
Sistema CCMMANUAL DO USUARIO - CONSULTOR
Acessar o navegador Google Chrome no computador ou outro dispositivo, conectado à internet, e:

1. Pesquisas: CCM TJBA e clicar no link correspondente exibido pela pesquisa ou;

2. digitar www.tjba.jus.br/ccm diretamente na barra de endereços do navegador, ou;

3. Acessar o Portal do TJBA > Na parte superior, clicar na aba CORREGEDORIA > No Menu Lateral da 
pagina da Corregedoria, clicar no link SISTEMAS e em seguida clicar no link CCM – COORDENAÇÃO DE 
CUMPRIMENTO DE MANDADOS;

4. Digitar login e senha de rede nos campos correspondentes

http://www.tjba.jus.br/ccm


CONSULTAR MANDADOS
Para consultar mandado, clicar em Relatórios Gerenciais no Menu Lateral tela inicial e na pagina 
correspondente, utilizar os filtros disponíveis e clicar no botão Buscar

USO DOS FILTROS

Alem dos filtros evidentes como Numero do Processo, Numero do Mandado, Oficial, etc, o Sistema ainda 
dispõe de filtros de:

1. Data de envio (da vara para a central) data da distribuição e de cumprimento, podendo ser pesquisado 
um especifico, selecionando data inicial e final ou todos até uma data, selecionando apenas a data 
final, ou, ainda, todos a partir de uma data, selecionando apenas a data inicial.

2. Unidade Judicial > digitar o nome da unidade tal qual está cadastrada no TJBA SEG, e selecionar dentre 
os nomes disponíveis.

3. Comarca > Selecionar primeiro o Sistema e depois digitar a comarca

4. Central de Mandados > selecionar as opções disponiveis (apenas aquelas que já estiverem integradas)

5. Situação Mandado:

a) Distribuído > mandados que já foram distribuidos mas o oficial ainda não visualizou/recebeu;

b) Cancelados > mandados cujo envio para central foi cancelado por que o Sistema CCM não conseguiu 
identificar a cidade ou cuja cidade não é atendida por uma CCM integrada;

c) Recusados > mandados recusados pelo oficial para redistribuição pela central por falha na 
distribuição inicial. Alguns motivos para a recusa são: 

I) zona de atuação diversa (geralmente ocorre quando o endereço cadastrado nos autos é diferente do 
endereço editado no mandado); 

II) Mandado urgente distribuído para oficial que não esteja de plantão (geralmente ocorre quando o 
servidor que expediu o mandado não selecionou a opção urgente); 

III) Qualquer outra necessidade, havendo anuência da administração da central;

d) Recebidos > mandados já visualizados/recebidos pelo oficial para cumprimento;



e) Devolvido Oficial > mandados já devolvidos pelos oficiais e, aguardando devolução ao processo de 
origem. A devolução ao processo de origem ora ocorre todos os dias após o final do expediente (20:00 
horas);

f) Arquivado > mandados devolvidos e já enviados ao sistema de origem e anexados ao processo;

g) Recusado pelo sistema de origem > Situação transitoria e em ajustes de mandados cuja devolução 
ao sistema de origem não foi efetivada;

6. Caixa selecionável URGENTE > ao selecionar esse campo, o sistema exibe somente os mandados 
urgentes de acordo com a pesquisa e filtros utilizados.

TELA DE MANDADOS

Após selecionar os filtros e clicar em BUSCAR o sistema exibe a tela com a relação de mandados com as 
colunas PROCESSO, DESTINATÁRIO, BAIRRO, DISTRIBUIÇÃO (data), RECEBIMENTO (data), MORA e AÇÃO, das 
quais vale destacar:

1. MORA > exibe a quantidade de dias após a distribuição do mandado (congelando no dia da devolução).

2. AÇÃO >  Agrupa icones com links para visualizar: 

a) Visualizar Movimentações (do mandado dentro da central) e é representado por um conjunto de 3 
linhas;

b) Visualizar Mandado (o documento original expedido pela vara) e é representado por um simbolo de 
olho;

c) Visualizar Processo > espelha os documentos do processo e é representado pelo simbolo/icone de 
pagina com a ponta virada; 

d) Visualizar Certidão > representado pelo icone/simbolo de tres linhas dentro de um quadrado. Exibe 
a certidão e demais documentos anexados pelo oficial de justiça. ESTE ICONE SÓ PODE SER 
VISUALIZADO se selecionada uma das opções Devolvido Oficial, Arquivado ou Recusado pelo sistema 
de origem, dentro do filtro SITUAÇÃO MANDADO;



DOWNLOAD  DE CERTIDÃO E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO OFICIAL

Todos os mandados devolvidos pelo oficial são inseridos automaticamente no processo no mesmo dia da 
devolução às 20:00 horas, sendo, portanto, desnecessário a ação de baixar/imprimir/juntar manualmente. 
Entretanto, havendo necessidade, o sistema disponibiliza o download das peças a partir da pagina VISUALIZAR 
CERTIDÃO. 

A pagina VISUALIZAR CERTIDÃO exibe em primeiro plano o primeiro documento anexado pelo oficial no CCM e 
na parte superior da pagina de visualização exibe a função (setas) de navegar pelos demais documentos (se 
houver mais de um). Movendo o cursor do mouse dentro do documento em direção ao topo da pagina, o 
sistema exibe os icones referentes a impressora, download e girar pagina.


