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Editorial Sumário

Reunião de discussão do Informativo #TJBA. A edição vai ser 
publicada no mês de maio, mês das noivas. Então, vamos falar 
de casamento! Assim surgiu o tema que abordamos nesse 
informativo. Sim, trata-se de um ritual de celebração do amor, 
que não é obrigatório, nem define a felicidade de ninguém. Mas 
que ainda está no imaginário e é o sonho de muitos casais.

Como o Judiciário está ligado ao registro oficial das uniões, 
reunimos, nesta edição, histórias e orientações sobre casamento. 
Você encontra informações de como fazer o registro no cartório, 
prazos e valores. Contamos com o depoimento especial do Juiz 
Alberto Raimundo que está Presidente do Instituto Brasileiro de 
Família na Bahia (Ibdfam) e já realizou mais de mil celebrações.

Como maio também é o mês da adoção, uma temática tão 
relevante e importante, abordamos ações do Tribunal baiano 
no intuito de disseminar essa prática e estimular a adoção de 
crianças e adolescentes fora do padrão exigido pela maioria 
dos pretendentes. Confira um pouco do perfil das 120 crianças 
que estão a espera de um novo lar na Bahia e o passo a passo 
para adoção. Compartilhe as informações e seja mais um a 
abraçar essa causa.

Agradecemos a participação dos servidores Susete Oliveira e 
Vitória Maia, ambas das Comarcas de Salvador, com dicas de 
locais e programações a fazer. Compartilharmos também os 
próximos eventos e notícias do Judiciário baiano. São oito páginas 
de informações que agregam e auxiliam nas suas decisões.

Boa leitura!
Ascom
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• 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

Veja vídeo especial sobre adoção no canal do TJBA no YouTube
Mais informações sobre adoção e apadrinhamento no Informativo #TJBA nº 02

Adote! 120 crianças e 
adolescentes aguardam

um novo lar na Bahia

Conheça o perfil dos aptos para adoção
Cadastro Nacional de Adoção
Relatório de Dados Estatístico

Total PorcentagemTítulo

1. Total de crianças/adolescentes disponíveis: 120 100,00%

2. Total de crianças/adolescentes da raça branca: 8 6.67%

3. Total de crianças/adolescentes da raça negra: 35 29.17%

5. Total de crianças/adolescentes da raça parda: 77 64.17%

7. Total de crianças/adolescentes que possuem irmãos

7.1 Total que não possuem irmãos: 59 49.17%

7.2 Total que possuem irmãos: 61 50.83%

8. Total de crianças/adolescentes que possuem problemas de saúde: 42 35%
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Na Bahia, 120 crianças e adolescentes estão aptos para adoção. 
Na lista de pretendentes há um número muito maior de 
candidatos a adotar: 1.413 (dados de abril de 2019). 

Isso acontece porque a maioria das crianças que está nas 
instituições de acolhimento são crescidas ou já adolescentes; 
afrodescendentes ou pertencentes a minorias étnicas; com 
deficiências; necessidades específicas de saúde; ou integram 
grupos de irmãos; entre outros motivos. Perfis que não 
correspondem com as preferências da maioria dos habilitados.

O TJBA, por meio da Corregedoria das Comarcas do Interior, 
lançou no mês de maio de 2019, a campanha “Adote – 
Encontro de Corações”, em homenagem ao Dia Nacional de 
Adoção, comemorado em 25/05. A ação promove uma série 
de atividades educativas - em Mucuri, Itamaraju, Prado, Porto 
Seguro e Lauro de Freitas - para esclarecer sobre a temática 
e reforçar a importância de adotar crianças fora do perfil 
idealizado pela maioria dos habilitados. 

Toda pessoa com mais de 18 anos de idade, seja ela casada 
ou não, solteira ou em união estável, pode adotar, desde 
que seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. 
Podem ser adotadas crianças e adolescentes com até 
18 anos, cujos pais são falecidos ou concordaram com a 
adoção, e que tiverem sido destituídos do poder familiar. 
Ou seja crianças que deixaram de ter a guarda dos pais.

Maiores de 18 anos também podem ser adotados. 
Nesse caso, o processo de adoção é regido pelo 
Código Civil e julgado pelo Juízo Cível. A adoção 
de crianças e adolescentes está prevista no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Confira o passo a passo para adoção
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• Em casos de doença de um dos noivos, o oficial do cartório e o juiz de paz podem realizar a cerimônia fora do 
cartório. O ato é pago.

• Geralmente, quando é casamento coletivo, alguma associação (de bairro, de igreja, profissional, etc) organiza a 
documentação dos casais e dá a entrada no cartório.

• A transformação da união estável em casamento civil, tem o mesmo processo acima.

Desde 2012, com a aprovação 
do Provimento 12/2012 das 
Corregedorias Geral da Justiça 
e das Comarcas do Interior, o 
TJBA realiza casamento civil 
entre pessoas do mesmo sexo. 
O passo a passo para o registro 
é o mesmo em todos os casos.

Texto: Rayane Araujo

Com 30 dias de antecedência
da data prevista para a cerimônia, 
os noivos devem ir ao Cartório de 
Registro Civil mais próximo à casa 
de um deles e iniciar o processo 

 de habilitação. 

Documentos que 
devem apresentar: RG, CPF, 

Certidão de nascimento 
atualizada (segunda via, 

com validade de seis 
meses), e comprovante

de residência. Apresentar 
também duas testemunhas.

Caso um dos noivos
seja divorciado (a) 

ou viúvo (a), além da 
certidão de casamento, 
deve levar a averbação 
do divórcio ou óbito.

O boleto para 
pagamento do Daje 
é retirado no próprio 

cartório, no mesmo dia 
do início do processo 

de habilitação.

Valor do Daje: R$ 186,28*

Vai casar?  
Veja como fazer o registro:Juiz coleciona mais de mil 

celebrações de casamentos
Alberto Raimundo acredita na instituição família e conta histórias 
de cerimônias já realizadas no estado da Bahia

1

Depois do preenchimento dos 
dados solicitados pelo cartório e 

entrega dos documentos, a unidade 
publiciza a cerimônia no Diário da 

Justiça Eletrônico, para
a confirmação que não há 

impedimentos.
 Essa publicização é paga – R$ 33,08*

2 Os noivos agendam 
a data com o Cartório, 

onde solicitaram o 
registro, caso queiram 
que a oficialização seja 
apenas civil, realizada 

por um juiz de paz 
ou oficial do cartório.

3

Nestes casos, o Cartório 
entrega o “Termo de 
casamento religioso” 

aos noivos.

Após a realização
da cerimônia, eles
têm um prazo de

90 dias para 
devolver o documento 

preenchido e 
assinado ao cartório, 
para a comprovação 
de que o casamento 

ocorreu.

4
Caso os noivos

desejem casar na 
igreja com efeito 
civil, devem pagar

também uma 
taxa de R$ 70*

*Valores da tabela de 2019
*Se a pessoa não tiver condições de pagar as custas do casamento, deve comprovar essa situação no cartório

Regime de bens é a regra combinada antes do 
casamento sobre como o casal dividirá os seus 
bens, após a união. Normalmente, o regime 
adotado é o de comunhão parcial, onde fica 
acertado que os ganhos durante a vida em 
comum pertencerão aos dois. Também há 
os seguintes regimes: comunhão universal; 
separação total; e separação obrigatória.

Mais de mil cerimônias de casamentos 
já foram realizadas pelo Juiz Alberto 
Raimundo Gomes. Pode parecer muito, 
mas não para o Magistrado, que está 

disposto a aumentar esse número.“Entendo que 
é melhor comemorar para aquele momento de 
felicidade da pessoa do que ficar em casa sem 
fazer nada”, diz.

Para ele, é um prazer contribuir com a nova fase do 
casal. “É um presente que eu dou a mim mesmo, a 
satisfação é minha também”, acrescenta, destacando 
que acredita na instituição família. O Juiz Alberto 
Raimundo, Titular da 9ª Vara Cível de Salvador, atua 
em Vara de Família há 30 anos e, atualmente, preside 
o Instituto Brasileiro de Família na Bahia (Ibdfam).

Ele realiza não somente cerimônias individuais, como 
também coletivas, e coleciona histórias inusitadas de 
casamento.“Uma vez um noivo fez uma brincadeira 
muito sem graça. Na hora de dizer“sim”, ele 
falou“não”. Pedi que se retirasse, ele começou a alegar 
que estava brincando, mas não voltei atrás, mandei 
que saísse e ficasse pensando em sua atitude, e falei 
que seria o último a casar naquele dia”, relembra o 
Juiz se divertindo com o fato. 

Para ele, uma das peculiaridades em celebrar casamento 
é encontrar, depois de um tempo, o casal com filhos. Ele 
conta que uma das cerimônias que mais o emocionaram 
foi a de duas mulheres, que entraram vestidas de 
noiva.“O que normalmente não acontece, uma entra 
de vestido e a outra de camisa”, completa. Na lista 

de celebrações realizadas pelo Juiz tem até  famosos, 
como as cantoras Daniela Mercury e Ivete Sangalo.

Outro momento que faz parte da vida do Magistrado 
é o divórcio. Ele relatou que alguns casais, depois 
de 30 dias de casados, o procuram para iniciar a 
separação.“As pessoas não se dispõem a conhecer 
o parceiro (a) com a profundidade que uma relação 
precisa para se eternizar”, enfatiza. 

Para o Juiz, a sociedade de hoje permite um período 
de convivência maior e mais profundo com o outro, 
através da facilidade de comunicação, proporcionada 
pela tecnologia.“É preciso ver a pessoa sem 
maquiagem, como ela come, como acorda, como 
foi a criação dela, quais fundamentos está trazendo 

para a relação, se são parecidos com os seus ou muito 
diferentes. Tudo isso incomoda em um relacionamento 
no futuro, por isso é preciso conhecer para saber se 
você vai conseguir moldar sua criação com a dela”.

Alberto Raimundo acredita no casamento e por 
isso tem satisfação em celebrá-los. Apesar de ter se 
separado depois de 35 anos de casado, ele afirma 
que não tem nenhum tipo de frustração e a crença 
nessa instituição é a mesma.“Acho que o casamento 
ainda é importante para o modelo que queremos 
perpetuar, claro que depende do entendimento de 
cada um, do modo de vida, do que você quer passar. 
Não importa se duas pessoas ou uma, muito menos 
se é do mesmo sexo ou não, se estão juntos, querem 
constituir alguma coisa”.

“Acho que o casamento
ainda é importante para o modelo 

que queremos perpetuar”
Juiz Alberto Raimundo
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ACORDO

O TJBA renovou o convênio com a 
Justiça Federal de Primeiro Grau – 
Seção Judiciária Bahia (TRF1) visando 
ao gerenciamento da escolha dos 
profissionais prestadores de serviços 
de assistência judiciária gratuita 
e dos respectivos pagamentos de 
honorários de peritos, tradutores, 
intérpretes e advogados dativos, no 
âmbito da jurisdição federal delegada.

DNA

O Projeto Pai Presente conta com um 
novo laboratório para fornecimento 
dos laudos de teste de DNA, para re-
conhecimento de paternidade. A par-
tir de agora, tanto na capital quanto 
no interior do Estado, a coleta aplicá-
vel passa a ser feita por amostra de 
sangue e não mais por amostra de 
mucosa bucal.

VAI

O Presidente do TJBA, Desembargador 
Gesivaldo Britto, realizou mais uma 
edição do Programa VAI – “Vivência, 
Alteridade e Integração”. Desta vez, 
a visita aconteceu em Vitória da 
Conquista, nos dias 09 e 10/05, e 
reuniu mais de 30 magistrados da 
região sudoeste do Estado para tratar 
sobre questões do 1º Grau. 

META 2

O TJBA trabalha com a meta de 
julgar até 31 de julho deste ano 
a maior quantidade possível de 
processos distribuídos. O Tribunal 
baiano objetiva melhorar os índices, 
garantindo mais celeridade no 
julgamento dos processos e superar 
a Meta 2 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

UNIJUD

Durante o mês de abril, o cronograma 
do Projeto Unijud Digital, que tem 
como meta a implantação assistida do 
PJe em todas as unidades não criminais 
até janeiro 2020, contemplou 20 Varas 
de Relações de Consumo de Salvador. 
Em maio, mais 15 unidades recebem 
a equipe Unijud. Desde  1º/04, os 
Cartórios Integrados de Família 
também iniciaram o uso do PJe.

CEJUSC

O TJBA inaugurou unidades do Centro 
Judiciário de Resolução Consensual 
de Conflitos (Cejusc) na Universidade 
Católica do Salvador (Ucsal), campus de 
Pituaçu (09/04); no térreo do Fórum da 
Comarca de Feira de Santana (23/04); e 
na Comarca de Marau (02/05). O Cejusc 
estimula a resolução de conflitos pela 
mediação e conciliação.

OPINIÃO

O TJBA aplicou, de 19/04 a 17/05, 
uma pesquisa de opinião entre 
servidores, magistrados, promotores, 
procuradores, defensores, advogados 
e jurisdicionados. A pesquisa, que 
está em sua segunda edição, objetiva 
a melhoria contínua da prestação 
jurisdicional.

MUDANÇA

A Lei 13.812, de 18/03/2019, que trata 
da Política Nacional de Pessoas Desa-
parecidas, modificou o artigo 83, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), alterando de 12 para 16 anos 
a idade mínima para que crianças e 
adolescentes possam viajar dentro do 
território nacional.

ACESSIBILIDADE

Visando facilitar o acesso das pessoas 
com deficiências auditiva e visual, 
o TJBA incluiu em seu site duas 
ferramentas de acessibilidade: alto 
contraste e VLibras. Os recursos estão 
localizados no canto direito do menu 
superior (vermelho).

SEEU

Os usuários do Sistema Eletrônico de 
Execução Penal Unificado (SEEU), no 
TJBA, devem realizar solicitações de 
cadastro ou qualquer esclarecimento 
referente a plataforma, através do 
Service Desk, por meio dos telefones 
0800 071 8522 e 71 3324-7400, de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

MUTIRÃO

O 2ª Mutirão Fazendário de Simões 
Filho realizou 300 acordos, alcançando 
um valor aproximado de R$1 milhão. 
A ação, ocorrida de 08 a 17/04, 
buscou reduzir o número de feitos 
fiscais relacionados à Fazenda Pública 
Municipal e, consequentemente, o 
número de devedores.

INTERDIÇÃO

A realização do 1º Mutirão de 
Interdição da Comarca de Feira de 
Santana, de 08 a 12/04, totalizou 
206 perícias médicas, referentes a 
processos tramitados na 1ª, 2ª e 3ª 
Varas de Família da Comarca. A ação 
ocorreu no Fórum Filinto Bastos, no 
centro da cidade de Feira de Santana.

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

Dicas do Servidor

Caminhar na praia e comer beiju,
em Maceió

Encontro de cachorros 
no Parque da Cidade

#COMPARTILHE

FLICKR

XIV Semana Nacional de Conciliação - 
De 04 e 08/11, a ação promove o uso dos meios 
consensuais para solução de litígios. As inscrições 
de processos acontecem de 09 a 13/09. 

Prêmio Boas Práticas 2019 - Voltado para servidores estaduais dos Poderes 
Executivos, Legislativos e Judiciário, além de funcionários do Ministério Público e 
Defensoria Pública. 
Inscrições: até 22/07
Inscrições: www.valorizaservidor.ba.gov.br
Mais informações: www.portaldoservidor.ba.gov.br/premio-de-
boas-praticas

Audiência Pública - O TJBA realiza um debate 
sobre gestão das águas na região Oeste, a fim de 
promover a pacificação social e a melhor forma de 
solucionar conflitos nessa área.

Dia: 30/05, às 9h, na antiga sala do Tribunal Pleno, 
3º andar, no edifício-sede do TJBA em Salvador 

A audiência pode ser acompanhada em tempo real, 
pelo canal do TJBA no YouTube.

Comunicação e Justiça - O Informativo 
#TJBA é um dos finalistas do XVII Prêmio 
Nacional de Comunicação e Justiça. O TJBA 
concorre também com o livro “Bahia: Um olhar 
da Justiça”. O prêmio trata-se de uma iniciativa 
do Fórum Nacional de Comunicação & Justiça 
(FNCJ). O resultado final será divulgado 
no último dia do Congresso Brasileiro de 
Comunicação e Justiça (Conbrascom), que 
acontece de  29 a 31/05, em São Paulo.

Projeto Área Legal - Iniciativa da 
Corregedoria das Comarcas do Interior 
do TJBA, o projeto promove minicursos, 
palestras, encontros, painéis e conferências, 
abordando os princípios normativos legais 
da regularização fundiária urbana e rural. 
O lançamento acontece dia 24/05, no 
Salão do Júri do Fórum da Comarca de 
Conceição de Coité.

Indico para todo mundo que for a Maceió - Alagoas, uma 
caminhada na praia, à noite, se deliciando com os típicos 
beijus da cidade. É um programa bem natureza, um passeio 
agradável.

O encontro de cachorros no Parque da Cidade acontece no 
verão e na primavera. Indico para quem tem cachorros. É um 
ambiente muito legal, fazemos piquenique tanto para nós, 
quanto para os bichinhos. 

Fazemos campanhas para cada um levar um saco de ração para 
doarmos às instituições que cuidam de cachorros abandonados. 

É só chegar e participar! 

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

Susete Oliveira
Assessora de Juiz na 9º Vara Cível Salvador

Vitória Maia
Coordenadora do 
Núcleo Extrajudicial 



#TBT Tribunal Baiano Trabalhando

Mutirão do Pai Presente com abordagem de constelação familiar
aconteceu na comarca de Santa Cruz Cabrália - 10/04/2019

Vara da Infância e Juventude de Jeremoabo visita cidades para 
orientar a rede de proteção à criança e ao adolescente - 06/05/2019

13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador organiza as 
atividades com foco no atendimento da Meta 2 - 10/05/2019

Seis instituições sociais recebem um total de R$ 28.644, 
oriundos de prestação pecuniária da Comarca de Itambé - 30/04/2019

Itaberaba realiza audiências do projeto Pai Presente; 
em 24 delas houve abertura de exame de DNA - 29/04/2019

Comarca de Laje faz audiência criminal por videoconferência com a 
Vara de Santo Antônio e a Cadeia Pública de Salvador - 12/04/2019

Servidores de Ipiaú participam de capacitação sobre a Integração da
Segurança Pública com a Justiça Restaurativa nos Juizados - 30/04/2019

Magistrado faz entrega de recursos pecuniários de 
transação penal a instituições de Camacan - 24/04/2019

Projeto Pai Presente na Comarca de Iaçu realiza mutirão
com a abertura de doze exames de DNA - 02/05/2019

Facilitadores do Cejusc de Brumado promovem técnicas da Justiça
Restaurativa para esclarecer supostas ameaças de morte - 06/05/2019


