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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”
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Durante o mês de abril de 2022 o 
Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador 
José Edivaldo Rocha Rotondano, promoveu o 
evento “Encontro com o Corregedor” nas 
comarcas de Jequié, Vitória da Conquista, 
Brumado, Bom Jesus da Lapa, Guanambi e 
Feira de Santana.

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.

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.

Maio, 2022

Encontro na comarca de Jequié

OAB Subseção de Jequié

Magistrados e servidores de Jequié
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Encontro com o Corregedor em Vitória da Conquista 

Servidores Vitória da Conquista e Brumado

Magistrados de Vitória da Conquista e Brumado

Magistrados e Servidores de Guanambi e Bom Jesus 
da Lapa

OAB Subseção de Guanambi

Encontro na Comarca de Feira de Santana
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Fórum Nacional Fundiário das 
Corregedorias Gerais dos Tribunais de 
Justiça

O Desembargador José Edivaldo Rocha 
Rotondano foi eleito Presidente do 
Fórum Nacional Fundiário das 
Corregedorias-Gerais dos Tribunais de 
Justiça. A decisão foi tomada durante o 
88° Encontro do Colégio Permanente de 
Corregedores-Gerais de Justiça 
(ENCOGE).  

A regularização fundiária nas comarcas 
de entrância final foi estabelecida pelo 
Corregedor Rotondano como uma das 
prioridades de sua gestão, dada a 
relevância social e econômica da ação. 
Além disso, segundo o Desembargador, a 
regularização fundiária é uma forma de 
instrumentalizar direitos fundamentais 
do cidadão, a exemplo da moradia digna.  

A CGJ está executando um plano de ação 
com a finalidade de alavancar o projeto, já 
tendo realizado reuniões com diversos 
Prefeitos, outros Tribunais de Justiça, 
além da Defensoria Pública e do 
Ministério Público.

Mapeamento de fluxos de trabalho

Por meio da Portaria nº 123/2022-GSEC, 

disponibilizada no Diário da Justiça 

eletrônico de 15 de março do corrente ano, 

a Corregedoria Geral da Justiça concitou 

os setores a ela vinculados a realizar o 

mapeamento das rotinas de trabalho, 

como forma de promover a melhoria da 

gestão e identificar os serviços mais 

sensíveis, além de permitir que servidores 

recém-ingressos no Poder Judiciário ou 

na unidade possam consultar o 

documento e executar as tarefas com 

mais objetividade.

Aos setores conferiu-se prazo até o dia 

13/04/2022 para envio do detalhamento 

das atividades ao e-mail da CGJ. 
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Atividade Correicional

O Corregedor-geral da Justiça realizou 

correição ordinária judicial e Extrajudicial 

na Comarca nas comarcas de Guanambi, 

conforme Edital nº CGJ Nº 02/2022 e 

06/2022.

Foram correicionados, também, as 

serventias extrajudiciais situadas em 

Candiba e Pindaí. 

1ª Vara criminal de Guanambi.

Correição em Guanambi

Registro civil de pessoas naturais com funções 
notariais, distrito de Candiba.

Registro civil de pessoas naturais de Guanambi.

2ª Vara cível de Guanambi.
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Com o objetivo de conhecer a realidade 

vivida pelos servidores e internos de 

Complexos Penais, o Corregedor-geral, 

acompanhado do Juiz Assessor Anderson 

Bastos, realizou inspeção nos conjuntos 

penais e penitenciárias das comarcas de 

Jequié e Vitória da Conquista. 

A inspeção fornece à Corregedoria o 

conhecimento necessário para a promoção 

das melhorias essenciais, compondo  uma 

etapa do projeto idealizado pelo 

Desembargador José Rotondano, que tem 

por finalidade entender a dinâmica e 

rotina de funcionamento dos locais onde 

os presos cumprem pena ou aguardam o 

julgamento de seus processos.

Inspeção em presídios
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Gabinete dos Juízes Assessores da 
CGJ

Dra. Patrícia Didier de Morais Pereira. 

Em 07/04/2022, na comarca de Vitória da 
Conquista, a magistrada compareceu ao 
Centro Integrado de Criança e Adolescente, 
Centro de Escuta Protegida e Casa de 
Acolhimento. 

A visita contou com a presença do Juiz 
Designado Ricardo Frederico Campos, do 
Chefe de gabinete Yuri Bezerra, do Juiz 
aposentado Juvino Henrique Souza Brito, 
do secretário de Ação Social Michael 
Fariase e do Promotor Marcos Coelho, 
sendo, na ocasião, atestado o alto padrão 
da construção, desenvolvido com lastro na 
Lei 13.431/2017 (Lei da escuta protegida) e o 
decreto 9.603/2018, que estabelecem a 
garantia e proteção para a escuta e a 
tomada de depoimento de crianças e 
adolescentes vítimas ou testemunhas de 
violência em inquéritos e processos 
judiciais.

Ainda em Vitória da Conquista, no dia 
08/04/2022, foi realizada visita ao CEJUSC e 
Varas de Família da Comarca de Vitória da 
Conquista, seguida de reunião junto à 
Prefeitura do Município, para tratar da  
Instituição que acolherá os adolescentes 
em cumprimento de medidas 
socioeducativas, cujas instalações já se 
acham prontas, mas que não possui 
previsão de inauguração.

Maio, 2022

O mês de abril foi marcado, ainda, com 
diversas reuniões com a SECODI, CSJUD, 
EDEP, nas quais foram discutidas as ações 
em torno da extinção do Protocolo 
Judicial e das novas atribuições da 
SECODI, notadamente com a alteração do 
fluxo de iniciais no sistema PJE dos 
processos da Capital.

Por fim, cumpre destacar que o GABJR04 
recepcionou 71 (setenta e um) processos, 
proferiu 251 (duzentos e cinquenta e um) 
despachos, 73 (setenta e três) decisões e 
67 (sessenta e sete)pronunciamentos.
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Secretaria

Maio, 2022

A Secretaria das Corregedorias organizou o 

Malote Digital das Corregedorias, 

eliminando unidades já desativadas ou em 

duplicidade. Além disso, limitou, no referido 

sistema, o acesso do público externo às 

lotações Corregedoria Geral, Corregedoria 

das Comarcas do Interior e Núcleo 

Extrajudicial, impedindo o disparo do 

mesmo documento para vários setores.

Outra ação de destaque foi a visita técnica 

ao Depósito Público do Tribunal de Justiça 

do Estado da Bahia, ocorrida no dia 13 de 

abril, com envio de notebook à unidade, 

destinado à informatização do inventário 

dos bens guarnecidos. Além disso, 

consolidou-se a contratação, juntamente 

com a SEAD, de containers para retirada do 

lixo dos galpões, bem como a 

disponibilização de profissionais de limpeza 

e um servidor do setor de patrimônio a fim 

de auxiliar os depositários na triagem e 

separação dos bens.

Por fim, importante sinalizar que a 

Secretaria das Corregedorias deu posse a 10 

servidores, entre técnicos e analistas 

judiciários, nas cerimônias realizadas nos 

dias 11 e 18 de abril.



Escritório de Projetos e Processos 
Departamental-EDEP
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Durante o mês de abril, o Escritório de 
Projetos e Processos Departamentais 
deu continuidade ao acompanhamento 
dos projetos “sistema quadro de 
serventias” e “sistema de emissão de 
certidões do 1º grau”. O primeiro 
encontra-se em fase de homologação e, 
o segundo, em fase final de 
desenvolvimento.

Ademais, a unidade intensificou o 
monitoramento do funcionamento do 
balcão virtual. Neste sentido, a equipe 
atuou na elaboração de um guia de 
atendimento para o balcão virtual, com 
participação de servidores do 1º grau do 
PJBA.

Outra ação de destaque foi a promoção 
do curso do BIZAGI, com o fito capacitar 
e apoiar os servidores da CGJ na 
realização de mapeamento de 
atividades desenvolvidas pelos setores. O 
evento foi realizado pela SEPLAN, por 
intermédio da Universidade Corporativa 
do TJBA – UNICORP.

Outrossim, o setor atuou na criação de 
Dashboard no BI, com os principais 
indicadores (Meta 1, Meta 2, 100 dias e 
Taxa de Congestionamento), para 
acompanhamento das Unidades 
Judiciais do 1º Grau com os índices 
deficitários, de forma a possibilitar uma 
atuação direcionada para as varas que 
mais necessitam de auxílio e realização 
de trabalho de capacitação e 
saneamento dos feitos. A criação do 
dashboard é uma das ações do 
Programa de Acompanhamento e 
Aperfeiçoamento das Unidades 
Judiciárias de Primeiro Grau. 

Seção de Programação e 
Execução Orçamentária- SEPEO

Seção de Programação e Execução 
Orçamentária - SEPEO, participou da 
reunião sobre Estratégia Institucional 
2021-2026, realizada no dia 07 de abril 
do corrente ano, na sala 309 do prédio 
anexo II do Tribunal de Justiça. Tal 
reunião fez parte do Evento “Semana 
da Estratégia” promovido pela 
Secretaria de Planejamento – 
SEPLAN/TJBA. 
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Plantão 1º Grau Seção de Controle, Distribuição e 
Informação- SECODI

Maio, 2022

Nos feriados prolongados ocorridos no 
mês de abril de 2022 (13/04/2022 a 
17/04/2022 e 20/04/2022 a 24/04/2022), o 
Plantão Judiciário Unificado de 1º Grau, 
recepcionou o montante de 440 
(quatrocentos e quarenta) processos.

Em que pese o grande volume 
processual distribuído em sede de 
plantão judiciário, a unidade conferiu o 
adequado processamento, mantendo a 
prestação jurisdicional célere e eficaz. 

A SECODI, a partir da publicação do  
ato normativo conjunto nº 05/2022, 
em 19/04/2022, passará a realizar 
triagem dos processos distribuídos 
para as unidades da capital. 
O Projeto piloto, inicialmente, 
abrangerá os feitos de competência 
não criminal.
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Compartilhando boas práticas
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O Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais da Comarca de Guanambi é o 
destaque da edição. 

A delegatária Mayra Ramires Mendes 
Cabreira disponibilizou e  estruturou um salão 
para a realização de casamentos dentro da 
serventia. 

A iniciativa valoriza e acolhe a sociedade local, 
possibilitando o acompanhamento da 
cerimônia por familiares e amigos dos 
nubentes. 



15

5ª Avenida do Centro Administrativo (CAB), nº 560, 
Salvador | BA -  CEP 41745-971 | Brasil

Sala 312, Anexo I -

Recepção: 55 71 3372 5088
Fax: 55 71 3372 5095

Email: corregedoriageral@tjba.jus.br

Abril, 2022


