
 

Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Lourival Almeida 

Trindade, Digníssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado da Bahia, 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA – AMAB, representada por 

seu Presidente em exercício, o Juiz de Direito Alberto Raimundo 

Gomes dos Santos, na forma de seu estatuto, vem, perante Vossa 

Excelência, considerando a Resolução nº 322/2020 do Conselho 

Nacional de Justiça, que trata da retomada das atividades 

presenciais do Poder Judiciário, expor e requerer a Vossa 

Excelência o que se segue.  

 

Como é público e notório, esse egrégio Tribunal de Justiça 

estabeleceu diversas medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo novo coronavírus e disciplinou o Teletrabalho, 

em regime de Plantão Extraordinário, conforme autorizado pelo 

CNJ, em razão da COVID-19, o que certamente contribuiu para a 

não disseminação do vírus no ambiente Judiciário.  

A Magistratura da Bahia, respondeu favoravelmente aos comandos 

e recomendações contidas nos atos conjuntos da Mesa Diretora 

e Decretos da Presidência e foi capaz, mesmo diante das 

dificuldades tecnológicas e de sistemas, de dar resposta 

positiva à sociedade, com mais de um  milhão de atos 

praticados, dentre despachos, decisões, sentenças e acórdãos, 



 

em um pouco mais de dois meses.  

Em 02 de junho de 2020 foi expedida Resolução CNJ n° 322/2020, 

que estabelece medidas para a retomada dos serviços presenciais 

do Poder Judiciário e ações de prevenção ao COVID-19, dando 

conta da possibilidade de reestabelecimento das atividades 

presenciais a partir de 15 de junho corrente.  

O momento de calamidade pública nacional e de pandemia com 

proporções catastróficas de amplitude mundial, impõe a 

necessidade da adoção de medidas garantidoras da segurança da 

vida e da saúde das pessoas, nos termos das orientações da 

Organização Mundial da Saúde, Secretarias de Estado e 

Municipais da Saúde, e demais órgãos conexos, visando conter 

ou minorar a disseminação da doença viral, que apresenta taxa 

alta de mortalidade que se eleva entre idosos e portadores de 

doenças crônicas.  

Em que pese o nosso Estado não estar entre os piores do Brasil 

em número de mortes, existem ainda indicativos que nos preocupa 

de modo mais intenso, que é o percentual alto de ocupação de 

leitos em hospitais na capital e no interior, como pode ser 

diuturnamente observado nas informações oficiais e pela 

imprensa, quando tratam sobre o avanço da Covid-19 na capital 

e cidades como Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus e em diversas 

cidades do Extremo-Sul,  por exemplo. 

Assim, respeitando-se a autonomia desse egrégio Tribunal 

quanto ao possível retorno do expediente presencial, como 

inclusive destacado na citada Resolução do CNJ nº 322/2020, 



 

algumas medidas deverão ser urgentemente adotadas por esse 

Sodalício, de modo prévio, sob pena de agravamento da situação 

caótica que vivenciamos, colocando-se em risco as vidas dos 

nossos Magistrados e Servidores e da própria população que 

frequenta as unidades jurisdicionais em todo o Estado.  

Nesse contexto, há de se ressaltar que a previsão da Secretaria 

de Estado de Saúde é de que a curva de crescimento de casos da 

Covid-19 está em ascensão na Bahia, que registra no dia 07 de 

junho de 2020,  28.250 casos e 879 óbitos, o que requer de 

Vossa Excelência absoluta atenção quanto ao retorno.  

Não obstante a piora acentuada verificada no mês de maio 

próximo passado (16.409 casos), os prognósticos indicam que o 

período mais crítico da doença ocorrerá nos meses de junho e 

julho do corrente ano, inexistindo previsão de estabilização 

ou de redução da Covid-19, em momento que o pais já conta com 

exatos 685.427 mil casos de pessoas  contaminadas e 

aproximadamente 38 mil  óbitos.  

A propósito,  leia-se trecho de reportagem do jornal Correio 

da Bahia que retrata a expectativa de avanço da Covid-19 no 

Brasil: 

 

A projeção do avanço do coronavírus no Brasil feita 
pela Universidade de Washington foi atualizada pela 
segunda vez, e agora prevê 165,9 mil mortes causadas 
pela covid-19 no País até 4 de agosto. A primeira 
estimativa para o Brasil, feita em 12 de maio, 
projetava 88 mil mortes. O dado foi alterado para 
125,8 mil mortes no último dia 25 e novamente revisado 
no último sábado, dia 6.  
 



 

Por tudo isso, os infectologistas e autoridades sanitárias não 

recomendam a regressão das medidas de prevenção e de 

isolamento social, cabendo,  evidentemente, a esse egrégio 

Tribunal a ponderada decisão quanto ao momento de retorno das 

atividades presenciais no Judiciário Baiano.  

Contudo, diante desse panorama pessimista, que reflete o avanço 

da pandemia em nosso Estado, vimos por meio do presente 

instrumento, na hipótese desse egrégio Tribunal decidir pelo 

retorno das atividades presenciais após o dia 15 de junho, 

como permite o CNJ, REQUERER que seja mantido o regime de 

plantão extraordinário até, no mínimo, o dia 31 de julho de 

2020, com possibilidade de prorrogação, se necessário, e 

SUGERIR um protocolo de medidas na forma abaixo, todas 

devidamente encampadas nas diretrizes dos artigos 5º, 6º e 7º 

da referida Resolução 322/2020:  

 

 

PROTOCOLO DE MEDIDAS A SEREM IMPLEMENTADAS PARA EVENTUAL 

RETORNO DAS ATIVIDADES:  

a) retorno gradual das atividades de atendimento ao 

público, mediante limitação de horário de expediente 

externo, preferencialmente no turno matutino.  

Tal medida poderá, inclusive, ser adotada como ação 

contínua para redução de custos operacionais das unidades 

jurisdicionais, que permaneceriam atuando, 

prioritariamente, em trabalho remoto, considerando 



 

inclusive consulta à classe acerca do Teletrabalho, 

determinada por Vossa Excelência, podendo haver, 

portanto, futuramente, mudança da carga horária, diante 

do sucesso do trabalho remoto;  

b) elaboração de protocolos rígidos de atendimento ao 

público, para serem adotados a partir das diretrizes 

informadas pelo Comitê de Saúde do TJBA, para o retorno 

gradual das atividades de atendimento ao público e 

realização de atos presenciais.  

c) contratação de empresa especializada para 

desinfecção/sanitização das instalações internas e 

externas dos fóruns, previamente à reabertura dos 

trabalhos externos, além da continuidade desses serviços, 

diariamente, após essa reabertura;  

d) continuidade da realização de Plantões Judiciais por via 

remota, nos finais de semana e feriados;  

e) distribuição de Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI’s, e outros insumos de higiene e limpeza, mediante 

cronograma de distribuição a ser divulgado com a devida 

antecedência aos diretores dos fóruns do Estado, em 

número suficiente para atender ao número de Juízes e 

Servidores em todas as unidades jurisdicionais do Estado; 

f) análise da viabilidade de aquisição pelo TJBA de testes 

do tipo PCR e de medicamentos que compõem o protocolo de 

pronto atendimento aos casos suspeitos de COVID-19, para 

que sejam disponibilizados ao setor médico e às  Comarcas 



 

com maiores índices de contaminação, para a realização 

de testes nos Magistrados e Servidores, em casos 

suspeitos, diante da exiguidade de testes e de kits 

disponíveis na rede pública e particular no Estado, 

adotando-se, a seguir, o protocolo recomendado pela 

Secretaria de Estado de Saúde;  

g) estabelecimento de diálogo institucional no âmbito do 

Comitê de Crise do Covid-19 desse egrégio Tribunal para 

a elaboração de estudos técnicos e notas técnicas que 

deem suporte às decisões administrativas relativas às 

medidas preventivas e à previsão de cronograma de 

restabelecimento gradual do atendimento presencial, de 

acordo com a realidade sanitária do Estado, adotando-se, 

ainda, como medidas mais específicas, as seguintes ações: 

 

1. mapeamento dos Servidores que devem ficar em casa por 

pertencerem a grupos de riscos ou por terem estrutura de 

informática em casa;  

2. implementação de rodízio entre Magistrados e 

Servidores, com indicação de quantitativo máximo de dois 

ou três Servidores por serventia e limitação da taxa de 

ocupação em 25% da frequência habitual de cada unidade 

jurisdicional; 

3. manutenção das licenças para trabalho remoto dos 

Servidores não escalados para o rodízio;  

4. manutenção do trabalho remoto integral para 

Magistrados e Servidores idosos, grávidas, lactantes, com 



 

crianças, desde que justificado que não haverá adulto 

para supervisioná-las, com comorbidades ou que moram com 

pessoas com essas características;  

5. implementação de rodízio entre serventias para o 

trabalho presencial, com preferência às varas que mais 

demandam audiências urgentes, como as da infância, 

juventude e idoso, criminais e de família;  

6. fixação de expediente em período que não coincida com 

horários de maior pico de deslocamento de trabalhadores; 

7. manutenção da dispensa das audiências de custódia; 

8. recomendação para realização prioritária de audiências 

e sessões de julgamento por meio de plataformas virtuais 

quando os Juízes e Desembargadores entenderem 

pertinentes;  

9. permissão para realização de audiências e sessões 

presenciais apenas nas salas liberadas por meio de 

vistoria pela Diretoria de Engenharia, seguindo protocolo 

de saúde elaborado pela mesma empresa especializada 

contratada para processo de limpeza geral e desinfecção; 

10. recomendação para utilização prioritária das salas 

de audiência para oitivas de partes e testemunhas que 

não tenham acesso a plataformas virtuais, com espaçamento 

entre os horários designados, evitando-se aglomerações 

desnecessárias;  

11. demarcação do distanciamento mínimo de 2,0m (dois 

metros) na colocação dos assentos de espera para 



 

audiências, com limitação do quantitativo de 

participantes; 

12. fornecimento de máscaras, álcool em gel, e face 

shields para Magistrados e Servidores; 

13. fornecimento de álcool em gel para o público; 

14. recomendação, por essa Presidência e pelas 

Corregedorias, de que termos de audiência e afins não 

sejam assinados, bastando a certificação da ciência por 

Servidor, que tenha fé pública, sem necessidade de que 

as partes toquem nos documentos;  

15. limitação da utilização dos elevadores a 2 (dois) 

usuários, no máximo, por vez, salvo para atendimento de 

indivíduos de uma mesma família ou grupo de trabalho;  

16. esquematização do uso das salas para videoconferência 

nos presídios e Batalhões de Polícia; 

17. controle de acesso e permanência nos prédios dos 

fóruns, com desinfecção por radiação ionizante e 

autorização para entrada do público em geral apenas para 

participação em audiências e sessões de julgamento, 

limitado o período de permanência e fiscalizado o 

distanciamento mínimo de 2,0m (dois metros);  

18. capacitação da equipe de limpeza para a desinfecção 

dos ambientes, logo após serem utilizados, em especial 

das salas de audiências e daquelas designadas para 

oitivas, que deverão ser higienizadas logo após cada 

oitiva realizada;  



 

19. permissão para que os Magistrados flexibilizem as 

escalas de trabalho levando em conta as peculiaridades 

de cada unidade jurisdicional;  

20. dotar os fóruns de sistema eletrônico de distribuição 

de senhas, como ocorre no Fórum do Imbuí, com o objetivo 

de organizar o atendimento, evitando-se, assim, 

aglomerações; 

21. possibilitar o agendamento remoto para o atendimento 

presencial de partes e Advogados, em etapa posterior, e 

exclusivamente no caso de processos físicos, com 

limitação do número de atendimentos diários, para se 

evitar fluxo de pessoas, permanecendo remoto o 

atendimento relativo aos processos eletrônicos; 

22. demarcação do distanciamento mínimo de 2,0m (dois 

metros) na formação de filas para atendimento, com 

limitação do quantitativo de participantes. 

23. Ampla divulgação das medidas junto às demais 

entidades que compõem o Sistema de Justiça, tais como 

Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

Defensoria Pública, Procuradorias Federais, Estaduais e 

Municipais, Policiais Civil e Militar, bem como à 

sociedade em geral, por todos os meios de divulgação (TV, 

rádio, jornal, outdoors, material gráfico, entre outros. 

 

Vale registrar, ainda, que tais medidas se mostram tão 

necessárias não só para proteção daqueles que frequentam os 

prédios e fóruns do Poder Judiciário, mas para evitar que ditos 



 

locais transformem-se em centros de disseminação do 

coronavírus nas comunidades, diante da imensa rotatividade e 

variedade de origem das pessoas que por lá transitam. 

Mais uma vez, com o objetivo de apontar sugestões e colaborar 

com a Administração do PJBA, tão bem conduzido por Vossa 

Excelência nesse momento de crise de saúde, sem precedência, 

no século em que vivemos, ainda mais, com dicção do art. 6°, 

da citada Resolução, certos da compreensão e do atendimento da 

presente solicitação, em consonância com as diretrizes que 

certamente serão apresentadas pelo Comitê de Saúde do TJBA e 

com o pensamento da Classe, que se vê temerosa de possível 

contágio, até porque perdemos um Magistrado para o coronavírus, 

o Juiz Carlos Alberto Fiusa de Castro Filho, da Vara Crime da 

Comarca de Jequié, rogamos a Deus que Lhe dê sabedoria ao tempo 

em que renovamos protestos de consideração e apreço. 
 

 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Salvador, 08 de junho de 2020. 

 

 

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS 

Presidente em exercício da AMAB 


