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Editorial Sumário

O Tribunal de Justiça da Bahia, primeiro Tribunal das 
Américas, tem a Ouvidoria mais antiga das Cortes 
estaduais. O setor completa 25 anos em 2019. 
Motivo que nos estimula a falar sobre esse trabalho 
de atendimento ao cidadão.

Reclamação, solicitação de informação, denúncia, 
elogio e sugestão são recebidos diariamente. Em 
setembro de 2018, a Ouvidoria ganhou um novo 
sistema, mais ágil e com funções automatizadas. 
A Juíza Ouvidora Marina Kummer nos relata um 
pouco da sua experiência no setor e as mudanças 
para melhor atender ao jurisdicionado.

Nesta edição falamos também das novas ferramentas 
de acessibilidade, implantadas no site do TJBA, para 
facilitar a obtenção de informações por pessoas com 
deficiência visual ou auditiva. Destacamos ainda a 
alteração nos Plantões Judiciários de 1º e 2º Graus.

Agradecemos à Desembargadora Maria de 
Fátima Silva Carvalho e à Servidora Meg Bahia, 
que colaboraram com dicas para os colegas de 
lugares para viajar. Compartilhamos notícias, 
cursos e eventos do Tribunal.

Boa leitura!!!
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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
Mais informações: www.tjba.jus.br

O site do TJBA tornou-se mais acessível, com a implantação 
das ferramentas alto-contraste e Vlibras – acesso pelo menu 
superior à direita (vermelho). O alto-contraste, além de 
facilitar a leitura de pessoas com baixa visão ou daltonismo, 
melhora a legibilidade de texto em ambientes com muita 
luz, ao promover uma inversão das cores na página e o 
aumento do contraste entre elas. Outra vantagem da 
ferramenta é a diminuição do consumo de energia para 
quem utiliza tablet ou notebook, prolongando a autonomia 
da bateria.

O VLibras, direcionado para os deficientes auditivos, realiza 
a tradução automática do Português para a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras). Para habilitá-lo, basta clicar no símbolo de 
libras, disponibilizado no menu vermelho superior à direita, 
e ter acesso às orientações para instalar a ferramenta. Na 

O TJBA alterou os horários dos Plantões Judiciários, que 
acontecem todas as noites após o horário do expediente e 
aos finais de semana e feriados.

Os Plantões do Judiciário (1º e 2º Graus) passaram a aten-
der às partes e advogados de segunda à sexta-feira, das 
18 às 22h, e aos finais de semana, feriados e recesso fo-
rense, das 9 às 13h. 

Após este horário, o jurisdicionado não pode realizar qual-
quer tipo de peticionamento, exceto eletronicamente, nos 
casos de pedidos de urgência que caracterizem risco de 
morte. Para atender a estes casos, um servidor e um ma-

JURIDIQUÊS 

*Daltonismo

Trata-se de um t ipo de deficiência v isual em que o 
indiv íduo não é capaz de reconhecer e diferenciar 

algumas cores específicas.

parte inferior desta página, o usuário seleciona o navegador 
que costuma utilizar (Google Chrome, Safari e Firefox) e 
instala a extensão da ferramenta. Há também a possibilidade 
de baixar e instalar o VLibras em computadores, tablets 
e smartphones. Após a instalação, basta selecionar os 
parágrafos desejados com o botão esquerdo do mouse e 
com o direito selecionar a opção “traduzir para libras”. 

A inserção dos novos modelos é fruto do trabalho da 
Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TJBA que, liderada 
pelo Desembargador Julio Tavessa, tem desenvolvido estudos 
e ações com vistas a ampliar a acessibilidade eletrônica.

TJBA acessível: alto-contraste e Vlibras

Plantões do 1º e do 2º Grau têm
novo  horário de funcionamento

gistrado permanecem a disposição. A mudança começou 
a valer no mês de abril de 2019. 

CONFIRA O FUNCIONAMENTO

Plantão do 1º Grau e Audiências de Custódia
Petições pelo e-SAJ. Apenas os autos de prisão em fla-
grante, medidas sigilosas e pedidos de prisão preventiva 
são recebidos presencialmente e digitalizados, posterior-
mente, 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) Telefone: (71) 3241-4043 / 3406-1646

Plantão do 2º Grau
Ações devem ser peticionadas pelo Sistema PJe (Processo 
Judicial Eletrônico). A ferramenta possibilita o peticionamen-
to para as classes Habeas Corpus Cível e Criminal, Agravo de 
Instrumento Cível, Mandado de Segurança Cível e Criminal, 
entre outras classes processuais.

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 pe-
ças processuais e documentos.

Endereço: edifício-sede do TJBA, na 5ª Avenida do CAB, 
nº 560, Térreo Telefones: (71) 3372-5610 (71) 9 9626-0514 
E-mail: plantao2grau@tjba.jus.br
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Texto: Danile Rebouças

PORTAL DA
OUVIDORIA

ESCOLHA A
CATEGORIA

ESCOLHA A
CATEGORIA

VOCÊ SABIA QUE PODE TER 
ACESSO SIMPLES E FÁCIL 
AO TJBA?

“Aprimorar o diálogo com os jurisdicionados, no 
desafiante trabalho de ouvir todos os cidadãos e fa-
zer suas vozes ecoarem na Instituição, é o objetivo 
desta Ouvidoria. Além de ser de extrema importância 
para o fortalecimento da prestação jurisdicional, com 
vistas à celeridade da tramitação dos processos e à 
transparência dos procedimentos, elevando a credi-
bilidade da Justiça”.

A fala da Juíza Ouvidora do Tribunal de Justiça da 
Bahia, Marina Kummer, retrata o trabalho desenvol-
vido pela Ouvidoria do TJBA, a mais antiga de todos 
os tribunais de justiça. Implantada em 1994, o setor 
completa 25 anos em 2019.

Juíza Titular de entrância final, Titular da 1ª Vara de 
Família da Comarca de Itabuna, a Juíza Marina tem 
cerca de 13 anos e seis meses de carreira. Atuou 
como Juíza Substituta por cinco anos e já passou pe-
las comarcas de Camaçari, Cícero Dantas, Tucano, Ira-
rá, Ipiaú, Rui Barbosa, Acajutiba e Itabuna. 

Ela assumiu como Juíza Ouvidora em fevereiro de 
2018, a convite da 2ª Vice-Presidente, Desembarga-
dora Maria da Graça Osório Pimentel Leal, após apro-
vação do seu nome pelo Tribunal Pleno. A experiência 
tem sido gratificante. “Como juíza, exercer a função 
de Ouvidora é uma experiência muito enriquecedora, 
pois vivencio um aprendizado diário com as diversas 
demandas que nos chegam”, pontua.

Ao assumir a coordenação do órgão, a Juíza Marina 
envidou esforços para a atualização tecnológica do 
sistema e redução das demandas represadas. Havia 
14.897 queixas ativas. Em setembro de 2018, a nova 
ferramenta foi implantada, com a automatização de 
algumas funções, layout atualizado e intuitivo. Nove 
meses depois, todas as manifestações foram agiliza-
das e baixadas. 

No novo Sistema da Ouvidoria foram registra-
das 6.771 demandas no período de 06/09/2018 a 
27/06/2019. Todas estão encaminhadas ou arquiva-
das. “Buscamos um melhor serviço para o cidadão, 
para que ele, de forma ágil e fácil, consiga formular 
sua reclamação, pedido de agilização de processo, 
pedido de informação, formular denúncia ou mesmo 
elogio, bem como obter uma resposta de maneira 
eficaz”, afirma a Magistrada. 

O setor também criou o “Certificado de Elogio”, 
que é encaminhado ao servidor/magistrado que tem 
seu trabalho elogiado pelo cidadão por meio da Ou-
vidoria Judicial, como forma de parabenizar e de re-
conhecer as boas práticas, e de estimular o aperfei-
çoamento do serviço.

A Ouvidoria recebe reclamação, solicitação de infor-
mação, denúncia, elogio e sugestão. O compromisso, 
conforme a Juíza Marina faz questão de ressaltar, é 
dar uma resposta ao cidadão. Por isso, é essencial a 
colaboração de todos os juízes, com respostas às de-
mandas encaminhadas.

“O cidadão que busca a Ouvidoria Judicial quer ser 
ouvido e ter uma resposta, mesmo que não seja a 
solução imediata do seu problema”, comenta a Ma-
gistrada. Reduzir o tempo médio de resposta para 
até cinco dias é o desafio atual do setor.

Para celebrar os 25 anos da Ouvidoria, a Juíza Ouvidora 
organiza um seminário que incluirá discussões sobre a 
Lei de Acesso à Informação, com a participação da Ou-
vidoria de outros órgãos públicos. O evento será aberto 
ao público.

Pronto! Seu contato com a Ouvidoria do TJBA já foi realizado, e você pode acompanhar
o andamento da sua demanda no item ‘Acompanhe sua manifestação aqui’.

O Regimento Interno 
da Ouvidoria foi 

aprovado pelo Pleno 
em 2008, quando
o órgão passou a 
ser vinculado à 

2ª Vice-Presidência

Acesse o Portal da
Ouvidoria, disponível na

 parte superior do 
site do TJBA. 

Na aba ‘Nova manifestação’
escolha entre: Reclamação, 
Solicitação de informação, 

Denúncia, Elogio, Sugestão e 
Reclamação (extrajudicial)

Preencha os dados solicitados
(caso a demanda seja referente
a um processo, o cidadão deve

ser parte do processo e ter
o seu CPF cadastrado)

Se preferir, pode comparecer presencialmente à Ouvidoria. 
A unidade funciona no 3º andar, sala 304 A – Ala Norte, no prédio-sede 
do TJBA, localizado no Centro Administrativo da Bahia, das 8h às 18h.

O setor atende também pelos números 0800 071 2222  |  (71) 3372-5565

Para questionar 
sobre o andamento

do processo, o mesmo
deve estar sem movimentação

há mais de 90 dias; o reclamante 
deve ser parte ou advogado;
e a manifestação não pode

envolver dicussão sobre
decisão judicial.

Caso o cidadão não
forneça email / telefone
válidos, a Ouvidoria se

isenta de prestar ao
solicitante o resultado

obtido em sua
reclamação.

Ouvidoria Judicial: 
fortalecimento e transparência
do serviço prestado ao cidadão
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DESCARTE I

A Comissão Permanente de Avaliação 
Documental (CPAD) do TJBA publicou 
um novo edital de Ciência de 
Eliminação de Documentos Judiciais, 
no dia 04/06. O documento refere-
se a eliminação de 7.876 processos 
de Execuções Fiscais de diversas 
comarcas do estado e dá o prazo de 
45 dias para pedido dos originais, caso 
haja interesse de alguma das partes. 

CONCURSO

No dia 05/06, o Presidente do TJBA, 
Desembargador Gesivaldo Britto, no-
meou mais 100 candidatos aprovados 
no cadastro reserva do concurso pú-
blico de 2014, para os cargos de Ana-
lista Judiciário – Subescrivão e Técni-
co Judiciário – Escrevente. O concurso 
tem validade até julho de 2019.

RECICLAGEM

No dia 04/06, o Núcleo Socioambiental 
inaugurou, em homenagen ao Dia do 
Meio Ambiente, na Praça de Serviços 
do edifício-sede, o Ecoponto TJBA. 
Trata-se de um ponto fixo destinado à 
coleta de resíduos recicláveis. Podem 
ser doados objetos eletrônicos 
(mouses, teclados, chips e placas), 
plásticos, bucha de prato e óleo de 
cozinha.

TREINAMENTO

O TJBA inaugurou o Centro de 
Treinamento da 2ª Casa de Justiça 
e Cidadania do Centro Judiciário de 
Solução Consensual de Conflitos 
(Cejusc), em parceria com a Fundação 
Lar Harmonia, no dia 17/05. Instalado 
no 4º andar da Fundação, o espaço 
conta com quatro salas equipadas 
para treinamentos e capacitações.

DESCARTE II

Após o prazo de 45 dias da publicação 
do edital de Eliminação de Documentos 
Judiciais, não havendo oposição 
ou solicitação, os processos serão 
reciclados com uma cooperativa. A 
lista de processos a serem eliminados 
e o edital podem ser acessados no site 
do TJBA, no menu azul à esquerda, no 
link ‘Gestão Documental’ > Editais de 
Eliminação’.

UNIJUD

O projeto Unijud Digital concluiu em 
junho a etapa de implantação assistida 
do Processo Judicial Eletrônico (PJe). 
Agora 100% dos processos novos, 
não criminais, no 1º Grau, tramitam 
unicamente pelo PJe. Na capital, a 
implantação assistida do Sistema 
PJe iniciou em abril. Já no interior do 
estado começou em agosto de 2018, 
seguindo até maio deste ano.

POUPADORES

Pela primeira vez, o TJBA participou 
do mutirão nacional para resolver 
processos de poupadores que 
tiveram perdas advindas dos planos 
econômicos Bresser (1987), Verão 
(1989) e Collor II (1991). A ação 
ocorreu de 27 a 31/05, no Centro 
Judiciário de Solução Consensual 
de Conflitos (Cejusc) das Varas de 
Relação de Consumo e Cível.

JUIZADOS

Oficiais de Justiça da Coordenação 
dos Juizados Especiais passaram a in-
tegrar a Central de Cumprimento de 
Mandados. A determinação, publica-
da no Diário da Justiça Eletrônico do 
dia 03/06, visa a aumentar a eficiência 
no trabalho desses profissionais, além 
de uma padronização dos procedi-
mentos.

MONITORAMENTO

As comarcas do interior do Estado 
terão monitoração eletrônica para 
os presos em regime semiaberto 
domiciliar. No dia 09/07 a cidade 
de Juazeiro foi a primeira a ser con-
templada. Na ocasião, 52 detentos 
receberam a tornozeleira eletrônica. 
No dia 31/07 será a vez de Vitória 
da Conquista.

SELO ELETRÔNICO

As serventias do estado da Bahia 
que realizam serviços notariais e de 
registros têm até o dia 31 de agosto 
de 2019 para usar apenas o selo de 
autenticidade na sua forma eletrônica, 
em substituição ao selo físico, para 
todos os atos praticados. A mudança 
do prazo para o uso do selo eletrônico 
foi oficializada pelo Ato Conjunto nº 9, 
de 18/06/2019.

PRÊMIO

O TJBA ganhou o XVII Prêmio 
Nacional de Comunicação e Justiça, 
na categoria Publicação Especial, com 
o livro ‘Bahia: Um olhar da Justiça’. 
O Informativo #TJBA também ficou 
entre os finalistas, com a conquista 
do terceiro lugar na categoria Mídia 
Impressa. A premiação trata-se de 
uma iniciativa do Fórum Nacional de 
Comunicação & Justiça (FNCJ).

DEPOIMENTO

A Comarca de Feira de Santana realizou, 
nos dias 12 e 13/06, as primeiras 
audiências com Depoimento Especial, 
após a capacitação de servidores, 
promovida pela Coordenadoria da 
Infância e Juventude. As sessões 
aconteceram na 1ª Vara Crime e 1ª 
Vara da Infância e Juventude, com o 
objetivo de garantir a proteção e a 
prevenção à violação dos direitos da 
criança e do adolescente.

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

Dicas do Servidor

Cordilheira do Himalaia

#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

Área Legal - Projeto promove debates 
sobre Regularização Fundiária Urbana 
(Reurb) e Rural em mais cinco comarcas no 
mês de julho: Lençóis (11/07); Amargosa 
(16/07); Una (18/07); e Livramento de 
Nossa Senhora (23/07). As discussões são 
abertas ao público.

Semana de Sentenças e Baixas 
Processuais - A ação visa a concentração 
de esforços na prolação de sentenças em 
processos da Meta 2 e baixas processuais. Em 
2019, serão realizadas no períodos de 22 a 
26/07 e de 14 a 18/10.
Confira cursos oferecidos pelo TJBA em 
http://www5.tjba.jus.br/unicorp/ 

Casa de Justiça e Cidadania - Os serviços 
da Casa da Justiça e Cidadania, localizada no 
Shopping Baixa dos Sapateiros, estão sendo 
prestados, temporariamente, em outros locais: na 
unidade ao lado da Vara de Auditoria Militar - 
Av. Salvador nº 41, Bonfim (Defensoria Pública 
e Secretaria Jurídica da Casa da Justiça); na 
unidade da Prefeitura Municipal, Comércio 
(Bolsa Família); Tribunal Regional Eleitoral, 
no CAB (Justiça Eleitoral); Fórum Teixeira 
de Freitas, no bairro de Sussuarana (Justiça 
Federal).

Curso de Gestão Pública - Voltado 
para servidores, preferencialmente, da área 
administrativa, a Universidade Corporativa 
(Unicorp), em parceria com o Senai, 
promove dez cursos de até 60 horas. O 
período de inscrição varia de acordo com 
a capacitação. Inscrições: Confira em 
www5.tjba.jus.br/unicorp/

Prêmio AMAERJ - Seguem abertas até 
o dia 12/08 as inscrições de trabalhos para a 
8ª edição do Prêmio Amaerj Patrícia Acioli 
de Direitos Humanos. Além de “Trabalhos 
dos Magistrados”, a premiação nacional tem 
mais três categorias: Reportagens Jornalísticas, 
Práticas Humanísticas e Trabalhos Acadêmicos. 
Mais innformações: http://amaerj.org.br/premio/ 

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

Desembargadora 
Maria de Fátima Silva Carvalho
Coordenadora do Núcleo Socioambiental do TJBA

Meg Bahia 
Secretária adjunta da Secretaria de Direito Público

Reserva de Sapiranga

Minha dica é para conhecerem a Reserva de Sapiranga, 
na Linha Verde. Cachoeiras e trilhas, desbravando rios de 
águas cristalinas, aonde o contato com a natureza e toda 
sua energia e beleza revigoram o corpo e a alma. Caso 
não queiram andar, podem alugar quadriciclos.

 Garanto que será um dia inesquecível!

No mês de março 2018, fiz uma viagem pela Cordilheira 
do Himalaia. Passei pela Índia, pelo Nepal, por Butão e 
sobrevoei o Monte Everest, a montanha de maior altitude 
da Terra. Gostei muito da parte mística, dos rituais dos 
templos, dos monastérios e da vida cultural desses países.

Foi uma experiência mística e cultural, por isso indico 
esse passeio.



#TBT Tribunal Baiano Trabalhando

Comarca de Barra realiza, pela primeira vez, curso preparatório 
para pretendentes à adoção - 24/05/2019

Cejusc de Vitória da Conquista realiza projeto Descomplicando
os Direitos, no Povoado de Queimadas - 03/07/2019

Juizado Especiais de Valença celebra o alcance da meta de processos 
baixados, estabelecida no Planejamento Estratégico 12/06/2019

A Coordenadoria da Infância e Juventude preparou uma programação especial 
para celebrar os 29 anos do Estatudo da Criança e do Adolescente - 09/07/2019

Vara da Infância e Juventude de Ilhéus comemora dia 
Nacional da Adoção com ação educativa - 28/05/2019

A Vara Criminal da Comarca de Barra comemora a nova conquista 
do selo TJBA Justiça em Números - 14/06/2019

Equipe do TJBA realizou projeto saúde no interior na comarca 
de Feira de Santana de 20/05/2019 a  06/06/2019

Posse coletiva de novos servidores do TJBA, Analistas e Técnicos Judiciários, 
aprovados no concurso de 2014 - 18/06/2019


