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COLÉGIO DE MAGISTRADOS

A V I S O Nº 01/2015
O Presidente do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, Desembargador JOÃO BÔSCO DE
OLIVEIRA SEIXAS, AVISA aos Senhores Magistrados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, Advogados,
Servidores, Estagiários, Estudantes e demais interessados, a realização da 1ª JORNADA DOS JUÍZES DO SISTEMA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA, que ocorrerá em 19 de junho de 2015, no auditório do Tribunal de Justiça da
Bahia, das 9h às 17 horas, com o objetivo de discutir propostas de enunciados Cíveis e de Defesa do Consumidor, as quais
devem ser enviadas para o e-mail colegiodemagistrados@tjba.jus.br, entre os dias 23 de abril e 15 de maio próximo. Os
Magistrados também terão a oportunidade de encaminhar as suas sugestões durante a realização do I Encontro do Colégio
de Magistrados, que acontecerá em 30 de abril do corrente mês e ano. As vagas para a Jornada são limitadas, e as
inscrições serão iniciadas em breve.

Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Presidente do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais

ATA DA 1ª REUNIÃO DA MESA DIRETORA DO COLÉGIO DE MAGISTRADOS
Ao primeiro dia do mês de outubro de 2014 às 10:30 h, reuniram-se na Coordenação dos Juizados Especiais Cíveis, no
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, os membros da Mesa Diretora Karla Kristiany Moreno Gregorutti e Nícia Olga
Andrade de Souza Dantas, além do juiz suplente Edson Souza. Os trabalhos foram abertos com as seguintes sugestões: a)
encaminhar para a Comissão de Reforma Legislativa dos Juizados as propostas de modificação do Regimento Interno dos
Juizados Especiais e, depois, marcar reunião da Mesa Diretora e Comissão e, ao final, abrir prazo para o Colégio se
manifestar e encaminhar sugestões e, em seguida, submetendo ao Conselho Superior; b) abrir discussão com todos os
juízes do Colégio de Magistrados da capital e do interior, sobre a titularização dos juízes, através de consulta efetuada por e-
mail ou outro sistema, aos juízes titulares do sistema dos juizados, através da seguinte pergunta: "você é a favor da
titularização dos juízes do Sistema dos Juizados, na Capital?".
Em seguida foi encerrada a reunião e designado o dia 17 de outubro de 2014 as 08:30 horas, na Coordenação dos Juizados
Especiais, sala 314-Sul, para reunião da Mesa Diretora, juntamente com a Comissão de Reforma Legislativa, para discus-
são das propostas de reforma do Regimento Interno dos Juizados Especiais. Nada mais havendo encerro a presente ata
que vai por mim, ________________, Alex Oliveira de Faria, secretário do CMJE, assinada e demais presentes, Salvador 01
de outubro de 2014.

Nícia Olga Andrade de Souza Dantas
Membro da Mesa Diretora

Karla Kristiany Moreno Gregorutti
Membro da Mesa Diretora

Edson Souza
Suplente

ATA DA 3ª REUNIÃO DA MESA DIRETORA DO COLÉGIO DE MAGISTRADOS

Aos doze dias do mês de novembro de 2014 às 10:00 h, reuniram-se na Coordenação dos Juizados Especiais Cíveis, no
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, os membros da Mesa Diretora Karla Kristiany Moreno Gregorutti, Nícia Olga Andrade
de Souza Dantas e Márcio Reinaldo Miranda Braga. Os trabalhos foram abertos com as seguintes sugestões:
Em cumprimento ao art. 110 do Regimento Interno , resolução 12/2007, resolveu-se reunir os juízes dos Sistema dos
Juizados do Estado da Bahia, trimestralmente, mediante agenda previamente comunicada, com o objetivo de fomentar a
discussão dos problemas frequentes e inerentes à função judicante, mormente os casos que envolvem fraudes, uniformi-
zação, aplicação dos Enunciados e movimentação do PROJUDI.
A oficina a ser ministrada por servidor da COJE, terá como temas principais: 1-localizador de processos; 2- busca de
processos por classe com o objetivo de saneamento de processos idênticos; 3- intimação das partes, direcionar o cumpri-
mento para servidor e diligência, e marcação de prazos; 4- identificação de processos paralisados há mais de 30, 60 e 90
dias; 5- necessidade de modificar fase dos processos (conhecimento e execução).
Acolheu-se a sugestão do magistrado Raimundo Nonato Borges Braga, de reunião com este Colégio de Magistrados e a
Coordenação, direcionada à questão das ações envolvendo cooperativas médicas, sendo o local definido como o Fórum
Regional dos Juizados, com data a ser agendada em após consulta com o supracitado juiz.
Em seguida foi encerrada a reunião e designado o dia 10 de dezembro de 2014 às 14:00 horas, na Coordenação dos
Juizados Especiais, sala 314-Sul, para reunião da Mesa Diretora, juntamente com a Comissão de Reforma Legislativa, para
discussão das propostas de reforma do Regimento Interno dos Juizados Especiais. Nada mais havendo encerro a presente
ata que vai por mim, ________________, Alex Oliveira de Faria, secretário do CMJE, assinada e demais presentes, Salvador
12 de novembro de 2014.

Márcio Reinaldo Miranda Braga
Membro da Mesa Diretora

Nícia Olga Andrade de Souza Dantas
Membro da Mesa Diretora

Karla Kristiany Moreno Gregorutti
Membro da Mesa Diretora


