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Coordenação dos Juizados Especiais, em 06 de agosto de 2020. 

FABIANA ANDRÉA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO
Juíza Assessora - Coordenação do Sistema Estadual dos Juizados Especiais 

PORTARIA Nº 471/2020-COJE

A JUÍZA COORDENADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, no uso de suas atribuições legais, advindas do Decreto Judiciário nº 85/2020,

RESOLVE

Designar a Juíza Leiga IVE NEVES ANDRADE, para, sem prejuízo da atual lotação, cooperar no Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de 
Santa Cruz Cabrália, até o dia 31 de agosto de 2020.

Coordenação dos Juizados Especiais, em 06 de agosto de 2020.

FABIANA ANDRÉA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO
Juíza Assessora - Coordenação do Sistema Estadual dos Juizados Especiais

PORTARIA Nº 472/2020-COJE

A JUÍZA COORDENADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, no uso de suas atribuições legais, advindas do Decreto Judiciário nº 85/2020,

RESOLVE

Designar a Juíza Leiga ANNE CAROLINE DE SA MUNIZ GAVAZZA, para, sem prejuízo da atual lotação, cooperar na 1ª Turma Recursal Provi-
sória da Comarca de Salvador, vinculada ao Magistrado Paulo César Almeida Ribeiro, até o dia 31 de agosto de 2020.

Coordenação dos Juizados Especiais, em 06 de agosto de 2020.

FABIANA ANDRÉA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO
Juíza Assessora - Coordenação do Sistema Estadual dos Juizados Especiais
DECISÕES/DESPACHOS EXARADOS PELA MM. JUÍZA COORDENADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, EXMA. SRA. DRA. FABIANA AN-
DREA DE A. O. PELLEGRINO:

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2020/27654
INTERESSADO: 8004560 - JOSE ALVES PINHEIRO
ASSUNTO: Assistência à saúde - prontuário médico do servidor
Trata-se de concessão de licença médica pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 03/07/2020, com término em 01/08/202, conforme laudo 
de inspeção de saúde nº 495/2020, emitido pela Junta Médica Ofi cial do Judiciário do Estado da Bahia, em favor do(a) servidor(a) JOSE ALVES 
PINHEIRO, cadastro nº 800.456-0, lotado(a) na Coordenação dos Juizados Especiais - COJE, nesta Capital.
O requerimento tem fulcro no art. 145, da Lei Estadual nº 6.677/1994 (Estatuto do Servidor), e, uma vez periciado(a) o(a) servidor(a) pela Junta 
Médica Ofi cial do Poder Judiciário e atestada a necessidade de afastamento das atividades laborais, o pedido há de ser plenamente atendido.
Desta forma, com fundamento na competência que me foi conferida pelo Decreto Judiciário nº 85, de 04/02/2020, DEFIRO O PEDIDO de licença 
para tratamento de saúde, nos termos indicados pela Junta Médica Ofi cial.
Encaminhe-se o processo à COREC para as anotações pertinentes.

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2020/27830
INTERESSADO: 9000267 - INAIA SYX VASCONCELOS
ASSUNTO: Licenças
Trata-se de requerimento formulado pelo(a) servidor(a) INAIA SYX VASCONCELOS, cadastro nº 900.026-7, lotado(a) na 2ª Vara do Sistema dos 
Juizados Especiais da Comarca de Eunápolis, colimando gozo de licença-prêmio no período de 21/09/2020 a 10/10/2020 (20 dias).
Considerando que o pedido preenche os requisitos legais, e o registro de anuência do Magistrado Benedito Alves Coelho, em razão da compe-
tência que me foi atribuída pelo Decreto Judiciário nº 85, de 04/02/2020, o DEFIRO.

INTERESSADO: 8075026 - VERA LUCIA DA SILVA SANTOS ROLIM
ASSUNTO: Licenças
Trata-se de concessão de licença médica pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 28/07/2020, com término em 26/08/2020, conforme laudo 
de inspeção de saúde nº 498/2020, emitido pela Junta Médica Ofi cial do Judiciário do Estado da Bahia, em favor do(a) servidor(a) VERA LUCIA 
DA SILVA SANTOS ROLIM, cadastro nº 807.502-6, lotado(a) na 17ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor, nesta Capital.
O requerimento tem fulcro no art. 145, da Lei Estadual nº 6.677/1994 (Estatuto do Servidor), e, uma vez periciado(a) o(a) servidor(a) pela Junta 
Médica Ofi cial do Poder Judiciário e atestada a necessidade de afastamento das atividades laborais, o pedido há de ser plenamente atendido.
Desta forma, com fundamento na competência que me foi conferida pelo Decreto Judiciário nº 85, de 04/02/2020, DEFIRO O PEDIDO de licença 
para tratamento de saúde, nos termos indicados pela Junta Médica Ofi cial.

Encaminhe-se o processo à COREC para as anotações pertinentes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a necessidade de 
capacitação dos conciliadores judiciais e juízes leigos;

CONSIDERANDO a Resolução nº 174, de 12 de abril de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, que determina aos Tribunais de Justiça a 
providência para a capacitação adequada, periódica e gratuita a seus juízes leigos;

CONSIDERANDO o Regulamento das Ações de Capacitação e do Banco de Dados da Política de Tratamento Adequado de Confl itos, do Con-
selho Nacional de Justiça, publicada em 13 de abril de 2020 ;

CONSIDERANDO o necessário cumprimento da Resolução nº 07/2010/TJBA, norma cogente de regulamentação das atividades exercidas 
pelos conciliadores e juízes leigos;
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CONSIDERANDO o TJ-ADM-2020-19065 que autorizou a realização do Curso de  Capacitação para aperfeiçoamento de Juízes Leigos e Con-
ciliadores;

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Confl itos - NUPEMEC, e a Coordenação  Estadual  do  Sistema  dos  Juizados  
Especiais  - COJE,  no  uso  de  suas atribuições legais, CCONVOCA, os Conciliadores e os Juízes Leigos, elencados no ANEXO I deste Edital, 
recrutados através de Processo Seletivo regido pelos Editais nº 68/2015 e 01/2019, do Poder Judiciário do Estado da Bahia, para participação 
obrigatória no CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA APERFEIÇOAMENTO  DE JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES, que será 
regido de acordo com as instruções constantes deste Edital de convocação.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Curso de Capacitação Continuada para Aperfeiçoamento de Juízes Leigos e Conciliadores terá a participação obrigatória de todos os 
convocados no Anexo I deste Edital.

Parágrafo único. O curso de capacitação será composto por um módulo teórico e um módulo prático, atendendo ao seguinte:
I      - Módulo Teórico, obrigatório para juízes leigos e conciliadores convocados; será realizado na modalidade a distância - EAD, com carga
horária de 40(quarenta horas), distribuídos em 45(quarenta e cinco) dias e;
II         - Módulo Prático, obrigatório apenas aos Conciliadores, que consiste no estágio autossupervisionado.

DO MÓDULO TEÓRICO
 Art. 2º O Módulo Teórico será organizado em parceira com a Universidade Corporativa - UNICORP, através da plataforma EAD do Brasil Jurídico 
Cursos LTDA, no período de 10 de agosto de 2020 a 24 de setembro de 2020.

Art. 3º Os conciliadores e juízes leigos convocados no Anexo I deste Edital receberão, no dia 10 de agosto de 2020, e-mail do Brasil Jurídico 
Cursos LTDA, contendo “Manual de Instrução da Plataforma” e o link de confi rmação da matrícula;
§1º. Os participantes que não receberem o e-mail, com o Manual e o link indicado no caput, deverão entrar em contato com a UNICORP, atra-

vés do e-mail recepcaounicorp@tjba.jus.br ou com a Coordenação dos Juizados Especiais, através do e-mail coordenacaojuizados@tjba.jus.br,
constando no assunto “Curso de Capacitação - Material Brasil Jurídico Cursos”.
§2º. É de responsabilidade dos conciliadores e juízes leigos convocados a confi rmação da matrícula através do link indicado no caput.

Art. 4º É exigida a frequência de 100% (cem por cento) da carga horária de 40(quarenta) horas para aprovação no Módulo Teórico, nos termos 
da Resolução CNJ nº 125/2010.

§1º Eventual ausência ou problemas técnicos deverão ser imediatamente justifi cados através de e-mail, devendo os casos concretos serem
submetidos à apreciação da UNICORP.

§2º Ao fi nal do curso, os conciliadores participantes, deverão apresentar relatório fi nal, cujo modelo será encaminhado, por e-mail, pelo Brasil
Jurídico Cursos LTDA.

Art. 5º Cumpridos os requisitos de frequência e apresentação de relatório, será emitido certifi cado de conclusão do Módulo Teórico, que habili-
tará o participante a iniciar o Módulo Prático de Estágio Autossupervisionado.

DO MÓDULO PRÁTICO - ESTÁGIO AUTOSSUPERVISIONADO

Art. 6º O módulo prático, obrigatório somente para os conciliadores convocados, consiste no estágio autossupervisionado, com aplicação do 
aprendizado teórico em casos reais e será realizado na unidade judiciária para qual foi designado.
§1º. Os alunos na fase do estágio autossupervisionado produzirão relatórios dos casos concretos no prazo a ser estipulado pelo NUPEMEC.
§2º. O estágio autossupervisionado será acompanhado pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Confl itos - NUPE-
MEC, através de instrutora capacitada, a quem incumbirá avaliar os conciliadores.
§3º. A avaliação do conciliador deverá, necessariamente, observar a utilização das técnicas aprendidas e aplicadas, a facilidade ou a difi culdade
de lidar com o caso real, não se limitando a descrição dos casos atendidos, consoante determinação da Resolução CNJ nº 125/2010;

Art. 7º. Após o cumprimento do estágio autossupervisionado, caberá à Instrutora indicada pelo NUPEMEC apresentar relatório consolidado de 
conclusão relativo a cada participante.
Parágrafo . O relatório consolidado será homologado pelo NUPEMEC, que encaminhará à UNICORP para a emissão de certifi cado de conclusão 
do Módulo Prático.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º O conteúdo programático do Curso de Capacitação, regido por este Edital, está em conformidade com as determinações do Conselho 
Nacional de Justiça exaradas nas Resoluções nº. 125/2010, nº 174//2013 e art. 5º, VI, do Regulamento das Ações de Capacitação.

Art. 9º O aluno que, injustifi cadamente, desistir do curso, em qualquer uma das etapas, ou não cumprir as exigências deste Edital, fi cará sujeito 
ao desligamento, nos termos da Resolução nº 07/2010/TJBA.

Art. 10º O certifi cado de conclusão do Curso de Capacitação Continuada para Aperfeiçoamento de Juízes Leigos e Conciliadores será concedido 
pela UNICORP.

Art. 11. Os casos omissos serão submetidos à deliberação do NUPEMEC, incumbindo-lhe a coordenação, supervisão e execução do Curso de 
Capacitação deste Edital.

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente edital.

PUBLIQUE-SE.

FABIANA ANDREA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO
Juíza Assessora - Coordenação do Sistema Estadual dos Juizados Especiais (COJE)

MOACIR REIS FERNANDES FILHO
Juiz Coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Confl itos (NUPEMEC)


