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nos finais de semana e feriados
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Editorial Sumário

É Carnaval! E o Tribunal de Justiça da Bahia suspende 
o expediente, mantendo em funcionamento os 
serviços essenciais. 

A mudança das atividades em finais de semana 
e datas comemorativas faz parte da rotina de 
funcionamento do órgão. Por esse motivo, o 
Informativo #TJBA aproveita o gancho do Carnaval, 
um dos períodos de feriado prolongado mais 
extenso, para esclarecer sobre o Plantão Judiciário.

De forma didática, mostramos onde o cidadão pode 
encontrar os serviços da Justiça, as demandas que 
são atendidas e encaminhadas nesses períodos. 
O Coordenador do Plantão do 1º Grau, Rogério 
Couto Dias Santos, conta um pouco sobre sua 
rotina e traz situações que lhe marcaram, no dia a 
dia da profissão.

Servidores dão dicas para quem vai se divertir na 
folia de Momo. O Juiz Walter Ribeiro, da 1ª Vara da 
Infância e Juventude, que tem atuação importante na 
proteção às crianças e adolescentes, chama atenção 
para a necessidade de conversar com os jovens e 
de identificar os menores nas festas. Já o Médico, 
Coordenador da Saúde Ocupacional do TJBA, Paulo 
Filho, orienta para cuidados com a saúde.

Um conteúdo, fonte de informação para todo 
feriado e final de semana. 

Boa leitura!
Ascom
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PLANTÃO DO JUDICIÁRIO NO CARNAVAL

• As unidades com serviço obrigatório funcionam normalmente;
• Não são publicados acórdãos, sentenças e decisões no Diário  

da Justiça Eletrônico;
• Não há intimação de advogados e partes, exceto dos atos do plantão;
• Os prazos que vencerem nessas datas ficam prorrogados para 

o primeiro dia útil subsequente, exceto dos atos do plantão;
• As atividades com fluxo normal de trabalho são retomadas na 

quinta-feira (07/03);
• Servidores, que não estão em escalas, devem compensar as horas 

não trabalhadas nos dias 28/02, 01 e 06/03 com o acréscimo 
de uma hora na jornada normal de trabalho nos dias úteis 
subsequentes, no prazo de 30 dias;

• As comarcas do interior também trabalham em regime de plantão;

Mais Informações: www.tjba.jus.br

Expedientes suspensos:
28/02, 1º, 04, 05 e 06/03: no Fórum Judicial, Tribunal de Justiça e Órgãos de Apoio 

Técnico Administrativo do Tribunal de Justiça da Comarca da Capital; 

04 a 06/03: em todas as Comarcas do interior.

O plantão do carnaval inicia às 18 horas do dia 27/02 às 8 horas do dia 07/03

Plantão do 1º Grau e Audiências de Custódia - Petições pelo e-SAJ. Apenas 
os autos de prisão em flagrante, medidas sigilosas e pedidos de prisão 
preventiva são recebidos presencialmente e digitalizados, posteriormente, 
pela equipe do TJBA.

Endereço: Av. Tancredo Neves, nº 4197, Parque Bela Vista (em frente ao 
Detran, ao lado da Central de Flagrantes da Polícia Civil)
Telefones: (71) 3241-4043 / 3406.1646

Plantão de Óbito (das 8h às 16h) - Endereço: Avenida Antônio Carlos 
Magalhães, Edifício Bahia Center, térreo Telefone: (71) 3245-2277

1ª Vara da Infância e Juventude
Posto Shopping da Bahia: Térreo (próximo ao supermercado); Tel: (71) 3350-
5226

Posto Pelourinho: Rua Inácio Acioly, n.º 26 – subsolo (próximo ao Bacalhau 
do Firmino); Tel: (71) 3321-1020

Posto Rodoviária: Terminal Rodoviário de Salvador; Avenida Antônio Carlos 
Magalhães, 4362, Pernambués; Tel: (71) 3450-6001

Unidades de apoio no carnaval:
Posto Campo Grande: Centro de Referência Estadual para as Pessoas com 
Transtorno de Espectro Autista (CRE-TEA), na Praça Dois de Julho, Largo do 
Campo Grande;

Posto Ondina: próximo à Bahia Pesca, na Avenida Adhemar de Barros; 

Plantão do 2º Grau
Ações devem ser peticionadas pelo Sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico). 
Na sede do Plantão, há equipamentos à disposição das partes, dos advogados 
e interessados para consulta ao conteúdo dos autos digitais, digitalização e 
envio de peças processuais e documentos.

Situações em que a parte/advogado pode peticionar presencialmente:
Quando não tiver advogado e quiser entrar com o Habeas Corpus; Quando for 
avisado no site do TJBA que o PJE está indisponível. 

Endereço: edifício-sede do TJBA, na 5ª Avenida do CAB, nº 560, Térreo 
Tel: (71) 3372-5610 / Fax: (71) 3371-6355 / (71) 99626-0514 
E-mail: plantao2grau@tjba.jus.br

Cartórios Extrajudiciais - As unidades do Serviço Extrajudicial de Notas e 
de Registro situadas em Salvador, no percurso do festejo de carnaval, estão 
autorizadas a suspender seus expedientes. Os demais cartórios da cidade, por 
sua vez, funcionam regularmente no período do Carnaval.

Onde ser atendido na capital:

VOCÊ SABIA?

Para evitar crianças perdidas nos circuitos do Carnaval, 
a 1ª Vara da Infância e Juventude (VIJ) do TJBA distribui 
pulseiras, para serem colocados os dados básicos sobre 
a criança (filiação, localização e contato dos pais). Para 
adquirir uma delas basta solicitar em qualquer um dos 
postos da Vara. Além do auxílio na identificação da criança, 
os postos da VIJ também podem ser procurados em caso 

de criança perdidas, adolescentes vítimas de embriaguez, 
adolescentes oriundos de outras comarcas; responsáveis 
interessados em informações sobre onde deixar seus filhos 
para comercializar em segurança, etc. Os postos atendem 
e dão os encaminhamentos necessários para qualquer tipo 
de demanda que envolva criança e adolescente, enquanto 
medida protetiva.
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Trabalhar em regime de plantão impossibilita qualquer 
pretensão de se desligar completamente da função que 
desempenha, nos seus momentos de descanso. Essa é a 
avaliação do servidor Rogério Couto Dias Santos, 53 anos, 
Bacharel em Direito, Coordenador o Plantão Judiciário do 
1º Grau do TJBA, há cerca de seis anos.

É uma opção. Você é convidado a um desafio, um cargo, 
uma função. Isso não é uma escolha, mas uma oportuni-
dade que eu decidi abraçar e dar seguimento”, opina sa-
tisfeito. O Plantão do TJBA funciona todos os dias do ano: 
de segunda a sexta, das 18h às 8h, e nos finais de semana 
e feriados 24 horas.

O Plantão atende a qualquer situação de urgência que o 
cidadão precise recorrer à justiça, seja na área criminal, 
infância e juventude, saúde ou violência doméstica. Expe-
riências gratificantes, nas quais se sentiu“parte de solu-
ções”, compõem o currículo de Rogério, que tem mais de 
25 anos de serviço público, no Poder Judiciário. 

Ele conta o caso de uma família que recorreu ao Plantão para 
garantir que um de seus membros continuasse o tratamen-
to de saúde de maneira adequada durante o Carnaval. “A 
família ficou desamparada, pois o plano não autorizava que 
o medicamento fosse administrado na residência e a clínica, 
que aplicava o remédio, não estava funcionando”, recorda. 
A garota teria morrido, caso o medicamento deixasse de ser 
aplicado por mais de três dias.

Em outra situação, um senhor fez questão de ir ao Plantão 
para agradecer aos servidores e ao juiz por viabilizar o cum-

primento de uma liminar, para realização de cirurgia cardio-
vascular, em caráter de urgência. O plano de saúde não havia 
autorizado, mesmo com relatório médico apontando que ele 
não teria mais de 48 horas de vida, sem a cirurgia. “Assim 
que recebeu alta ele foi ao Plantão conhecer os servidores, e 
eu o encaminhei à vara de atuação do juiz responsável pela 
decisão. Estava muito emocionado, grato pela liminar”, conta.

Situações como essas, conforme Rogério destaca, estimu-
lam o serviço. Na coordenação do setor, o servidor não 
participa da escala todos os dias. Ele atua nos dias úteis e, 
eventualmente, em alguns eventos, como no carnaval. No 
entanto, fica sempre de sobreaviso, à disposição da equipe, 
se necessário. Como já deixou de celebrar a festa de Momo, 
desde que tornou-se evangélico, ele não precisa conciliar 
os dias na escala e o hábito pular atrás do trio elétrico. 

Já fui folião, hoje não mais. Em situações como no car-
naval, ou qualquer outro evento nessa ordem, iniciamos 
o plantão no último dia útil, a partir das 18 horas, termi-
nando às 8 horas do primeiro dia útil, após a suspensão 
do expediente. No carnaval temos sete dias com plantões 
continuados de 24 horas”, afirma. 

2º Grau

O Plantão Judiciário também acontece no 2º Grau, nas 
noites dos dias úteis, finais de semana e feriados. As pe-
tições de processos são eletrônicas, via PJe, e atendem a 
todo o estado. Caso a ação não seja de competência do 
Plantão, o Juiz pode extinguir ou remeter ao Secomge no 
primeiro dia útil.

Plantão: o Judiciário não para
Servidor conta sobre sua rotina como coordenador do plantão e as principais demandas atendidas

1º
 G

R
A

U
*

2º
 G

R
A

U
*

Texto: Marcos Maia

O Plantão do TJBA funciona todos os dias úteis, das 18h às 8h, e nos finais de semana e feriado 24 horas
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Entenda como funciona

Horário de funcionamento: dias úteis das 18h às 8h 
- finais de semana e feriado 24 horas -

Horário de funcionamento: 
dias úteis das 18h às 8h

- finais de semana e feriado 24 horas -
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O magistrado atua das 20h às 6h, sendo que nos finais de semana e feriados  há 
também o turno das 9h às 17h para realização das Audiências de Custódia*

Em festas como o carnaval, quatro magistrados se revezam na função em um único 
dia, três durante o dia e um ao longo da noite.

PRINCIPAIS DEMANDAS: 70% delas são relativas a 
medidas da Área Criminal (Exemplo: Medidas Protetivas; 
Auto de Prisões em Flagrante; Pedido de Prisão Temporária; 
Medidas Sigilosas; Intercepção Telefônica) e 30% 
abarcam outras matérias (Ex. Liminar de saúde, situações 
ligadas a Infância e Juventude, como internação de 
menores; pedidos de cremação (mais comuns aos finais de 
semana, quando a Vara de Registros Públicos, responsável 
por autorizar o procedimento não funciona), etc.

PRINCIPAIS DEMANDAS: 
Mandado de Segurança* 
e Habeas Corpus Criminal*

18
SERVIDORES

2 Magistrados
(Finais de semana e feriados)

1 Magistrado
(dias úteis)

+

9
SERVIDORES

2 Magistrados
(Finais de semana e feriados)

+
JURIDIQUÊS 

JURIDIQUÊS 

*Audiência de Custódia

São audiências para apresentação de um 
preso em flagrante, em até 24horas após o 

fato, realizadas na presença do juiz, Ministério 
Público, Defensoria Pública ou advogado. Na 

ocasião, o juiz analisa a legalidade da prisão, 
a necessidade de mantê-lo preso ou eventual 

concessão de liberdade - com ou sem a 
imposição de out ras medidas cautelares.

Refere-se, em regra, ao juízo que t rata das causas 
comuns, onde foi proposto a ação. São os juízes 
que respondem nessa instância. Inclui os fóruns, 

varas e juizados especiais; o 2º Grau é a instância 
para recorrer, quando se pretende modificar 

decisão ou sentença proferida no 1º Grau, e tem os 
Desembargadores ou Juízes Subst itutos de  

2º Grau como os responsáveis pelo julgamento. 

Quando a ação envolve acusações, lesões ou 
ameaças a um direito, por órgão ou agente público.

Quando a parte solicita responder um processo em 
liberdade ou teme ser preso por preso por injusto mot ivo. 

*1º e 2º Grau

*Mandado de Segurança 

*Habeas Corpus Criminal 

Mais informações sobre suspensão do expediente em 2019: 
Decreto nº 51, de 30 de janeiro de 2019 e suas alterações.
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COMEMORAÇÃO

Neste mês de fevereiro, a Unicorp 
completou dez anos de capacitação a 
magistrados e servidores. Em 2018, a 
Universidade Corporativa realizou 233 
ações de capacitação, sendo 171 delas 
presenciais e outras 62 na modalidade 
a distância. O montante representou a 
oferta de 16.808 vagas.

A DISTÂNCIA

Grupos de trabalho remoto do TJBA, 
criados pelo Grupo de Eficiência, mo-
vimentaram 6.182 processos, com 
despachos, decisões e julgamentos, 
em 2018. Na área criminal foram pou-
co mais de três meses de atuação e, 
na área cível, 40 dias. Todo o trabalho 
é desenvolvido a distância, preferen-
cialmente nas comarcas que não têm 
juiz titular.

SEEU

O TJBA concluiu o cadastramento dos 
28 mil processos de execução penal 
que tramitam na Justiça do estado no 
Sistema Eletrônico de Execução Uni-
ficado (SEEU). O sistema, criado pelo 
CNJ, unifica o acompanhamento do 
Poder Judiciário sobre a população 
carcerária brasileira. 

CAPACITAÇÃO

Termo de cooperação técnica foi ce-
lebrado entre a Corregedoria Geral da 
Justiça do TJBA e o Instituto Brasileiro 
de Direito Imobiliário (Ibradim) com o 
objetivo de promover curso de capa-
citação sobre atividade extrajudicial. A 
ação, voltada para servidores e magis-
trados, tem carga curricular de 48 ho-
ras. As aulas presenciais têm previsão 
de início até abril de 2019.

RECONHECIMENTO

No dia 12/02, 233 unidades do TJBA 
foram premiadas pelos bons resul-
tados alcançados, por meio do Selo 
Justiça em Números TJBA. Nesta se-
gunda edição da premiação, foram 
contempladas 16 unidades na cate-
goria diamante (nove da capital e sete 
do interior), 141 na categoria ouro, 35 
na prata e 41 na bronze.

DOAÇÃO

Desembargadores do TJBA participa-
ram, dia 14/02, de sessão extraordinária 
na Câmara Municipal de Muritiba. Na 
ocasião, foi discutido, votado e aprova-
do o Projeto de Lei nº 1.221/2019, que 
autoriza a doação de móveis que com-
põem o plenário da Câmara Municipal 
ao Tribunal de Justiça da Bahia. Trata-se 
de mobiliário, doados pelo TJBA, em 
1949, para o Legislativo do município.

ARMAS

Três mil armas brancas recolhidos 
em fóruns de comarcas do interior 
foram incineradas no dia 06/02. O 
material havia sido recolhido por 
iniciativa do Gabinete de Segurança 
Institucional do TJBA. As armas não 
tinham mais utilidade, e haviam sido 
dispensadas pelo Poder Judiciário, 
após a realização de perícia. 

410 ANOS

Os móveis centenários, que serão de-
volvidos pela Câmara dos Vereadores 
de Muritiba para o TJBA,  farão parte 
do memorial comemorativo aos 410 
anos do TJBA, a ser instalado no Fórum 
Ruy Barbosa. Em contrapartida, o TJBA 
assumiu o compromisso de doar uma 
réplica desses móveis ao Poder Legis-
lativo muritibano. No dia 07/03 o TJBA 
completa 410 anos de instalação.

PROTEÇÃO

No dia 15/02, a Coordenação de Saúde 
Ocupacional do TJBA promoveu a dis-
tribuição de camisinhas e a realização 
de teste rápido para HIV e Sífilis, en-
tre os servidores e magistrados. O Mi-
nistério da Saúde estima que 530 mil 
pessoas vivam com HIV/AIDS. Dessas, 
135 mil não sabem ou nunca fizeram 
o teste. O teste rápido é a principal es-
tratégia para o acesso ao diagnóstico.

PARCERIA

Um termo de cooperação firmado en-
tre a Associação de Magistrados da 
Bahia (Amab), Fundação José Carvalho 
e Ferbasa (Cia de Ferro Ligas da Bahia), 
com a interveniência da Escola de Ma-
gistrados da Bahia (Emab), dia 25/01, 
viabiliza a implantação do laboratório 
de práticas para realização de depoi-
mento especial de menores, na sede 
da Emab. 

UNIJUD I

O projeto estratégico do TJBA – Unijud 
Digital – entrou na fase de triagem e ca-
dastramento de processos, para futura 
digitalização. O Unijud, voltado para a 
valorização do 1º Grau, busca reunir, no 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) todos 
os processos que tramitam nos demais 
sistemas utilizados (SAJ, Projudi e Sai-
pro). A meta é instalar o PJe nas unida-
des não criminais, até janeiro de 2020. 

UNIJUD II

O Unijud Digital iniciou, em 2018, com 
o treinamento e implantação assistida 
do PJe, fase que também está em an-
damento. O Unijud, além de unificar 
as unidades do Judiciário para uso de 
um único sistema, vai digitalizar os 
processos físicos que ainda existem. 
Entre os benefícios do projeto estão a 
celeridade na tramitação de processos 
e aumento de produtividade.

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

Identifique a criança 
e converse com o adolescente

Cuide-se: hidratação, 
comidas leves e filtro solar

#COMPARTILHE

FLICKR

410 Anos e 116º Encontro do Conselho 
dos Tribunais de Justiça do Brasil - O 
TJBA completa 410 anos dia 07/03. A solenidade 
comemorativa acontece durante o 116º Encontro do 
Conselhos dos Tribunais, em Salvador, dias 14 e 15/03.

Unijud Digital  – A Diretoria de 1º Grau realiza cadastro de 
servidores que tenham interesse em participar dos mutirões de 
triagem, para atuação no Projeto Unijud Digital. 
Mais informações: (71) 3372-7768 e
(71) 3372-9620, com Marcela Rangel 

Cursos “Básico de Conciliação Judicial” 
e “Básico de Aperfeiçoamento para 
Juízes Leigos” - Na modalidade a distância, para 
conciliadores e juízes leigos do TJBA. 
Matrículas: até 07/03 pelo Siec 
Aulas: de 11/03 a 08/06, no site  
Brasil Jurídico

Pai Presente - No dia 29/04 acontece o 
próximo mutirão para a realização de exames de 
DNA do projeto, que investiga a paternidade 
gratuitamente. 
Mais informações: 
(71) 3372-5167, 0800 284 2252; 
whatsapp (71) 98167-4922;
paipresente@tjba.jus.br.

Tabela de custas - A partir do dia 07/03 
passa a vigorar a nova Tabela de Custas, Taxas 
e Emolumentos para o ano de 2019.

Semana da Justiça pela Paz em 
Casa - No dia 11/03 acontece um ciclo 
de debates com o tema violência contra a 
mulher, no auditório do TJBA. O evento 
é aberto ao público e não precisa de 
inscrição prévia

Concurso para Juiz – 29, 30 e 
31/03 são as datas para realização da 
segunda etapa do Concurso Público 
2018 para Juiz de Direito Substituto do 
TJBA, com prova discursiva e elaboração 
de sentença cível e criminal. A primeira 
etapa, com prova objetiva, aconteceu dia 
13/01 e o resultado divulgado dia 21/02.

No Carnaval, além de usar as pulseirinhas disponibilizadas 
pelo TJBA, os pais podem colocar nas vestes da criança, 
dados identificativos e contatos para que, em caso de perda, a 
localização dos responsáveis seja mais hábil. 

Em relação ao adolescente a dica é o diálogo. Ele precisa ser 
orientado quanto às questões do álcool, da droga, da gravidez 
precoce e também de como adquirir meio de transportes. 
Sempre visando um carnaval tranquilo com a participação 
de crianças e adolescentes, aonde a proteção integral e a 
prioridade absoluta possam ser os reis da folia.

Nos dias de Carnaval lembre-se de se hidratar bem com água e/
ou sucos, principalmente quem faz o uso de bebidas alcoólicas. 
Dê sempre preferência ao consumo de comidas leves, antes de 
ir para a avenida. Evite comer na rua. Lembre-se sempre de usar 
filtro solar e claro, vá brincar na paz.

Atenção! A vida continua depois da folia do carnaval. Se pintar 
um clima, lembre-se da camisinha. Quem vê cara não vê DST. 
Não deixe que o calor do momento se transforme mais tarde 
em aflição.

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

Walter Ribeiro
Juiz Titular da 1ª Vara da Infância e Juventude

Paulo Filho
Médico Coordenador da Saúde Ocupacional



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

I Curso Preparatório Jurídico Psicossocial para Pretendentes
à Adoção, no município de Santaluz - 16/01/2019

Unijud Digital_fase de triagem e cadastramento
na Comarca de Cotegipe - 02/2019

Treinamento e implantação do PJe em unidade da 
Comarca de Ilhéus, pelo Unijud Digital - 02/2019

Servidores da Comarca de Itaberaba durante treinamento 
e implantação do PJe, pelo Unijud Digital - 02/2019

Comarca de Santa Rita de Cássia empenhada na triagem
e cadastramento do Unijud Digital - 02/2019

Servidores de Ipiaú que foram capacitados em 
Círculos de Construção de Paz - 11 e 13/02

Servidores da CGJ participam de aula do curso de extensão 
em direito notarial e registral - 02/2019

Servidores na triagem e cadastramento de processos do Unijud, 
na Comarca de Seabra - 02/2019


