
que não sabe o nome do seu pai. Por isso, a conscientização
de que a paternidade não é apenas promover um nome no
registro, mas também estar presente afetivamente na vida
do filho, é um dos principais pontos que Mario destaca nos
finais das audiências, que têm resultados positivos.
“O déficit nos registros de nascimento de muitas crianças
afeta não só a questão do sustento, em termos materiais,
mas também nas questões afetivas”, afirma. O TJBA, com essa
ação, já promoveu o reconhecimento de 1.378 paternidades.
Em 2018, até o mês de julho, 322 famílias solicitaram
participar do projeto, que realiza, até mesmo, o exame de
DNA, quando necessário. “Um processo judicial é sempre
mais demorado. O Pai Presente é algo que a sociedade
precisa conhecer. Os exames são gratuitos, rápidos e
evitam uma judicialização”, ressalta Mario.
A experiência como intermediador desses reconhecimentos
de paternidade fez Mario perceber que conciliar e evitar
conflitos podem mudar o dia a dia de uma pessoa.
“Quando você se depara com situações delicadas e
consegue fazer com que as partes voltem a dialogar, você
acaba absorvendo muitas coisas positivas para a sua vida.
Quando tenho algum problema pessoal, às vezes lembro
de situações que ocorreram em audiências, e tento evitar
divergências”, comenta.

Criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e acolhido
inicialmente pela Corregedoria do TJBA em 2010, o projeto
foi implementado pela Presidência do Tribunal e Justiça
baiano, por meio da Resolução nº 8, de 17/04/2013,
período em que a Assessoria Especial da Presidência para
Assuntos Institucionais (AEP II) passou a coordenar a ação.
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______________________________________________________________
“O Projeto traz, ao seio daquela família,
o pai que, por motivos particulares, não reconheceu
a paternidade no nascimento. Para isso a Justiça
propõe uma consensualização, uma conscientização
das questões, trazendo para as partes que nos
procura a possibilidade de identificar o pai e
lançar o nome dele na certidão de nascimento”
Rita Ramos, Assessora Especial da Presidência para
Assuntos Institucionais - setor responsável pelo Projeto,
que é coordenado pelo Juiz Alberto Raimundo
_____________________________________________________________
Escute a entrevista completa da Juíza Rita Ramos
na Rádio Web TJBA, às 10h e 14h, às segundas
e quartas-feiras do mês de agosto

QUEM PODE PARTICIPAR?

Mães que desejam comprovar a paternidade do filho, que não possui o nome do pai na certidão, e tenham o
contato do suposto pai; ou homens que queiram fazer o exame de DNA para reconhecer a paternidade.
Nos casos de pais falecidos, os avós ou tios paternos podem solicitar o exame de DNA para comprovar o parentesco.

COMO FUNCIONA?
1 - O interessado preenche o formulário disponível no
site do TJBA, em ‘Programas e Ações’ > ‘Pai Presente’,
e entrega no Cejusc | Balcão de Justiça mais próximo;

Quando existir dúvida quanto à paternidade, poderá
ser realizado exame de DNA. Uma nova audiência
será agendada para abertura do resultado;

*A relação de endereços dos Cejuscs está disponível no site
do TJBA em ‘Nupemec’ > ‘Mediação Judicial’ > ‘Cejusc’;

4 - Se houver o reconhecimento espontâneo ou o
resultado do exame for positivo, o conciliador faz
o Termo de Reconhecimento de Paternidade. De
posse do documento, assinado pelo juiz, a mãe ou o
pai deve se dirigir ao cartório de Registro Civil onde
a criança foi registrada, para acrescentar o nome do
pai e dos avós paternos à Certidão;

*Outra possibilidade é fazer a inscrição por telefone:
0800 284 2252 | (71) 3372-5167 ou pelo

WhatsApp: (71) 98167-4922
*Quem mora em comarcas do interior que não tenham
Cejusc, deve ligar para o Fórum e solicitar o contato com o
Cartório Cível, ou ir à unidade presencialmente;

2 - A equipe do projeto agenda audiência com a mãe
e o suposto pai;
3 - Na audiência, mediada por conciliador, o pai
biológico pode efetuar o reconhecimento espontâneo.

*Nesses casos de reconhecimento, se ambas as partes
quiserem, logo em seguida, pode ser feito um acordo de
pensão alimentícia e regulamentação da convivência entre
o pai e o filho;

5 - Se o resultado for negativo, as partes são liberadas,
e é possível participar novamente do projeto com a
indicação de outro suposto pai.

ATENÇÃO COMARCAS DO INTERIOR

No site do TJBA, no link ‘Programas e Ações’ > ‘Pai Presente’
há orientações para o Magistrado do interior implantar o Projeto
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ORDENAÇÃO PROCESSUAL

VISTORIA

O Sistema de Ordenação Processual, homologado pelo Grupo Cadastrar Melhor*, já está disponível no
site do TJBA. A ferramenta divulga
a lista dos processos aptos para julgamento de cada unidade judicial.
Para acessar o sistema, o usuário
deve clicar no ícone ‘Consulta Processual’ e selecionar a opção ‘Ordenação Processual’.

O TJBA passou por inspeção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 16
a 20/07. Houve fiscalizações de rotina
dos serviços judiciais, administrativos
e das serventias extrajudiciais, na capital e interior. Verificou-se as condições de trabalho, atendimento ao
cidadão, prazos processuais, produtividade dos juízes etc. O CNJ realiza a
ação em todos os Tribunais do País.

PJe AVANÇA

INTEGRAÇÃO

O Processo Judicial Eletrônico (PJe)
foi instalado na comarca de Barreiras no mês de julho. Magistrados e
servidores também foram treinados
para usar o sistema, escolhido pela
atual Presidência do TJBA para ser o
padrão em todas as unidades judiciais da Bahia.

A Comarca de Salvador ganhou o 1º
Cartório Integrado de Sucessões, que
integra as 1ª, 2ª, 11ª e 13ª Varas de
Família. A nova unidade funciona no
3º andar do Fórum das Famílias (Rua
do Tingui, em Nazaré, próximo ao Fórum Ruy Barbosa) e conta com fluxos
e rotinas produtivas padronizadas.

NOVO JUIZADO

CEJUSC EM CONQUISTA

A Comarca de Serrinha ganhou a 2ª
Vara do Sistema dos Juizados Especiais, no dia 12/07. A unidade - localizada no 1º andar do Fórum Dr. Luís
Viana Filho, rua Osvaldo Cruz, 121,
Ginásio – preza por soluções judicias
mais rápidas para casos de menor
complexidade.

A Comarca de Vitória da Conquista
ganhou mais uma unidade do Centro
Judiciário de Solução Consensual de
Conflitos (Cejusc), no dia 27/07. Agora
a comarca conta com três Cejuscs pré-processual e outros dois processual
(um na área de família e cível; e outro,
fazendário).

JURIDIQUÊS
*Cadastrar Melhor
Projeto inovador do TJBA, criado
em maio de 2017, promove
um melhor cadast ramento
inicial dos processos (partes,
terceiros, classe e assunto), dos
documentos intermediários
(pet ições, atos jurisdicionais
e atos cartorários) e das
mov imentações processuais.
Também busca capacitar
magist rados e ser v idores
para o correto e completo
cadast ramento.
A iniciat iva atende ao novo
Código de Processo Civ il.

EXTRAJUDICIAIS
Os Cartórios Extrajudiciais ganharam
uma nova página na internet, voltada
para os delegatários realizarem os atos
com mais praticidade e celeridade. O
Portal Extrajudicial, criado pelas Corregedorias do TJBA, pode ser acessado
pelo endereço www5.tjba.jus.br/extrajudicial ou no site das Corregedorias na
aba Extrajudicial.

SEGURANÇA

CDONT

SOLIDARIEDADE

Desembargadores e juízes que tiverem
interesse em fazer o curso de Segurança para Magistrados devem manifestar
essa vontade para a Comissão de Segurança do TJBA ou a Unicorp. Havendo
grupos de 15 a 20 interessados, novas
turmas serão formadas. A capacitação
aprimora conhecimentos e práticas de
segurança pessoal e funcional, para
uma postura preventiva e defensiva.

O Centro Odontológico do TJBA,
CDONT, realiza restaurações, pequenas cirurgias, tratamento endodôntico
até pré-molares, atende alguns casos
de ortodontia, faz clareamento dental,
entre outros serviços odontológicos.
Magistrados, servidores e seus dependentes (cônjuges e filhos até 24 anos)
têm direito ao atendimento. Mais informações: (71) 3421-6265 / 6279 / 6269.

Na intranet do TJBA um banner traz
as informações para quem tiver interesse em contribuir com a Associação
aBRAÇO a Microcefalia. Voltada para
o atendimento de crianças com microcefalia e suas famílias, a associação
é mantida por doações.
Mais informações:
www.abracoamicrocefalia.com.br
Tel.: (71) 9 9630-7875.

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

#COMPARTILHE

Prêmio Conciliar é Legal
O regulamento está disponível no Portal do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As inscrições
serão abertas em 1º/10 e se encerram no dia 05/10.
Importante ler o regulamento com antecedência!
O Prêmio, promovido pelo Comitê Gestor da
Conciliação do CNJ, reconhece as boas práticas
da Justiça voltadas à pacificação dos conflitos em
várias áreas do Poder Judiciário.

Fique atento aos prazos!!!
Recadastramento Inativos
Acontece de 03 a 28/09 para todos os magistrados
e servidores inativos do TJBA.
Mais informações no site www.
portaldoservidor. ba.gov.br ou pelo
Call Center da Previdência Estadual 0800 071 5353 ou 4020-5353.

Segurança Pública e Justiça Restaurativa
A grande procura pelo curso gerou a formação de
uma turma extra, que será composta por inscritos
remanescentes das duas edições anteriores.
A capacitação, voltada para agentes públicos,
acontece entre os dias 14 e 16/08. A iniciativa é do
Núcleo de Justiça Restaurativa do Segundo Grau,
em parceria com a AEP II, que coordena a Unicorp.

XIII Semana Nacional de Conciliação
Estimula a solução consensual de conflitos
Período: de 05 a 09/11,
nos Tribunais Estaduais, Federais
e do Trabalho, em todo o país

FLICKR

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa
O TJBA adere mais uma vez a ação promovida
pelo CNJ, com ações de fortalecimento à rede
de proteção à mulher e incentivo ao julgamento
de casos de violência doméstica e familiar,
principalmente feminicídio.

Improbidade Administrativa
O curso, na modalidade a distância, é voltado
para magistrados e está credenciado pela Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados (Enfam).
Inscrições: até 14/08, por meio do Siec,
no site da Unicorp
Vagas: 40 vagas, sendo três para
magistrados de outros estados
Período: de 20/08 a 26/09

Período: de 20 a 24/08

Dica do Servidor
Denise Ferreira

Raul Lessa

Assistente Social
da 1ª Vara da Infância
e Juventude de Salvador

Técnico Judiciário do
Cerimonial da Presidência

Fotografia
Fotografar nos deixa mais tranquilos. Tenho paixão por
fotografia. Gosto de registrar paisagens, animais, aviões e
famílias. Nos momentos em que estou com a cabeça quente,
faço fotos de paisagens e relaxo. Já fiquei 15 minutos em pé
esperando um hipopótamo abrir a boca para pegar a imagem
que queria. É um prazer. Indico a todos experimentar dessa arte!

Adoção de Crianças Negras
inclusão ou exclusão?
Esse livro traz uma bela
contribuição sobre a
questão da adoção de
crianças afro-brasileiras,
trazendo uma reflexão
sobre conceitos e
preconceitos das nossas
raízes socioculturais, no tão
sonhado desejo de adoção.
Ao ler, senti vontade de
mudar esterótipos, de
tentar sempre contribuir
com a ruptura de
preconceitos raciais em
qualquer âmbito social.

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

Tribunal Baiano Trabalhando
Mais fotos: Flickr.com/tjba

EDIÇÃO ESPECIAL

1ª Vara Cível
de Guanambi

1ª Vara Crime
de Teixeira de Freitas

1ª Vara Criminal
de Itabuna

1ª Vara de Família
de Itabuna

1º Cartório Integrado Cível
de Salvador

1º Cartório Integrado
de Sucessões de Salvador

2ª Vara Civel
de Itaberaba

2ª Vara Cível
de Luis Eduardo

2ª Vara de Execuções Penais
de Salvador

2ª Vara Cível e Comercial
de Paulo Afonso

3ª Vara de Relações de Consumo
de Santo Antônio de Jesus

4ª Vara do Juizado do
Consumidor de Salvador

5ª Vara da Fazenda Pública
de Salvador

6ª Vara do Juizado de
Causas Comuns de Salvador

6ª Vara do Juizado do
Consumidor de Salvador

13ª Vara da Fazenda Pública
de Salvador

16ª Vara Criminal
de Salvador

Vara Cível e Comercial
de Remanso

Vara Crime
de Canavieiras

Vara Cível e Crime
de Barra

Vara da Fazenda Pública
de Lauro de Freitas

Vara Plena
de Barra da Estiva

78.116

Sentenças

192.991

Processos Baixados

