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O Informativo da Corregedoria Geral da Justiça, de iniciativa da 
Chefia de Gabinete, visa divulgar as principais atividades 
desenvolvidas pelo órgão, conferindo maior transparência e 
esclarecimento acerca dos serviços prestados à sociedade.

Para além dos aspectos mencionados, o informe tem o condão de 
levar ao conhecimento das unidades judiciais e extrajudiciais, as 
boas práticas desenvolvidas por servidores e magistrados, que 
auxiliam no gerenciamento cartorário, através da sua divulgação 
no tópico “compartilhando boas práticas”. 

Apresentação
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Chefia de Gabinete da CGJ

Projeto Encontro com o Corregedor

05

Durante o mês de março de 2022 o 

Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador 

José Edivaldo Rocha Rotondano, promoveu o 

evento “Encontro com o Corregedor” nas 

comarcas de Ilhéus, Itabuna, Salvador (varas 

da família e de sucessões, ausentes, órfãos e 

interditos e para os servidores da Corregedoria 

Geral da Justiça), bem como em Santo 

Antônio de Jesus e Valença.

O Presidente do Poder Judiciário da Bahia 

(PJBA), Desembargador Nilson Soares Castelo 

Branco, participou do projeto “Encontro com o 

Corregedor”, realizado nas comarcas de Ilhéus 

e Itabuna.

Na oportunidade, o Presidente Nilson 

Castelo Branco saudou a presença 

dos magistrados, parabenizando o 

corregedor pela iniciativa e 

enfatizando o apoio irrestrito da 

Presidência à Corregedoria para a 

consecução dos projetos 

estratégicos.

Em absoluto alinhamento com a 

Presidência do PJBA, a CGJ 

incentivou a capacitação das 

unidades judiciais em gestão 

estratégica, visando à melhoria 

contínua dos serviços prestados à 

sociedade.

Durante os eventos foi apresentado 

ao público o portfólio elaborado pela 

equipe de trabalho da Corregedoria 

Geral da Justiça, o qual consta o 

plano de ação delineado para a 

gestão 2022/2024, as diretrizes 

estratégicas, macrodesafios e metas 

da Corregedoria Nacional de Justiça e 

do Poder Judiciário da Bahia, bem 

como as ações a serem praticadas 

nos 100 (cem) primeiros dias da 

gestão.
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Ao final, os participantes foram convidados a 

responder à pesquisa de satisfação, 

pertinente ao projeto, como forma de avaliar 

os serviços prestados pela CGJ, possibilitando 

a gestão participativa e a identificação de 

oportunidades de melhoria.

O corregedor estendeu o convite de 

participação ao evento, também, à 

Presidência da OAB da subseção da comarca 

sede do evento, bem como ao Prefeito e ao 

Presidente da câmara de vereadores, visando 

maior interlocução entre os entes públicos.

06

Magistrados de Ilhéus

Servidores de Ilhéus

OAB Subseção de Ilhéus
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Magistrados de Itabuna

Servidores de Itabuna

Servidores da CGJ

Servidores da CGJ
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Magistrado das varas de família e sucessões 
de Salvador

Servidores das varas de família e sucessões 
de Salvador

Magistrados de Santo Antônio de 
Jesus

Servidores de Santo Antônio de Jesus

Abril, 2022



09

Magistrados e servidores de Valença

MATOPIBA

O Corregedor-Geral da Justiça do Poder 

Judiciário do Estado da Bahia, 

Desembargador José Edivaldo Rocha 

Rotondano participou da 8ª Reunião do 

Fórum Fundiário dos Corregedores-Gerais 

da Justiça – Matopiba-MG, ocorrida nos dias 

24 e 25 de março, na Associação dos 

Magistrados Mineiros (Amagis), em Belo 

Horizonte. 

O evento, organizado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais 
(TJMG), por meio da sua Escola Judicial 
e da Corregedoria Geral de Justiça do 
TJMG, com apoio do Colégio Notarial 
do Brasil – Seção Minas Gerais, 
objetivou capacitar os participantes na 
Gerência de Orientação e Fiscalização 
dos Serviços Notariais e de Registro 
(Genot), para o desenvolvimento de 
políticas para a regularização fundiária 
em seus respectivos Estados.

Também participaram do evento a 
Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado da Bahia, Indira Fábia 
dos Santos Meireles, e o Chefe de 
Gabinete da Corregedoria-Geral, Yuri 
Oliveira.

Abril, 2022
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Visita Conjunto Penal de Valença

No último dia 21, o Corregedor-Geral da 

Justiça, Desembargador José Edivaldo 

Rocha Rotondano, visitou o Conjunto Penal 

da Comarca de Valença, acompanhado do 

Juiz Assessor da Corregedoria Anderson de 

Souza Bastos; do Juiz da 1ª Vara Criminal, 

Júri e de Execuções Penais da Comarca de 

Valença, Reinaldo Peixoto Marinho; do 

Diretor Adjunto da unidade prisional, 

Greymo Luiz Fernandes Costa; e do Ten Cel 

PM Demosthenes Luiz de Souza, 

Corregedor da Secretaria de Administração 

Penitenciária (SEAP).

Na oportunidade, o Corregedor-Geral 

verificou as instalações do presídio, visitou 

o pátio e conversou com detentos 

provisórios, definitivos e os que exercem 

trabalho dentro da unidade.

O Desembargador José Edivaldo Rocha 

Rotondano asseverou ser “de extrema 

importância a visita da Corregedoria Geral 

da Justiça ao Conjunto Penal de Valença. A 

conversa com os internos foi produtiva na 

medida em que entendemos um pouco 

mais suas demandas e necessidades.

Estivemos acompanhados pelo 

magistrado titular da Vara de Execuções 

Penais, o Dr. Reynaldo Peixoto Marinho, 

que mais cedo havia realizado inspeção 

naquela mesma unidade, o que nos 

possibilitou uma melhor visão acerca da 

dinâmica das atividades dentro do 

Conjunto Penal. Certamente essa 

experiência será repetida nas demais 

unidades prisionais do Estado.”

Abril, 2022
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Gabinete dos Juízes Assessores da 
CGJ

Dr. Anderson de Souza Bastos

No mês de março, o gabinete do Juiz 
Assessor, Bel. Anderson de Souza Bastos, 
analisou 314 (trezentos e quatorze) 
expedientes oriundos no Núcleo de 
Presídios. Em 17/03/2022, em caráter de 
urgência, o Magistrado determinou a 
transferência de 22 (vinte e dois) presos do 
Conjunto Penal de Paulo Afonso que, de 
acordo com informações recebidas pela 
CGJ, foram responsáveis pela realização de 
atos de desordem dentro da referida 
unidade. Foram transferidos para outras 
unidades prisionais do Estado, em 
alinhamento com a SEAP, a fim de garantir 
os Direitos Fundamentais previstos na 
Constituição Federal Brasileira de 1988.

Foi acolhido, a pedido do Diretor da 

Colônia Penal de Simões Filho, o pleito de 

transferência cautelar de 04 apenados 

para o Conjunto Penal de Lauro de Freitas 

– BA, tendo em vista que foram 

identificados como liderança negativa em 

um dos Pavilhões da aludida Unidade 

Prisional.

Dentre as ações de destaque, cumpre 

mencionar a publicação do Provimento nº 

CGJ 01/2022 – GSEC que reordenou o uso 

do Conjunto Penal de Serrinha, fazendo-o 

retornar ao seu escopo original que é o de 

servir como “Unidade de Segurança 

Máxima” no Estado da Bahia. 

Ademais, o magistrado participou de 

diversas reuniões, podendo destacar: 1) 

reunião com SEAP para melhoria da 

sistemática de agendamento de 

audiências por videoconferência pelos 

juízes criminais; 2) reunião com GMF 

para tratar de melhorias nos sistemas 

SEEU e BNMP; 3) reunião com o Comitê 

Gestor do PJE para implementação de 

melhorias no referido sistema; 

Abril, 2022

O referido provimento alterou os de nºs 

07/2010 e 04/2017, promovendo também 

alterações nas unidades de Feira de 

Santana e Paulo Afonso.
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Dra. Indira Fábia dos Santos Meireles

No mês de março de 2022, foram 

movimentados 585 (quinhentos e oitenta e 

cinco) processos pelo gabinete da Juíza 

Assessora Indira Fábia dos Santos Meireles, 

sendo exarados 384 (trezentos e oitenta e 

quatro) despachos, 185 (cento e oitenta e 

cinco) pronunciamentos e 16 (dezesseis) 

decisões.

Dra. Márcia Gottschald Ferreira

No segundo mês de gestão, março de 
2022, foram movimentados pelo gabinete 
da Juíza Assessora da Corregedoria Geral 
da Justiça – BA, Belª. Márcia Gottschald 
Ferreira, nos sistemas SIGA e Pje Cor, 581 
(quinhentos e oitenta e um) processos, 
sendo proferidos 391 (trezentos e noventa 
e um) despachos, 72 (setenta e duas) 
decisões e 118 (cento e dezoito) 
pronunciamentos.

No referido mês, foram distribuídos 195 
(cento e noventa e cinco) processos, sendo 
arquivados 217 (duzentos e dezessete).

A aludida magistrada acompanhou a 
visita diretiva no 1º Cartório Integrado de 
Sucessões da comarca de Salvador, em 16 
de março do corrente. Já no dia 30 último, 
realizou a visita diretiva no 2º Cartório 
Integrado Cível desta urbe.

Abril, 2022

4) reuniões com a equipe da 

Delegada-chefe da Polícia Civil da Bahia 

com o intuito de viabilizar a melhor 

integração entre o PJE (Processo Judicial 

Eletrônico) e o PPE (Procedimento Policial 

Eletrônico), sistema eletrônico de 

tramitação de inquérito e expediente 

policial; 5) reunião com a Comissão de 

Transição de Depósitos Judiciais para 

alinhamento das diretrizes necessárias à 

expedição de alvará para levantamento de 

pecúlio e fiança; 6) Visita diretiva ao Galpão 

destinado ao armazenamento de bens 

apreendidos judicialmente.
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Dra. Patrícia Didier de Morais Pereira

Visitas Diretivas.  Vara de família e 
sucessões da comarca de Salvador

As visitas diretivas ocorreram nos dias 16 e 17 
de março de 2022 e estavam incluídas no 
programa de aproximação da Corregedoria 
Geral com o 1º grau, mediante apresentação 
do plano de gestão e estratégias traçadas 
para melhor desenvolvimento dos trabalhos 
durante a nova gestão.

As reuniões objetivaram sanar, 
imediatamente, eventuais irregularidades 
identificadas, mas sobretudo orientar e 
aprimorar os serviços, com ênfase no 
atendimento e utilização da ferramenta 
balcão virtual.

O Corregedor-Geral esteve presente no 
primeiro dia do evento, o qual foi 
posteriormente conduzido pela Juíza 
Auxiliar responsável pelas unidades de 
família e sucessões, Bela. Patrícia Didier 
Morais Pereira.

Após a realização dos trabalhos, a Juíza 
corregedora registrou recomendações às 
unidades, consignando-as em ata.

Com a finalidade de auxiliar as varas, na 
busca pela melhoria contínua dos serviços 
prestados à sociedade, a Presidência e a 
Corregedoria demandaram a criação  de um 
grupo de trabalho especial para as Varas de 
Família, destinado ao mapeamento das 
dificuldades enfrentadas pelas unidades, 
bem como elaboração de plano estratégico 
visando à melhoria da qualidade da 
prestação jurisdicional. O Ato Normativo 
Conjunto n. 04, foi publicado no dia 05 de 
abril de 2022, fixando prazo de 60 dias, a 
partir da constituição da comissão, para 
apresentar relatório conclusivo. A primeira 
reunião realizou-se no dia 12.04, às 14 horas.

Para além disso, a magistrada permanece 
com a realização de  reuniões com a 
Defensoria Pública e com a OAB, a fim de 
aprimorar os serviços.

Abril, 2022
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Visitas às Instituições de Acolhimento- 
Ilhéus, Itabuna e Santo Antônio de 
Jesus

A Juíza-Corregedora Patrícia Didier, 
magistrada responsável por correger as 
varas da infância e da juventude, realizou, 
durante o mês de março, visita às 
Instituições de Acolhimento nas cidades de 
Ilhéus, Itabuna e Santo Antônio de Jesus.

As inspeções têm por finalidade conhecer 
as Instituições, bem como promover a 
conscientização das varas da infância 
acerca da necessidade de atualização 
constante do SNA e de se imprimir maior 
celeridade aos processos de destituição do 
poder familiar. Na ocasião, foi também 
divulgado o trabalho desenvolvido pela 
CEJAI, mediante distribuição de material 
informativo.

Abril, 2022



Outra ação de destaque foi a visita 
técnica ao Depósito Público do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, ocorrida 
no dia 18 de Março, que deu início a uma 
força tarefa que envolve Corregedoria 
Geral da Justiça, Secretaria Geral da 
Presidência e Secretaria da 
Administração objetivando a atualização 
do inventário dos bens guarnecidos, 
limpeza dos galpões, além da triagem e 
destinação dos itens constantes do 
Edital CGJ n. 18/2019. A presente ação 
objetiva, sobretudo, economizar vultosos 
recursos despendidos pelo Tribunal de 
Justiça com a guarda de bens 
inservíveis. 

Por fim, importante sinalizar que a 
Secretaria das Corregedorias deu posse a 
17  servidores, entre técnicos e analistas 
judiciários, nas cerimônias realizadas nos 
dias 07 e 29 de Março.

Assessoria Jurídica- ASJUC

No mês de março, a Assessoria Jurídica da 
Corregedoria elaborou um documento 
com orientações aos magistrados e 
servidores sobre as 
designações/substituições temporárias de 
servidores no cargo de Diretor de 
Secretaria, com base no Provimento 
Conjunto n. 15/2018. Além disso, elaborou 
duas minutas de modelo de portaria de 
designação/substituição aos magistrados e 
servidores, de modo a facilitar e agilizar o 
andamento, diminuindo as diligências 
comuns nos expedientes sobre o tema. 
Ambos os documentos serão enviados ao 
e-mail funcional de todos os servidores e 
magistrados e estarão disponíveis no site 
das Corregedorias.

15

Secretaria

A Secretaria das Corregedorias fez a 
atualização do inventário de bens do 
setor, solicitando a troca de 
equipamentos inutilizados ou 
obsoletos. Além disso, promoveu a 
reorganização dos arquivos e pastas 
no psyche e formalizou reunião de 
acompanhamento com a equipe, 
com o intento de definir e monitorar 
as metas de trabalho e o 
funcionamento da unidade.

Abril, 2022



Escritório de Projetos e Processos 
Departamental-EDEP
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No mês de março o escritório de projetos 
e processos deu continuidade ao projeto 
de acompanhamento do balcão virtual, 
realizando os  acessos diários às 
unidades e verificando a disponibilidade 
do atendimento e as possíveis 
dificuldades enfrentadas pelos usuários 
e pelas varas. 

Além disso o setor segue atuando no 
desenvolvimento do projeto do sistema 
Quadro de Serventias, realizando 
reuniões de requisitos e definições das 
telas e funcionalidades do sistema.

Neste mês, deu-se início também, ao 
projeto de elaboração do novo fluxo de 
tramitação processual do 1º grau, que 
envolve a desinstalação do protocolo 
judicial e alteração do fluxo de 
peticionamento das iniciais não 
criminais, que após peticionadas e 
distribuídas pelos advogados, antes de 
serem encaminhadas para a vara, 
passarão pelo fluxo do SECODI para 
triagem e validação dos dados 
peticionados.

Por fim, o setor atuou também no 
mapeamento das alterações necessárias 
nos sistemas Saj 1º grau e PJE 1º e 2º 
grau, para atender às alterações da 
tabela CNJ, tendo em vista inclusão das 
movimentações de dessobrestamento, 
sendo necessário alteração do fluxo dos 
sistemas judiciais para atender às 
modificações.

Neste mês também foram disponibilizadas 
duas novas funcionalidades no EXAUDI, o 
"agrupamento - tarefas" e a coluna "conclusos" 
no relatório de Acervo. Na funcionalidade 
"Agrupamento - Tarefas" o sistema possibilita a 
visualização dos processos agrupados por 
tarefas e a quantidade de dias em que o 
processo se encontra sem movimentação na 
tarefa. Já a inclusão da coluna "Concluso" no 
relatório de acervo, possibilita a visualização de 
quais processos do acervo estão nas tarefas de 
conclusão para o Gabinete.

Por fim, o setor atuou também no 
mapeamento das alterações necessárias nos 
sistemas Saj 1º grau e PJE 1º e 2º grau, para 
atender às alterações da tabela CNJ, tendo em 
vista inclusão das movimentações de 
dessobrestamento, sendo necessário alteração 
do fluxo dos sistemas judiciais para atender às 
modificações.

Abril, 2022
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No dia 18 de março de 2022, às 10h, na 
modalidade Videoconferência, aconteceu a 
1ª Sessão da Cejai – BA, com os novos 
Membros designados pela nova gestão do 
TJBA.

Estiveram presentes todos os membros da 
Comissão: a Presidente, Patrícia Didier, 
Juíza Assessora da Corregedoria Geral da 
Justiça; os Juízes Titulares Daniela Gonzaga; 
Geancarlos Almeida; Karla Barnuevo; os 
Juízes Suplentes Elke Schuster; Gustavo 
Nunes; Sandra Mendonça; a Assistente 
Social Marluce Gonçalves e a Psicóloga Nara 
Borges. Também estiveram presentes as 
servidoras da Secretaria da Cejai; Simone de 
Castro, Secretária Executiva, e Paula 
Rebello, Psicóloga.

Na oportunidade, a Presidente da Comissão 
deu as boas vindas à nova Comissão a qual 
atuará no biênio 2022-2024. A Equipe da 
Secretaria discorreu sobre as principais 
atividades realizadas pela Cejai para os 
novos Membros. Também foi informado 
que foi encaminhado, ao e-mail dos 
Membros, o Compêndio de Leis e Atos 
relativos à adoção internacional.

Dentre as principais deliberações, 
destaca-se o retorno da renovação das 
habilitações que encontravam-se suspensas 
devido às dificuldades encontradas pelos 
habilitados por conta da Pandemia de 
Covid-19.

Comissão Estadual Judiciária de 
Adoção Internacional- CEJAI

Também foi apreciado um processo de 
conclusão de pós-adoção de um grupo 
de três irmãs que tinham 12, 9 e quatro 
anos na época da adoção. Tendo em vista 
que foram cumpridos todos os requisitos 
legais, incluído o recebimento de 
documentação comprobatória da 
aquisição de Cidadania pelas adotadas, a 
Comissão deliberou pelo arquivamento 
dos autos. Cabe destacar, que os 
Membros ficaram bastante 
impressionados com a excelente 
adaptação familiar, escolar e comunitária 
do grupo de irmãs. 

Abril, 2022
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Reunião com Coordenadoria da 
Infância e Juventude- CIJ

No dia 25 de março de 2022, às 14h foi 
realizada, de forma remota, reunião 
entre a CEJAI e a CIJ.

Estiveram presentes, o Coordenador 
da Infância e Juventude, 
Desembargador Salomão Resedá, a 
Presidente da CEJAI, Patrícia Didier, 
Juíza Assessora da Corregedoria Geral 
da Justiça, o Juiz Arnaldo Lemos, a 
Juíza Maria Helena Lordelo , além de 
servidores da CIJ.

Na reunião, foi reafirmado o propósito 
de fortalecimento da rede da infância 
e juventude e algumas iniciativas 
para melhoria dos serviços do TJBA, 
com especial destaque na atualização 
e alimentação do SNA (Sistema 
Nacional de Adoção e Acolhimento), 
bem como a impressão de celeridade 
aos feitos de destituição do poder 
familiar e de adoção. Também foi 
ajustada a participação da CGJ, 
sempre que possível, nas reuniões de 
interesse da comissão especializada 
com as Varas Especializadas da 
Infância e Juventude.

Núcleo Extrajudicial

O Núcleo Extrajudicial das Corregedorias 
vem promovendo a migração dos 
processos do sistema SIGA para o sistema 
PJECOR, possibilitando que as serventias 
extrajudiciais, magistrados, servidores, 
oficiais de justiça, notários e registradores 
cadastrados como entes e como 
procuradorias, possam peticionar e receber 
comunicações, citações, intimações e 
notificações por meio da plataforma 
eletrônica, tornando o andamento 
processual mais célere. Assim, as 
Serventias Extrajudiciais e demais partes 
cadastradas passarão a receber 
notificações via sistema, protocolando suas 
respostas diretamente no PjeCor, sem a 
necessidade de e-mails ou petições/ofícios 
avulsos. 

Abril, 2022
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O usuário externo terá acesso ao 
sistema através de certificado digital. 
As partes ou terceiros desassistidos de 
advogados, que não possuam 
certificado digital, que residam na 
sede do TJBA, poderão apresentar sua 
demanda através do balcão virtual.

Prazos

Até o mês de Maio de 2022, estima-se 
que todo o acervo de processos da CGJ 
que tramitam no sistema SIGA já 
estarão migrados para sistema 
PJECOR. Todos os novos 
procedimentos de pedidos de 
providências, atos normativos, 
representações por excesso de prazo, 
bem como de todos os procedimentos 
de natureza disciplinar, estão sendo 
autuados diretamente no PJeCor, no 
qual deverão tramitar até sua 
conclusão, inclusive em grau de 
recurso.

Buscando aprimorar e uniformizar os 

regramentos por si expedidos, no intuito de 

assegurar que os serviços cartorários sejam 

prestados com eficiência, eficácia e 

qualidade, é que a Corregedoria Geral da 

Justiça em conjunto com a Corregedoria 

das Comarcas do Interior editaram o 

Provimento nº CGJ/CCI 04/2022.

A medida se impôs ante a necessidade de 

padronização dos prazos e atos de 

notificação referentes às 

solicitações/determinações provenientes 

das Corregedorias, no intuito de assegurar 

aos delegatários, responsáveis interinos e 

interventores, os direitos e garantias 

fundamentais do devido processo legal, 

contraditório e da ampla defesa, 

constitucionalmente assegurados.

Abril, 2022



Levando em consideração a importância 
e a necessidade da Justiça de Paz no 
âmbito extrajudicial, a Corregedoria Geral 
da Justiça, por meio do Provimento nº 
CGJ 03/2022, traçou diretrizes objetivas 
acerca da voluntariedade do serviço, bem 
como sobre a designação e atuação do 
Juiz de Paz nas Comarcas de Entrância 
Final, até o disciplinamento detalhado da 
atividade, ante a inexistência de diploma 
legislativo neste sentido.

No novo regramento foi determinado 
que para cada Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Naturais, seja designado um 
Juiz de Paz Titular e um Suplente, com 
competência delegada para celebrar 
casamentos e verificar, de ofício ou em 
face de impugnação apresentada, o 
processo de habilitação, sem caráter 
jurisdicional. 
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Juiz de Paz Rodízio Maternidade 

Visando intensificar as ações para 

erradicar o subregistro civil de nascimento 

e levando em consideração o Provimento 

nº 13, do Conselho Nacional de Justiça que 

dispõe sobre a emissão de certidão de 

nascimento nos estabelecimentos de 

saúde que realizam partos, a Corregedoria 

Geral da Justiça, expediu o Provimento nº 

02/2022, determinando que nas Comarcas 

de Entrância Final em que haja mais de 

um Ofício de Registro Civil das Pessoas 

Naturais, sem qualquer previsão legal ou 

atos da Corregedoria que delimitem a 

competência territorial de cada uma 

dessas serventias, seja instituído o sistema 

de rodízio mensal e alternado junto às 

Unidades Interligadas vinculadas às 

maternidades existentes na localidade.

Com essa medida, a Corregedoria Geral da 

Justiça, em atenção ao princípio da 

isonomia, oportunizou aos Cartórios de 

Registro Civil das Pessoas Naturais que 

registrem os nascimentos ocorridos na 

Unidade Interligada da Comarca de forma 

equânime.
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Seção de Programação e 
Execução Orçamentária- SEPEO

A Seção de Programação e Execução 
Orçamentária- SEPEO realizou os 
mapeamentos das ações 
procedimentais relacionadas ao fluxo do 
processo de diárias, desde o início, 
abrangendo a solicitação pelo 
beneficiário, passando pela liberação de 
recursos, publicação, comprovação, até o 
arquivamento do processo, por meio do 
programa Bizagi, tomando por base o 
Decreto Judiciário n° 803 de 13 de 
dezembro de 2019, bem como as 
modificações feitas posteriormente 
pelos normativos correlatos, em 
atendimento à determinação contida na 
portaria nº CGJ- 123/2022-GSEC. 

Seção de Certidões de 1º grau- 
SEDEC

A Seção de Certidões de 1º grau- 
SEDEC, encaminhou as atribuições da 
unidade para a Assessoria Jurídica da 
Corregedoria Geral, comunicou à 
SERP o “modus operandi” de 
atendimento às solicitações de 
certidões de inventário, com o fito de 
diminuir abertura de processos, 
enviou minuta de provimento que 
disciplina a emissão de certidões de 1º 
grau a Assessoria Jurídica da 
Corregedoria Geral, para análise e 
atualização, bem como emitiu 78.988 
(setenta e oito mil novecentos e 
oitenta e oito) certidões durante o 
mês de março.
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Plantão 1º Grau

No mês de março/2022, em virtude de 
indisponibilidade sistêmica registrada no 
durante os dias 10/03/2022 a 13/03/2022 
no sistema PJE, houve a necessidade de 
alteração logística do setor.

Na ocasião, as equipes plantonistas 
atuaram através do e-mail da unidade, 
recepcionando os expedientes oriundos 
de delegacias e de advogados, além de 
proceder às intimações e demais 
comunicações utilizando o mesmo meio 
eletrônico.

Desta forma, a Unidade conseguiu 
promover o devido andamento aos 142 
expedientes protocolados, entre pedidos 
de urgência e procedimentos criminais, 
preservando-se, inclusive, o caráter 
célere na tramitação dos processos.

A rotina de trabalho descrita foi pensada 
de modo a garantir a ininterrupta 
prestação jurisdicional, função precípua 
do Plantão Judiciário.

O papel proativo demonstrado pelos 
servidores foi decisivo para o êxito do 
trabalho, o qual foi desempenhado de 
modo eficiente junto aos demais órgãos 
auxiliares da Justiça, que, juntos, 
somaram esforços para que os 
jurisdicionados tivessem suas demandas 
apreciadas, apesar das dificuldades 
encontradas.

Serviço de registro e processamento 
disciplinar- SERP/CGJ

Os servidores lotados na SERP/CGJ, 
durante o mês de março, praticaram um 
total de 3.663 (três mil seiscentos e 
sessenta e três) atos, distribuídos da 
seguinte forma:

Cumprimento de despachos / decisões – 
1.268

Distribuição de processos novos – 339

Publicações – 233

Certidões Disciplinares – 262

Arquivamento de processos – 419

Certidões diversas – 495

Juntada de documentos – 647

Destaca-se, ainda, que o tempo médio 
para cumprimento das determinações 
contidas nos processos, na unidade, é de 
24 horas.
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Seção de Controle, Distribuição e 
Informação- SECODI

No mês de março a SECODI concluiu a 
gestão do arquivo interno da unidade com a 
consequente destinação apropriada dos 
documentos encontrados e atualmente está 
digitalizando todas as remessas e 
comprovantes físicos para manter 
exclusivamente em arquivo digital na pasta 
da unidade no psyche/TJBA, extinguindo 
arquivo físico.

O setor também deu início a 
digitalização dos comprovantes de 
remessas de petições físicas, salvando 
toda documentação na pasta 
psyche/TJBA. Evitando assim, buscas 
físicas e demoradas, quando necessário 
localizar um comprovante de remessa 
de uma petição.

Protocolo Judicial
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O protocolo judicial no mês de março, 
deu continuidade a implantação da 
digitalização das petições de processos 
que tramitam no sistema PJE, recebidas 
via correios, extinguindo, desta maneira, o 
envio de petições do sistema PJE, via livro 
tombo, na forma física. Com a 
virtualização encaminhamento ocorre de 
forma eletrônica, através do envio do 
arquivo PDF, para o e-mail institucional 
das unidades judiciárias.
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Compartilhando boas práticas

Os setores vinculados à Corregedoria Geral 
da Justiça iniciaram o mapeamento dos 
fluxos de trabalho.  

A ferramenta possibilita a padronização 
das rotinas, auxiliando na gestão cartorária.

Para além dos benefícios citados, o 
mapeamento visa documentar as 
atividades desenvolvidas nas unidades e 
aprimorar o controle interno, reduzindo a 
incidência de não conformidades.   
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