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APRESENTAÇÃO

Em 10 de junho passou a vigorar na Central de Mandados o novo sistema CCM, através 
do qual será feita a gestão de distribuição e cumprimento de mandados judiciais no 
Estado da Bahia, inicialmente na Comarca de Salvador, depois nas comarcas de 
entrância final, podendo ser estendido a todas as comarcas a médio prazo. Através do 
referido sistema os Oficiais de Justiça recebem e devolvem os mandados judiciais 
expedidos pelas Unidades Judiciais vinculadas a Central de Mandados/Coordenação de 
Cumprimento de Mandados.

Neste primeiro momento, o sistema CCM está integrado às Varas dos Sistemas dos 
Juizados Especiais do Consumidor, de Causa Comuns, de Trânsito e Criminais.

O Sistema CCM é de uso exclusivo dos oficiais de Justiça e servidores que atuam na 
Central de Mandados/Coordenação de Cumprimento de Mandados, sendo implantado 
com o objetivo de facilitar as atividades internas do Oficial de Justiça no Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, no que diz respeito ao recebimento e registro de 
cumprimento do mandado.
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1. REQUISITOS DO SISTEMA

O CCM é um sistema web, podendo ser acessado por meio de computador, com acesso à 
internet e provido de: 

Java 8.0 ou superior.
PJEOffice instalado, necessário para utilização do certificado.

Pode ser utilizado em qualquer navegador web, mas preferencialmente no Chrome.

Observação: Para fazer o download PJEOffice acesse 
www.pje.jus.br/wiki/index.php/PJeOffice.

2. ACESSANDO O SISTEMA – PERFIL CONSULTOR

O sistema está disponível para acesso no site da Corregedoria, no menu Sistemas ou 
através do endereço https://www.tjba.jus.br/ccm/ 

Login:
O acesso ao CCM se dá com a utilização do login e senha de rede. 

ATENÇÃO: é extremamente recomendado a utilização do navegador GOOGLE 
CHROME.

https://www.tjba.jus.br/ccm/
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3. RELATÓRIOS GERENCIAIS

Após o login, o usuário deverá clicar no Menu Relatórios Gerenciais, disponível no canto 
esquerdo da tela: 

Na tela Relatórios Gerenciais, o usuário poderá escolher (01) um ou mais filtros, a fim de 
obter as informações desejadas de forma mais assertiva:
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Filtros da Tela:

A) Número de Processo
B) Número de Mandado
C) Prioridade do Mandado
D) Zona do Mandado
E) Oficial Responsável
F) Sistema de origem
G) Status do Mandado
H) Data de Envio (Data de distribuição no Sistema origem)
I) Data de Envio Final (Data de expedição/distribuição no sistema origem)
J) Data Distribuição Inicial (Data de distribuição para o Oficial de Justiça)
L) Data Distribuição Final (Data de distribuição para o Oficial de Justiça)
M) Data de Cumprimento Inicial 
N) Data de Cumprimento Final
O) Bairro do Mandado
P) Se o mandado é urgente

Após seleção dos Filtros, o usuário deverá clicar no botão Buscar para exibir os dados do 
relatório gerencial.
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Dados do Relatório Gerencial:
A) N° do Processo
B) N° do mandado
C) Bairro do mandado
D) Data de distribuição para o Oficial de Justiça
E) Data de recebimento pelo Oficial de Justiça
F) Mora do Mandado (Contagem a partir da data de distribuição)
G) Botões de Ação: 
– Visualizar processo do mandado;
– Visualizar mandado
– Visualizar movimentações do Mandado (Atualizações de status)


