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ATO CONJUNTO Nº 7, DE 25 DE MARÇO DE 2019.
 

Define horário de expediente do Plantão Judiciário de 1º e de
2º Grau e do Diário de Justiça Eletrônico, e dá outras
providências.

 
O Desembargador GESIVALDO BRITTO, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o
Desembargador AUGUSTO DE LIMA BISPO, 1º Vice-Presidente, a Desembargadora MARIA DA GRAÇA
OSÓRIO PIMENTEL, 2ª Vice-Presidente, a Desembargadora LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA
CÉZAR SANTOS, Corregedora Geral da Justiça, e o Desembargador EMÍLIO SALOMÃO RESEDÁ,
Corregedor das Comarcas do Interior,
 
CONSIDERANDO a determinação do Conselho Nacional de Justiça nos autos da Inspeção nº 00004760-
89.2018.2000000, no sentido de promover medidas visando à adequação dos gastos com pessoal aos limites
estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal;
 
CONSIDERANDO o que consta do processo TJ-CNJ-2018/50481 e do expediente TJ-COI-2018/18244;
 
CONSIDERANDO que a administração pública deve obedecer ao princípio da eficiência;
 
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de controlar o gasto com pessoal e custeio, visando ao constante
aperfeiçoamento dos diversos seguimentos administrativos e viabilizar a imperiosa melhoria na prestação
jurisdicional, notadamente no primeiro grau;
 
CONSIDERANDO o disposto no § 1º do art. 1º da Lei 101/2000 (LRF), segundo o qual a responsabilidade
na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas;
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 90, parágrafo único, da Lei 6.677/94, que limita a 2 (duas) horas
diárias o serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, visando a preservação da
saúde, da sanidade, da incolumidade e da dignidade do servidor público;
 
CONSIDERANDO que é dever da Administração adotar medidas que visem à preservação da saúde do
servidor, evitando que ele seja submetido diuturnamente à prestação de serviço noturno, com prejuízo no seu
relógio biológico e maior desgaste físico em decorrência da permanente prestação de serviço em horário
noturno;
 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 19, de  16 de dezembro de 2016, que versa sobre o Plantão
Judiciário de 2º grau, e na Resolução nº 6, de 15 de junho de 2011, que instituiu o Plantão Judiciário de 1º
Grau no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia;
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da Resolução nº 71/2009 – CNJ, segundo o qual “nos dias em que
não houver expediente normal o plantão realizar-se-á em horário acessível ao público compreendendo pelo
menos três (3) horas contínuas de atendimento ou dois períodos de três (3) horas”,  
 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o horário de trabalho dos servidores que trabalham em
regime de plantão, nos termos do disposto no art. 2º, § 1º, inciso I, e no art. 9º, caput, do Decreto Judiciário
nº 405, de 26 de maio de 2015, que dispõe sobre a jornada e o horário de trabalho, o registro, a apuração e o
controle de frequência dos servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia;
 
CONSIDERANDO que tanto o Decreto Judiciário nº 405/2015, quanto a Resolução nº 19/2016 e a de nº
6/2011, vedam o pagamento de hora extra, estabelecendo a compensação pelas horas ; e
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º, § 1º, do Decreto Judiciário nº 064, de 13 de abril de 2009, que
instituiu o Diário de Justiça Eletrônico,
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RESOLVEM
 

Art. 1º O horário de expediente do Diário da Justiça Eletrônico será das 14:00 às 22:00, cabendo ao
responsável pelo Diário realizar a distribuição dos servidores lotados na unidade, durante o horário
estipulado, observada a carga horária de cada um.
 
Parágrafo único. O gestor do ponto responderá administrativa e criminalmente por abonos injustificados aos
servidores ou pelo exercício fora do horário estabelecido no caput deste artigo.
 
Art. 2º Os atos e comunicações, para efeito de publicação, deverão ser encaminhados ao DJE,
impreterivelmente, até o horário limite de fechamento do caderno respectivo, nos seguintes termos:
 
I – Caderno 1 (Administrativo): fechamento às 18:00;
II – Caderno 2 (Entrância  final): fechamento às 18:00; e
III – Cadernos 3 e 4 (Entrâncias Intermediária e Inicial): fechamento às 17:00.
 
Parágrafo único. Em situações excepcionalíssimas poderão os Membros da Mesa Diretora encaminhar
expediente fora do prazo estabelecido no inciso I deste artigo, desde que com antecedência de até duas horas
do encerramento do horário estabelecido no caput do art. 1º deste Ato.
 
Art. 3º O Plantão Judiciário de 1º e 2º Grau funcionarão, nos dias úteis, das 18:01 às 22:00, e nos dias em que
não houver expediente forense, das 09:00 às 13:00.
 
Parágrafo único. Compete aos servidores responsáveis pelo respectivo Plantão elaborar a escala dos
servidores em exercício nas referidas unidades, obedecido o horário estipulado no caput deste artigo.
 
Art. 4º Fica proibido o pagamento de horas extras a servidores lotados no Diário da Justiça Eletrônico e nos
Plantões Judiciários.
 
Parágrafo único. A realização de horas extras pelos servidores lotados nas unidades referidas no caput deste
artigo obedecerá, no que couber, as disposições estabelecidas nos artigos 19 a 23, do Decreto Judiciário nº
405/2015, nos artigos 21 e 22 da Resolução nº 19/2016, e no art. 8º, parágrafo único, da Resolução nº
6/2011.
 
Art. 5º Somente será permitida a realização de serviço em horário noturno para atender situações
excepcionalíssimas, devidamente justificadas pelo gestor imediato, limitadas a 30 (trinta) horas, ao mês, sob
pena de responsabilidade de quem a autorizar.
 
Parágrafo único. Entende-se por serviço noturno aquele prestado no horário compreendido entre 22 (vinte e
duas) horas de um dia e 05 (cinco horas) do dia seguinte, na forma do art. 91, da Lei nº 6.677, de 26 de
setembro de 1994 .
 
Art. 6º Compete à Secretaria de Gestão de Pessoas acompanhar o cumprimento do quanto estabelecido neste
Ato. 
 
Art. 7º Os casos omissos serão deliberados pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
 
Art. 8º Este Ato Conjunto entra em vigor na data de 1º de abril do ano de 2019, ficando revogadas as
disposições em contrário.
 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA , em 25 de
março de 2019.

 
 

Desembargador GESIVALDO BRITTO
Presidente

 
Desembargador  AUGUSTO DE LIMA BISPO
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1º Vice-Presidente
 

     Desembargadora MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL
2º Vice-Presidente 

 
   Desembargadora LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CÉZAR SANTOS Corregedora Geral da

Justiça
 

Desembargador EMÍLIO SALOMÃO RESEDÁ
Corregedor das Comarcas do Interior

 


