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BIBLIOTECAS DO TRIBUNAL:
57.500 publicações disponíveis
para leitura, conhecimento e informação

Editorial

Sumário

No dia 7 de março de 2019 o Tribunal de Justiça da Bahia
completou 410 anos de instalação. O resgate de objetos, móveis
e documentos centenários marcou as comemorações, incluindo
a Reforma do Memorial do Poder Judiciário.
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Conhecendo
o Judiciário

A Biblioteca do TJBA também passa por processo de
digitalização e modernização. São mais de 57 mil exemplares,
entre livros, periódicos e legislações, aliados a sistemas de
pesquisa que facilitam o acesso ao conteúdo, para o público
interno e externo.
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#Curta

Neste mês de abril, quando se comemora o Dia Nacional da
Biblioteca (09), achamos justo entrar nesse sábio mundo de
informações e compartilhar com os leitores esses 410 anos
de história do Tribunal mais antigo das Américas. Abordamos
o funcionamento das bibliotecas do Tribunal, as ferramentas
disponíveis e ações que permitem maior proximidade do
cidadão com a história da Justiça.
Agradecemos o apoio das Bibliotecárias Neide Maria da Silva
Carvalho, Coordenadora das bibliotecas, e Esmeralda Cristina
da Silveira Guedes que nos ajudaram com as informações;
e a colaboração dos servidores Rogério Tourinho e Patrícia
Gordilho, que nos enviaram dicas de leitura e de um novo
espaço de entretenimento em Salvador.
Esperamos que gostem da edição e aproveitem todos os meios
de informação que o TJBA tem para oferecer!
Boa leitura!
Ascom
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#Compartilhe
Dica do Servidor
#TBT

EXPEDIENTE
Des. Gesivaldo Britto
Presidente
Des. Augusto de Lima Bispo
1º Vice-Presidente

Desa. Lisbete Mª Teixeira Almeida Cézar Santos
Corregedora-Geral da Justiça

Cripta de Ruy Barbosa, Salão do Júri, Biblioteca e Salão Nobre. Logo
após, um Juiz conversa com os alunos sobre o Poder Judiciário.

Entenda como funciona:

4 - O segundo dia reúne os participantes no auditório do edifíciosede para um bate-papo com representantes da Assessoria de
Comunicação Social, Serviço de Comunicações Gerais, Secretaria
Especial de Recursos, Tribunal Pleno e Ouvidoria. Em seguida,
um Desembargador faz uma palestra, de temática variada.

1 - A instituição de ensino ou professor se inscreve para participar
do projeto pelo telefone (71) 3372-5563 ou e-mail csprocopio@
tjba.jus.br.

Instituições do interior do estado podem realizar o tour
completo em um único dia, com as visitas nos turnos matutinos
e vespertinos.

2 – A equipe do TJBA agenda as datas para a visitação

As visitas deste primeiro semestre iniciaram em 28/03.

3 – O primeiro dia do tour acontece no Fórum, com um passeio
guiado pelo Átrio, Memorial do Poder Judiciário do Estado da Bahia,

As inscrições são semestrais

Escritura de compra e venda de escravo do ano de 1885; urna
do tempo do Brasil Imperial e inventário de testamento do avô
de Castro Alves, de 1849, são apenas alguns exemplos do que os
visitantes do Memorial do Poder Judiciário encontram no local.

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

Edição: Danile Rebouças - DRT 2417
Projeto Gráfico: Adriano Biset
Data de fechamento: 03/04/2019
Informativo #TJBA: Nº 09 - Ano II

Aproximar o Poder Judiciário de estudantes do ensino médio
e superior, sobretudo aqueles do curso de direito, é a meta do
Conhecendo o Judiciário. O projeto do TJBA propõe aos alunos duas
visitas, na capital baiana: uma ao Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré,
e outra à sede do TJBA, no Centro Administrativo. Nestes locais
funcionam parte da Justiça do 1º Grau e o 2º Grau, respectivamente.

Memorial retrata a história do TJBA com móveis,
documentos e objetos antigos

Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal
2º Vice-Presidente

Equipe Ascom:
Adriano Biset (Designer Gráfico);
Ana Flávia Lédo (Jornalista);
Cláudia Bandeira (Assessora da Presidência);
Cristina Hireche (Assessora Adjunta de Comunicação);
Danile Rebouças (Jornalista);
Erem Carla (Estagiária);
Gabriela Lima (Estagiária);
Luiz Rocha (Técnico de Áudio);
Marcos Maia (Jornalista);
Maria Victoria Tavares (Estagiária);
Nei Pinto (Fotógrafo);
Surânia Sales (Secretária);
Rayane Araujo (Jornalista);
Rafael Azevedo (Estagiário - Nível Médio)
Raynan Cerqueira (Colaborador)
Maria Victória Meirelles (Estagiária).

Projeto Conhecendo o Judiciário: visitas possibilitam
aproximação do estudante com a justiça

• 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

Aberto ao público e com necessidade de agendamento prévio
apenas para escolas e faculdades, o Memorial funciona das 8h
às 17h, de terça à sexta-feira, e está instalado no Fórum Ruy
Barbosa, em Nazaré - Salvador.
Em homenagem aos 410 do TJBA, comemorados no mês de
março de 2019, o espaço passou por uma reforma e recuperou
objetos e móveis antigos, como o mobiliário centenário que
estava na Câmara Municipal de Muritiba e documentos históricos
guardados no Tribunal de Portugal. Para os visitantes também é
exibido um vídeo explicativo contando a história do TJBA, do ano
de 1609 até os dias atuais.
Para participar do projeto, a instituição de ensino ou
professor se inscreve pelo telefone (71) 3372-5563 ou e-mail
csprocopio@tjba.jus.br.

Mais Informações: www.tjba.jus.br
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Visite as Bibliotecas do TJBA:
conhecimento e informação

Texto: Erem Carla

Acesso às publicações:

Fórum Ruy Barbosa
Em funcionamento desde 1949

- A leitura nas bibliotecas é livre para qualquer
visitante, sem necessidade de cadastro

Endereço: Praça D. Pedro II, s/n,
Campo da Pólvora, Nazaré, Salvador-BA

- É permitido fotografar as páginas das publicações

Horário de atendimento

- Na unidade do Fórum Ruy Barbosa, é possível
deixar o RG e levar o livro para tirar cópia
- O empréstimo de livros está autorizado para servidores e magistrados. Basta fazer um cadastro
em uma das bibliotecas ou pelo site do TJBA,
no link Biblioteca > RT Online, no menu azul à
esquerda. Magistrados podem pegar até cinco
livros, por um período de oito dias, e servidores
até dois livros, por igual período. Pode haver
renovação do tempo, caso não haja reserva em
nome de outra pessoa.

8h às 18h - Aberto ao público

Obras disponíveis:
45.514 exemplares
Livros, periódicos, coleção de leis do Império,
leis estaduais, federais, diários oficiais e jornais
(A Tarde, Correio, Tribuna da Bahia, Folha de São Paulo).

- As bibliotecas do TJBA são vinculadas a Diretoria
de Documentação e Informação.

Ser bibliotecária: uma paixão
pelo cuidar dos livros

www.tjba.jus.br/biblioteca
Edifício Sede do TJBA

Fique por

Em funcionamento desde 2005

DENTRO!

Linda, aconchegante e cheia de informação. Assim é a
Biblioteca do Fórum Ruy Barbosa aos olhos de Esmeralda
Cristina da Silveira Guedes, bibliotecária do espaço há
31 anos. “Aqui, para mim, sempre foi um ensinamento
muito grande e é um amor perpétuo”, declara.
A paixão pela profissão é tamanha que a servidora chega
antes do seu horário de trabalho para garantir que tudo
esteja funcionando bem quando o fórum abrir. Checa
a limpeza, faz questão de molhar as plantas e liga os
computadores dos colegas. “Me dedico ao que faço e
faço com muito amor, então eu quero que funcione e
atenda bem, que esteja sempre bonita e que qualquer
pessoa que nos visite, não saia sem informação”, diz.
A Biblioteca Central do TJBA foi instalada no prédio do
Fórum Ruy Barbosa em 1949 e, em 1987 passou por
um projeto de extensão. Com o avanço da tecnologia,
no ano de 2018, foram digitalizadas as obras de Ruy
Barbosa, Pontes de Miranda, Revistas dos Tribunais,
Revista Jurídica, Leis do Império, Leis do Estado da Bahia
e dos Diários do Estado de 1915 a 2009, que ainda não
eram digitais, Diários do Poder Judiciário de 1991 a 2009
e dos Diários das Comarcas e Diários dos Municípios do
ano 1987 a 2010.
O acervo atual tem 45.514 exemplares, com obras
especializadas na área do direito e literárias. É constituído
por livros, periódicos, coleção de leis do Império, leis
estaduais, federais, diários oficiais, etc.
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Aberta para visitação do público interno e externo, Esmeralda
afirma que ninguém sai da biblioteca desinformado. “O
conhecimento é o começo de tudo, a pessoa que é bem
informada tem acesso a todas as coisas. Quem não conhece
a biblioteca do fórum, não sabe o que está perdendo, além
da beleza, aqui tem muita história”, diz orgulhosa.
E o tempo de serviço não desanima a servidora, ao
contrário, aumenta a vontade de continuar trabalhando.
“A cada vez que me aprofundo na profissão, eu amo
mais! Se eu estiver ativa, podendo trabalhar, oferecendo o
melhor de mim e conseguindo acompanhar a evolução da
informação, é aqui que eu quero estar!”, afirma.
O amor aos espaços onde se coleciona livros se estende
para o edifício-sede do TJBA, onde foi instalada em 2005
uma outra biblioteca jurídica. A bibliotecária Neide Maria
da Silva Carvalho implantou a unidade e atualmente está
na coordenação. Assim como Esmeralda, ama o que faz.
“Eu não sei se é coisa de bibliotecário, mas eu sou
apaixonada por esse trabalho. E aqui em especial, porque
foi o meu começo, implantando a biblioteca, então foi
muito bom”, comenta.

O acervo das bibliotecas pode ser
consultado pelo Sistema Bibliojud,
por meio do link Biblioteca >
Bibliojud no site do TJBA. O
público pode fazer buscas para
confirmar as obras disponíveis.
O Sistema também disponibiliza
links para pesquisas e legislações.
Diariamente o Diário Oficial é
indexado, permitindo a consulta
atualizada de Decretos, Portarias,
Editais entre outros atos.

Está previsto para o semestre 2019.1 a disponibilização,
para o público em geral, da plataforma Archidoc,
que possibilitará a consulta do acervo digitalizado da
biblioteca do Fórum Ruy Barbosa. O TJBA investiu, de
forma pioneira entre os demais Tribunais do país, no
projeto de digitalização e implantação dessa ferramenta.
Foram digitalizados três milhões de páginas, incluindo
publicações que datam de 1915 e edições do Diário
Oficial do Judiciário desde 1912. Por meio do Archidoc,
o usuário pode fazer busca por palavras-chaves no
documento, em moldes semelhantes aos verificados em
sites como o Google.

Endereço: 5ª Avenida do Centro
Administrativo da Bahia, nº 560, Salvador-BA,
térreo do edifício anexo

Horário de atendimento
8h às 18h - Aberto ao público
(com sala de estudos)

Obras disponíveis:
12.050 exemplares
Livros e periódicos, coleção de leis estaduais,
obras literárias, diários oficiais e jornais (A Tarde,
Correio, Tribuna da Bahia, Folha de São Paulo)

No portal do TJBA, está disponível, para servidores e magistrados, o acesso
à Plataforma de Pesquisa Jurídica Thomson Reuters Revista dos Tribunais
Online – RT Online - e a Biblioteca Digital Proview, que permite a leitura de livros
no formato digital.
Na revista são mais de 30 mil textos da doutrina jurídica, 50 mil documentos relativos à legislação, súmulas dos tribunais superiores,
jurisprudência, entre outros. Na Biblioteca Digital ProView há mais de 600 títulos, incluindo códigos comentados, manuais, monografias,
cursos e obras de preparação para o exame de ordem. O acesso é por meio do login e senha de rede do TJBA. É possível fazer também
cadastro para acessar as plataformas externamente.

Em 2010, Neide ficou lotada no fórum, permanecendo
até 2016, quando retornou para unidade do edifício-sede.
Atualmente, o acervo conta com 12.050 exemplares de
livros e periódicos. “São 13 anos de serviço e eu amo
demais a minha profissão, gosto muito do que eu faço”.
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#COMPARTILHE
Prêmio Innovare - As inscrições para a 16ª edição
do Prêmio Innovare, que busca contemplar práticas
relacionadas ao aprimoramento e administração do
sistema de justiça e dos serviços prestados à população
brasileira, seguem até 25/04.
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IMPOSTO DO BEM I

IMPOSTO DO BEM II

410 ANOS

A Corregedoria das Comarcas do Interior incentiva os cidadãos a aderirem,
pelo segundo ano consecutivo, à campanha Imposto do Bem, com o intuito
de destinarem parte do imposto de
renda devido para os Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente (FIAs),
que financiam projetos sociais em benefício de crianças e adolescentes.

Este ano, o prazo para a entrega da
Declaração de Imposto de Renda (IR)
termina em 30/04. A adesão para doação de parte do imposto devido para
os FIAs é feita pelo contribuinte, na
própria Declaração do IR; não existe
ônus e ele mesmo decide a destinação;
o valor contribuído é revertido em benefício da comunidade. Mais informações: www.tjba.jus.br/impostodobem

Uma exposição comemorativa apresentando a história do Tribunal de
Justiça da Bahia, com uma linha do
tempo e momentos marcantes da
gestão, está no átrio do edifício-sede, no Centro Administrativo da
Bahia, desde o dia 13/03. O ato faz
parte das comemorações dos 410
anos do TJBA.

NOVO HORÁRIO I

NOVO HORÁRIO II

AUTOMATIZAÇÃO

A partir de 01/04, a estrutura do Plantão Judiciário do 2º Grau, no edifício-sede do TJBA, fica aberta para atendimento de segunda a sexta-feira, das
18h às 22h, e aos finais de semana, feriados e recesso forense, das 9 às 13h.
A alteração visa a economia com o
adicional noturno e horas extras, para
o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O peticionamento é eletrônico pelo PJe 2º Grau.

Após esse horário, os juízes plantonistas
ficam de sobreaviso para casos de urgência dentro da competência já restrita
do Plantão (risco de morte ao ser humano ou de perecimento de direito). Se
necessário, servidores serão chamados
para darem cumprimento à decisão proferida após o expediente regular. Contatos do Plantão: (71)3372-5610 / (71)
99626-0514 / plantao2grau@tjba.jus.br

Os Cartórios Integrados ganharam um
novo fluxo dentro do PJe, que automatiza tarefas cartorárias e auxilia nas
atividades do gabinete. Entre as novas
funções estão o módulo do AR Digital; certidão, expedição e contagem
de prazos automáticos; “senha” de
acesso aos autos; minuta, assinatura,
citação e intimação em lote; migrador
SAJ e Saipro. A inovação faz parte do
projeto Unijud Digital.

FAMÍLIA

FUNDIÁRIO

SAÚDE

Já está em funcionamento o Centro
Judiciário de Solução Consensual de
Conflitos (Cejusc) da área de família
da Comarca de Ilhéus, na região sul do
estado. A unidade processual funciona
de segunda a sexta-feira, no Fórum
Epaminondas Berbert de Castro, das
12h às 18h, realizando audiências relacionadas aos processos da matéria.

A primeira unidade do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc) Fundiário foi inaugurada
no dia 21/03, no subsolo do Fórum
Ruy Barbosa, em Nazaré, Salvador-BA.
A unidade processual e pré-processual funciona de segunda a sexta-feira,
das 8h às 14h, na Sala 5.

A lista de todos os enunciados aprovados nas três Jornadas de Direito
da Saúde está disponível no portal
do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), para consulta. Os enunciados
servem de orientação aos magistrados no exercício da jurisdição em
matéria de saúde.

MONITORAMENTO

DIVULGAÇÃO

TRE-BA

As Corregedorias do TJBA instituíram o Núcleo de Monitoramento do
Perfil de Demandas (Numopede), em
27/03. Entre as funções estão monitorar as demandas dos serviços judiciários, identificando fraudes, demandas
que possam ter caráter repetitivo ou
eventos que possam comprometer a
funcionalidade, a eficiência ou correção dos serviços.
Contato: numopede@tjba.jus.br.

O Núcleo de Gestão e Enfrentamento de Demandas de Massa do
TJBA (Nugedem) ganhou uma página própria no site oficial do Tribunal. Localizada no menu lateral
da página principal, o link Nugedem consiste em um espaço de divulgação permanente das atividades do setor.

O Desembargador do TJBA Edmilson
Jatahy Fonseca Júnior é o novo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Baia (TRE-BA). Ele substitui o
Desembargador José Edivaldo Rocha
Rotondano, agora Vice-Presidente e
Corregedor Eleitoral, durante o biênio 2019-2021. A posse aconteceu
dia 28/03.

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

XIV Ciclo de debates em segurança pública e defesa social Promovido pelo Ministério Público, tem como tema “Contribuição da Justiça
Restaurativa para Segurança Pública e Defesa Social”. A Desembargadora Joanice
Maria Guimarães de Jesus, participa do encontro.
Inscrições: até 21/04. Data: 26/04, das 14h às 18h
Local: Sala de Sessões do MPBA, no CAB

Público-alvo: profissionais do meio jurídico em
geral, nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério
Público, Defensoria Pública e Advocacia. Também
podem participar profissionais de todas as áreas do
conhecimento.
Inscrições: até o dia 25/04
no site www.premioinnovare.com.br

Ajude o Asilo São Lázaro - O Asilo
São Lázaro foi assaltado e a Assessoria
de Ação Social realiza campanha para
arrecadação de fraldas geriátricas para
a instituição. As doações devem ser
entregues na sala 308-S (Ação Social), no
edifício-sede do TJBA.

Curso “Novo código de processo civil
(atualização)” - Parceria da Unicorp com
a Ufba realiza mais um encontro relacionado
ao projeto “Formação Continuada – TJBA
e Faculdade de Direito da Ufba”, desta vez
com o curso “Novo Código de Processo Civil
(atualização)”. Público-alvo: Magistrados.
Inscrições: através do Siec,
no site da Unicorp.
Aulas: 12/04 na Unicorp e 13/04 na
Faculdade de Direito da Ufba.

FLICKR

Edital para exposição em prédios do
TJBA - A Assessoria de Ação Social lançou edital
para inscrições de artistas interessados em realizar
exposições de suas obras nos espaços do TJBA em
Salvador, em 2019. A publicação busca preencher um
cronograma de mostras para o edifício-sede, no CAB;
Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré; e Fórum do Imbuí.
Inscrições: a partir de 25/03, pessoalmente
ou com envio da documentação
para centrocultural@tjba.jus.br.
Mais informações: (71) 3372-5039 //
centrocultural@tjba.jus.br

É possível também contribuir com
depósito de qualquer valor na conta da
instituição.
Branco do Brasil
CNPJ: 32.700.841/0001-06
Conta: 207407-9
Agência: 3460-6

Dicas do Servidor
Rogério Tourinho
Médico do TJBA

“Sapiens: Uma Breve História
da Humanidade”

Patrícia Gordilho

Servidora da Secretaria de
Gestão de Pessoas (Segesp)

Loja Colaborativa e Café

Indico para leitura o best-seller mundial “Sapiens: Uma Breve
História da Humanidade”, escrito pelo israelense Yuval Nohan
Harari. Na obra, o Doutor em História pela Universidade de
Oxford aborda a história da humanidade e de suas esturras
sociais ao longo desta jornada. O livro apresenta uma
abordagem diferente, longe do tradicional, de uma forma
didática e instigante.

Sabe aquele lugar que você chega e não tem mais vontade de
sair? É assim a Elementuá, uma loja colaborativa e café no Rio
Vermelho (Rua Fonte do Boi, nº 5). O ambiente é uma casa de
pescadores antiga totalmente reformada, mas que mantém as
características de uma casa mesmo: sala de estar, cozinha e loja.
Lá você encontra diversos produtos de moda, decoração e arte
feitos por microempreendedores da cidade, além do bistrô, com
salgados, doces artesanais e café do Vale do Capão. Nos finais
de semana ainda rola voz e violão na varanda. Vale a pena visitar!

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

Tribunal Baiano Trabalhando

Formação de Mediadores Judiciais e Conciliadores
na Comarca de Paulo Afonso – 11/03/2019

Mobilização de servdiores na 3ª Semana da Justiça
Pela Paz em Casa na Comarca de Barra – 13/03/2019

Vara Crime da Comara de Coaraci realiza primeira
audiência por videoconferência – 22/03/2019

Primeira audiência por videoconferência da
Comarca de Canavieiras – 26/03/2019

Inauguração de unidade do Cejusc na Comarca de
São Gonçalo dos Campos – 26/03/2019

Comarca de Santa Maria da Vitória ganhou uma unidade
do Cejusc pré-processual e processual - 28/03/2019

TJBA inaugurou uma unidade de atendimento consensual
de conflitos (Cejusc) na Comarca de Macaúbas - 29/03/2019

Projeto “Bate Papo com os Corregedores” esteve nas Comarcas
de Encruzilhada, Cândido Sales, Itambé e Itapetinga – 03/2019

